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Hvis man søger forgæves efter et skifte eller 
fæstebrev, når man arbejder med sin slægt, var 
det måske en ide, foruden matriklerne også at 
læse i de gamle auctionsprotokoller. For der blev 
handlet en del med bøndergodset, ofte fordi 
ejeren manglede penge eller af handelslyst; 
mange gange giver disse handler - foruden 
fæsterens navn - også andre oplysninger, som det 
ses her, antallet og alderen på bøndernes sønner. 
Disse blev jo indskrevet til lægdsrullen fra 
fødselen. 

24. september 1742 blev der efter anmodning 
fra høyædle Niels Linde til Kjærgårdsholm 
afholdt offentlig auction over en del bøndergods 
ham tilhørende i Vestervig og Ørum Amter: 
Dette fandt sted hos Thomas Toftum på 
Toftumgård i Heltborg sogn. Ved auctionen 
bortsolgtes følgende i Refs og Hassing Herreder: 

 
Heltborg sogn og by 
Gård nr. 20 beboes af Christen Nielsen, hartk. 
er 1 tdr. 6 skp. 2 fdr. den årlige landgilde er 3 
rigsd. 2 mark, han har en søn 17 år gl. Gården 
købtes af Major Moldrup for 58 rigsd. 3 mk. 10 
sk. 
Gård nr. 6 beboes af Mads Jensen Gadgaard, 
hartk. 7 tdr. 1 skp. 3 fdr. 2 alb. årlig landgilde 9 
rd. 2 mk., der er 1 søn 12 år, 1 do 10 år, 1 do 6 
år, gården købtes af Junker Leth på Koustrup, for 
24 rd. 
 
Gård nr. 12 beboes af Christen Nørgaard, hartk. 
6 tdr. 5 skp. 2 fdr. 2 alb. giver i landgilde 9 rd. 2 
mk., har 1 søn 4 år. Købt af Major Moldrup for 
134 rd. l mk. 
Gård nr. 16 beboes af Niels Madsen, hartk. 3 
tdr. 5 skp. 2 fdr. 2 alb. giver i landgilde 6 rd. 
Købt af Byfoged Lübecker i Thisted for 166 rd. 
5 mk. 4 sk. Niels Madsen har en bror på 18 år 
hos sig. 
Gård nr. 26 beboes af Chr. Krog, hartk. 1 skp 1 
alb. landgilde er 2 rd. han har en søn på 20 år. 
Major købte ejendommen for 50 rd. 
 
Hurup sogn og by 
Gård nr. 3 beboes af Christen Laursen, hartk. 6 
tdr. 1 skp 1 fdr. 2 alb. landgilde 8 rd. Byfoged 
Lübecher i Thisted købte den for 185 rd. 1 mk. 
14sk. 

Gård nr. 1 beboes af Niels Nielsen Refs, hartk. 
5 tdr. 5 skp. 1 fdr. landgilde 10 rd. har 1 søn 6 år, 
1 do 4 år, 1 do 1 år. På hans gårds grund er en 
øde husplads. Købt af sr. Laurs Frandsen for 312 
rd. og 3½ skilling. 
 
Ettrup 
beboes en gård af Christen Pedersen, hartk. 7 
tdr. 3 skp. 2 fdr. svarer i landgilde 16 rd. Købt af 
Povel Bertelsen i Nordentoft for 334 rd. 4 mk. 2 
skilling. 
 
Visby sogn og by 
Gård nr. 13 beboes af Jens Christensen og søn 
Anders Jensen hartk. 5 tdr. 3 fdr. 1 alb. 
Landgilde er 10 rigsdaler. Den blev købt af Iver 
Laursen i Thisted for 205 rd. 12/3 skilling. 
Gård nr. 6 beboes af Simon Laugesen, hartk. 3 
tdr. 3 skp. 1 fdr. og 1 alb. landgilde 6 rd. 4 mk. 
Han har en søn på 3 år. Gården købt af Byfoged 
Lübecher i Thisted for 137 rd. 4 mk. 13½ sk. 
Gård nr. 14 Beboes af Anders Schadkjær, hartk. 
2 tdr. 2 skp. 3 fdr. 1 alb, han har også gård nr. 
13 hartk 3 skp 2 alb. + et Hus nr. 2, hartk. 1 fdr. 
1 alb., i alt et hartk. på 2 tdr. 6 skp. 1 fdr. 1 alb, 
årlig landgilde 6 rd. 4 mk. Der er 1 søn på 6 år. 
Købt af Junker Leth på Koustrup for 186 rd. 
102/3 sk. 
 
Thyholm, Hvidbjerg sogn 
Kallerup 
Gård nr. 7 2/3 part beboes af Niels Jensen, hartk. 
2 tdr. 6 skp. 2/3 alb. Landgilde 5 rd. Købt af Sr. 
Laurs Frandsen for 88 rd. 1 mk 5½ sk. 
Gård nr. 8 beboes af Jens Nielsen og søn 
Mogens Jensen, hartk. 2 tdr. 6 skp. 2/3 alb, 
landgilde 5 rd., solgt for 110 rd. 4 mk. og 67/9 sk. 
til Sr. Laurs Frandsen. 
 
Det samlede beløb der indkom for salget af 
godset blev 2275 rd. 4 mk. 55/18 sk. 
 
Kilde: Sydthy Årbog 1984, side 25-26. 


