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HERSLEV AFBYGGERE

Afbyggere kaldes de personer, der forpagter eller ejer et udskilt brug fra en 
større ejendom eller gård.

Da bønderne i tiden 1765-1769 af rytterdistriktet købte deres gårde til selveje, 
fik de nu fri råderet over deres jord og kunne sælge af den, hvis de havde lyst.
Men det var ikke nemt at praktisere, så længe de drev jorden i fællesskab, og
det var da også først efter udskiftningen, at der kom gang i salget.

Udskiftningen, der byggede på en forordning af 28-7-1769, havde til formål, at 
den enkelte lodsejer kunne få jord, der svarede til, hvad han hidtil havde haft 
i fællesejet spredt på forskellige steder, udlagt i en samlet lod på grundlag af 
opmåling og taksation.

For at fremme udskiftningen blev der endvidere lovet en udflytningshjælp på 50- 
100 rigsdaler for hver udflyttet gård. - I forordningen af 23-4-1781 kom der 
endvidere bestemmelser om jord til husmænd m.fl..

Udskiftningen i Herslev fandt sted få år efter frikøbene - 1771, 1773 og 1778 - 
og den satte skub i udveksling og salg af jord, dog mest til de øvrige gårdmænd. 
Men selve udskiftningen blev en håbløs affære. Den var endog særdeles dårlig, 
hvad der nok skyldtes, at beboerne ikke ville flytte ud på marken og bo alene, 
men foretrak at bo i byområdet med den tætte bebyggelse. Den lovede dusør for 
at flytte ud havde åbenbart ingen tiltrækning.

Derfor fik gårdene lange og smalle marker, og især gik det slemt ud over gård 
nr. 13 - gi. matrikel - der fik sit tilliggende ikke mindre end otte forskelli
ge steder spredt i ejerlavet. Men også andre gårde gik det hårdt ud over, og om
kring 1850 var halvdelen af gårdene forsvundet. Udparcelleret eller solgt - helt 
eller delvist.

Udskiftningen var da heller ikke mere end en halv snes år gammel, førend de før
ste udstykninger fandt sted. Der var i byen en del håndværkere, der benyttede 
chancen og købte en bid jord. Der var tømrere, snedkere og hjulmænd, smede og 
skrædere, og især vævere var der flere af. En del af dem stræbte efter jord og 
fik foden under eget bord, og dermed opstod nye boels- eller husmandssteder.

Det blev således almindeligt, at en håndværker ved siden af sit fag nu også drev 
jordbrug - i det sma, ganske vist - men det var dog med til at sikre familien 
eksistensen i trange tider.

.1 den første folketælling, der fandt sted 1787, var der tre, der allerede havde 
erhvervet jord. Det var smeden, en skræder og en enke. I den næste tælling fjor
ten år senere - i 1801 - var de tre nu blevet til otte, og efter godt fyrretyve



år - 1845 - var tallet steget til 29.

Samtidig med at de små brug befolkedes, ville man efterligne de større gårde og 
navngive bostedet. Ofte var det de gamle marknavne, der måtte hold for, og nav
ne som Aakjærlund, Møllekrog, Tingsted Laage, Ansighuus og mange flere vidner 
om svundne tider i Herslev. •

Den seneste udstykning af jord til husmandsbrug var i 1922, da man besluttede 
at udstykke en del af præstegårdsjorden. Det var største delen af denne gårds 
østermark, hvor nok omkring ca. 70 tdr land blev til fem nye brug + tillægsjord 
til en allerede bestående ejendom. Disse ejendomme fik matrikelnumrene fra li 
og til lo, og omtales hver for sig.

Men tiderne skifter, og i dag - ca. 70 år efter - går man den anden vej og be
gynder at sammenlægge. Det var tiden efter anden verdenskrig, da mekanisering 
og større maskiner til jordbrug førte dette med sig - ja, nødvendiggjorde denne 
udvikling. De fleste mindre brug er enten fritidslandbrug eller har helt opgivet 
at dyrke jorden.
En udvikling, man af flere grunde må beklage.
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De næste tre beskrivelser er udstykninger fra Herslev præstegård, der også hav
de jord på fælleden. Det var i foråret 1865 blevet besluttet at ansøge kirkemi
nisteriet om tilladelse til at afhænde de præstegården tilhørende jordtilliggen- 
der på fælleden og i Bolskov. Det drejede sig om 236.950 kv-alen eller godt 16 
tdr land,
En ansøgning herom resulterede i en bevilling af 24-4-1866 til at bortsælge dis
se arealer. Dette skete så ved en auktion i Herslev præstegård d. 26-3-1867. Ved 
denne erhvervedes ca. en tredjedel, der blev matrikuleret under lc, af nedenstå
ende.

Jens Christensen g.m. Ane Johanne Nielsdatter
f. 15-4-1827, Herslev f. ca. 1824,
d. 11-2-1868, - d.
hmd

1. Johanne Marie, 16-5-1853, 2. Karen, 23-11-1855, 3. Nielsine, 5-2-1858,
4. Christiane, 15-1-1861.

Jens Christensen kom fra et hus i Herslev - nr. 38 - som han havde ejet en del 
år, inden han nu ved auktionen fik hammerslag på den første af de solgte parcel
ler. Prisen var 650 rdl og en årlig afgift af 2 tdr 2 skp 3 1/4 fdk byg. Endvi
dere var der - ifl. Fredericia Avis - den klausul ved handelen, at parcellen in
den to år skulle være bebygget eller forenet med anden jord. Skøde af 25-4-1867.
Det kunne se ud som om, Jens Christensen hurtigt var blevet ked af sin nyerhverv 
else, idet han efter knap et år begik selvmord og hængte sig. Det ser dog ikke 
ud til, at det var økonomien,der var årsag til den ulykkelige hændelse, idet 
skiftet efter ham tillagde de fire døtre 150 rdl hver i arvepart, hvad der på 
den tid dog ikke var så lidt. - Men Ane Johanne tog en ny mand ind på stedet.

Jens Christensen g.m. ovenst. Ane Johanne
f. ca. 1821, Sdr. Omme 
d. 10-1-1885, København 
hmd

Jens Christian, 18-10-1869

Ane Johannes ny gemal var født i Sdr. Omme og bar samme navn som forgængeren.
I det nye ægteskab kun en enkelt søn. - Af døtrene i Ane Johannes første ægte
skab blev den yngste, Christiane, i 1885 viet til Laurids Nielsen Boesen i Fre
dericia.
Jens Christensen var ved giftermålet enkemand af Givskud, og i sit første ægte
skab havde han i hvert fald een datter, Dorthe, der i 1876 blev gift med Hans 
Jørgensen af Vilstrup. En søn, Christen Jensen, findes ligeledes gift i 1881 med 
Sidsel Jensdatter fra Højrup
I 1885 døde Jens Christensen under en københavnsrejse, og Ane Johanne drev ste
det videre de næste år, til hun i 1889 solgte til
Hans Peder Pallesen. Denne, der havde haft en nindre ejendom i Højrup, blev ik- 
gammel i gårde i Herslev. Efter små halvandet år solgte han igen. Hans adkomst 
var af 1-3-1889, læst 6-3 samme år, men året efter solgte han til Jørgen Lade
gård Christensen.
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Jørgen Ladegaard Christensen var gårdmand i Tolstrup, og hans erhvervelse af den 
lille ejendom kan nok kun tolkes derhen, at han havde penge i klemme. Skøde fra 
Hans P. Pallesen af 14-7-1890. k 2875 kr.
Stedet var nu i Ladegaard Christensens besiddelse lige så længe, han levede, og 
efter hans død overgik det - med arveudlægsskøde af 14-11-1904 - til sønnen Niels 
Madsen Christensen, der solgte det videre til Henrik Pedersen.
Henrik Pedersen, der havde været gift med Jacque Fevres enke, men var kommet på 
kant med dennes søn, overtog nu ejendommen med skøde af 30-10-1905. k 2750 kr.
Men det var kun bygningerne, han overtog af denne dato. Jorden kunne først over
tages d. 1-5-1906. Det kunne tyde på, at jorden havde været forpagtet ud.
Henrik Pedersens ejerskab varede dog ikke længe. Allerede 22-12 samme år kom en 
købekontrakt i stand med den næste ejer, der var Peter Christensen Dahl, der fik 
skøde af 21-6-1906. - Dahl kom fra Vilstrup, hvor han havde haft en mindre ejen
dom.
Efter seks års forløb solgte Dahl og købte af Duedals arvinger matr. nr. 18d, 
hvor hans persondata findes. Køberen var hans nabo, Søren Pedersen kaldet Roed, 
og hvis ejendom matr. nr. 22b var nedbrændt. I stedet for at bygge op, købte han 
så naboejendommen og lagde dem sammen.

Søren Pedersen (Roed) g.m. Karen Hansen
f. 18-3-1861, f. 26-12-1859,
d. 3-9-1933, Herslev mk d. 6-8-1928, Herslev mk
hmd

1. Peder, 8-12-1889, 2. Hans, 11-3-1896,

Søren Pedersen fik skøde på lc d. 21-6, læst 26-6-1912. Det er uvist, hvorfra 
han kom, da han købte 22b. Men det var antagelig et nygift par, der da startede. 
Det er lidet eller intet der vides om hans - eller for den sags skyld også hans 
kones - herkomst eller oprindelse. -
Af de to sønner, som samlivet skænkede dem, var det ældste søn, som overtog føde
stedet. Den yngstes videre liv kendes ikke.

Peder Pedersen g.m. Georgine Margrethe Jensine Stendorf
f. 8-12-1889, Herslev mk f. 29-1-1892, Snejberg
d. 1-2-1973, Vilstrup mk d. 14-10-1964, Vilstrup mk
hmd

ægteskab barnløst

Peder Pedersen findes gift i 1926 i Herslev kirke. Margrethe Stendorf var født 
i Snejbjerg som datter af indsidder Niels Kristian Damgaard Stendorf og Karen 
Marie Hansen. - De to familier havde antagelig boet sammen, til forældrene døde. 
Først da fik Peder Pedersen skøde på ejendommen, og det var arveudlægsskøde af 
17-10-1933.
Peder Pedersen og hans kone fik ingen børn, og da de ikke kunne mere, måtte der 
fremmede til. I 1957 solgte de stedet og rykkede lidt længere ud af fælledvejen 
til et hus, der var beliggende i Vilstrup sogn. Her døde de.
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g • m •Aksel Bjørnlund Krogshave 
f. 24-2-1925, Hellevad sogn 
d.
hind

Ellen Pedersen
f. 4-12-1926, Smidstrup s. 
d.

1. Kurt Bjørnlund, 25-2-1956, 2. Bente, 1-8-1957, 3. Jytte, 13-2-1960.

Aksel Krogshave er vendelbo og født i Hellevad sogn som søn af Jens Peter Krogs- 
have og Alma Pedersen. Han kom her til egnen som forkarl hos gårdejer Knud Knud
sen, hvor han tjente som ugift fra 1949-51, og senere som gift mand fra 1954 og 
til 1967.
Hans kone er fra Klattrup i Smidstrup sogn og datter af husmand Ingvard Pedersen 
og Kathrine Pedersen. - Efter giftermålet slog de sig ned i Herslev, hvor Krogs- 
have pr. 15-10-1957 fik skøde på ejendommen her.
Den 1. april 1967 blev Krogshave tillige ansat som ringer og graver ved Herslev 
kirke, en tjeneste han har varetaget til ved nytårstid 1991, da helbredshensyn 
fik ham til at gå af.
I ægteskabet fødtes tre børn, hvoraf Kurt er gift og bor i Middelfart. Bente - 
ligeledes gift - bor i Pjedsted, men arbejder på Skovhave plejehjem i Frederi
cia. Jytte er dagplejemor og har sit hjem i Karrebæksminde ved Næstved.
Krogshave og hans kone er endvidere stærkt interesserede i havebrug, og Krogs
have har været i bestyrelsen for lokalforeningen eller kredsen i Fredericia.
Motorvejsbyggeriet Vejle-Kolding lavede en del ravage i ejendommens tilliggende, 
og der er nu mindre, end der var før. Men da de små brugs tid sandsynligvis er 
forbi, er det vel til at overse ulemperne ved dette
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Denne parcel tilfaldt ved auktionen i præstegården en kreaturhandler Bruun i Tau 
lov. Denne videresolgte dog til nedennævnte.

Søren Frederik Sørensen 
f. 20-12-1838, Fredericia 
d. 8-3-1917, Herslev mk 
hmd

g.m. 1. Kirsten Marie Pedersen
f. ca. 1849-50, 
d. 20-9-1889, Herslev mk

1. Peder, 22-2-1871, 2. Inger Marie, 5-1-1874, 3. Ane, 10-6-1876, 4. Peter
Elias Carl, 26-8-1881, 5. Frederik, 26-3-1888.

Søren F. Sørensen var født i Fredericia som søn af skomager Peter Sørensen og 
Inger Hofmann. Hans første kones oprindelse kendes ikke. - Skøde fra Bruun af 
4-7, 26-10-1870.
Det er ikke så forfærdelig meget, der vides om familien Sørensen ud over deres 
bidrag til dåbsprotokollen. Men det var heller ikke så ringe. - Da Kirsten Marie 
døde knap 40 år gammel, var kun de to ældste over konfirmationsalderen, og Søren 
måtte have en ny kone i huset. Efter at have skiftet, og hvor der blev tildelt 
børnene en arvepart efter deres mor på 80 kroner, giftede Søren Sørensen sig i- 
gen.

2. Anne Cathrine Hansen Erbs 
f. 9-2-1855, Taulov 
d. 1941, Herslev, b. 24-8

6. Johannes Erbs, 9-8-1891

Søren Sørensens nye kone var født i Taulov sogn, datter af væver Hans Johansen 
Erbs og Ane Margrethe Jespersdatter i Oddersted. Sammen fik de en søn, som se
nere overtog ejendommen. - Døtrene af Søren Sørensens første ægteskab blev beg
gifte. Den yngste, Ane, blev i julen 1895 viet til slagter Hans Hagbarth Søren
sen, der var født i Thyregod. - Inger Marie blev i maj 1901 gift med snedker 
Peter Albert Nielsen af Brøndsted, men født i Højby på Fyn.

Johannes Erbs Sørensen g.m. Magdalene Hansine Østdal
f. 9-8-1891, Herslev mk f. 19-5-1882, Højrup
d. 1959, Herslev, b. 10-11 b. 1950, Herslev, b. 12-10
hmd

1. Dødf. dreng, 29-7-1915, 2. Søren Frederik, 20-1-1917, 3. Kaj Erbs, 2-5-
1919, d. 1934.

Kun 21 æn gammel overtog Johannes Erbs faderens ejendom, idet han fik skøde af 
15-4-1912, læst 17-9-1913. Kort efter giftede han sig med den noget ældre pige 
Magdalene Østdal fra Højrup. Hun var datter af Niels Hansen, kaldet Østdal, og 
Maren Marie Nielsen.
Af de to levende drenge døde Kaj som 15-årig i Vilstrup, hvor han tjente. - Jo
hannes Erbs og hans kone levede al deres tid på Herslev mark. og de døde begge 
som 68-årige. - Efter deres død solgtes ejendommen.
Senere Ejere: R. Frifeldt Pedersen. - Carsten Bast, der endnu ejer den.
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Den tredje parcel af præstegårdens fælledjord blev overtaget af Hans Mikkelsen.

Hans Mikkelsen g.m. Else Marie Frederiksdatter
f. 9-8-1837, V. Nebel f. 16-3-1836, Gudsø, Taulov
d. 30-5-1921, Herslev d. 24-9-1894, Herslev mk
hind

Mette Marie, 23-3-1867

Hans Mikkelsen var født i Vester Nebel som søn af boelsmand Mikkel Hansen og 
hustru Johanne. Else Marie var fra Gudsø og datter af husmand Frederik Hansen 
og Ane Marie Nielsdatter.
Hans Mikkelsens adkomst findes at være af 24-6-1868, og skødet var fra kreatur- 
handler Bruun. Året efter øgede han ejendommens areal med købet af 13c, .der 
var en parcel, som gårdmand Jens Jacobsen i Herslev solgte ham. Til Røbet af 
disse parceller måtte han på lånemarkedet.
Matr. nr. le gav han 600 rdl for, og den ny parcel kostede 300 rdl. Til beta
ling af denne gæld lånte han af gårdmand Hans Basse i Tårup 700 rdl og udsted
te panteobligation på beløbet, dateret 26-7-1869.
Senere købte han af gårdmand Johan F. Lange - ligeledes Herslev - parcellen 
40ae, der var en skov- eller engparcel. Skøde af 4-12-1882.
Eneste barn - en datter - var født i Taulov inden ankomsten til Herslev. Hun 
døde i 1945 og ugift.
I 1894 blev Hans Mikkelsen enkemand, men blev på ejendommen endnu arøen år. Sik 
kert med datteren som medhjælp og husholderske. - Han var endvidere veteran 
fra 1864.

Alfred Nielsen g.m. Anna Rasmine Petersen
f. 9-1-1881, Fraugde f. 27-2-1883, Davinde
d. 1-4-1958, Tolstrup d. 3-9-1968, Storarden
bmd

1. Ellen Marie, 6-11-1906, 2. Ernst Ludvig, 30-3-1914,

Dette ægtepar var vaskeægte fynboer, og de findes viede i Fraugde kirke 1904. 
Men derefter gik turen til Jylland, hvor de fik ophold, dels i Eltang -hvor 
datteren fødtes - dels på Petersbjerggaard. Herfra kom de så til Herslev.
Købekontrakt mellem Hans Mikkelsen som sælger og Alfred Nielsen som køber fin
des dateret 13-4-1912. Skøde af19-6, læst 26-6-1912. Købspris 9.000 kroner.
Hermed var de ejere af de 11 tdr land, som ejendommen bestod af.
I lierslev-tiden kom der også en søn i samlivet. Datteren blev uddannet som læ
rerinde og fik stilling i Ravnkilde. Her blev hun gift med frisør Henry Thom
sen i 1930. Ernst Ludvig overtog hjemmet.
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Ernst Ludvig Nielsen g.m. Anna Birgitte Ærensgaard
f. 30-3-1914, Herslev f. 30-6-1923, Pjedsted
d. 3-5-1977, Herslev d.
bmd

1. Niels Kayser, 30-11-1949, 2. Else Kayser, 24-6-1953

Ernst Nielsen overtog ejendommen fra sin fader med skøde af 18-2-1946. Samme 
år giftede han sig med Anna Birgitte Ærensgaard, der var fra Pjedsted, datter 
af vognmand Ærensgaard og Ane Dorthea Nielsen.
Det var lige efter krigen, og det var nødvendigt at arbejde lidt ved siden af 
landbruget. Således kørte Ernst Nielsen nogle år en mælketur til Korsvej mejeri 
I 1961 forpagtedes jorden ud, og Ernst Nielsen tog arbejde uden for hjemmet.
Det samme gjorde hans kone, der en hel del år arbejdede på Rahbæk Fisk i Frede
ricia .
Børnene kom godt i vej. Niels er cand. mag. og har stilling som adjunkt i Hor
sens. - Else er uddannet sygeplejerske og arbejder som sådan i Århus.
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På en lille enklave af præstegårdens tilliggende lå et hus, der sikkert oprinde
lig var bygget på lejet jord. Det blev senere matrikuleret under lh.
Den første indehaver, der kan spores, var en Jens Christensen med tilnavnet Ryt
ter. Men det er da muligt, at det var et af ’’den gamle Præsts Eiendomshuuse’’, 
som omtales i Folketællingen 1801, og er dette tilfældet, er huset meget gammelt

Jens Christensen (Rytter) g.m.
f. ca. 1828, Håstrup 
d. 6-3-1888, Herslev 
hmd.

Caroline Møller 
f. 14-2-1832, Fa. 
d. 30-11-1884, Herslev

1. Christian, 6-8-1855, 2. Maren, 26-8-1856, 3. Mette Kirstine, 13-3-1861, d.
1870, 4. Christiane, 25-2-1864, 5. Ane, 10-3-1867.

Hvem Jens Christensen Rytter var, og hvorfor han bar dette tilnavn, er uvist, 
men af notatet ved død fremgik det, at han var født i Håstrup.
Caroline Møller var født i Michaelis sogn, Fredericia, som datter af ugift moder 
Maren Nielsdatter, mens faderen var en skærsliber ved navn Christian Madsen Møl
ler.
Jens Christensen og hans kone havde sikkert ved deres giftermål slået sig ned i 
huset her, og her fødtes de fem børn. - Men i 1868 var han på handelen, idet 
han af skræder Anders P. Hansen købte en lille lod af dennes jord, og som skræ- 
deren ti år før havde købt af Bertel Buhi i Enemærket. Matr. nr. 25d, htk 1 fdk 
2| alb. Skøde af 7-12-1868, k 250 rdl.
Men i 1873 solgte han en del deraf igen til Hans Stephansen Dahl, der var nabo,
1 fdk, matrikuleret under 25f. Skøde af 21-6-1873, k. 150 rdl.
Af de fem børn døde Mette Kirstine som barn i 1870. De øvriges videre liv kendes 
ikke bortset fra arvingen til huset, datteren Christiane, der blev gift med en 
Jens Peter Johannesen fra Erritsø, og som solgte huset. Om de har beboet det, 
er uvist.

Hans Madsen Jensen g.m. 1. Karen Jørgensen
f. 21-8-1846, Viuf f. 12-11-1844, Herslev mk
d. 22-2-1916, Herslev d. 3-4-1882, Viuf
hmd

1. Jens Jørgen, 27-11-1873, d. 1890

2. Maren Jørgensen
f. 19-9-1851, Herslev 
d. 1913, Herslev, b. 14-9

2. Karen Marie, 9-11-1883, 3. Jørgen Peter, 24-10-1885, 4. Jensine, 5-7-1890.

Hans Madsen Jensen fik skøde på huset her af 10-9-1894. - Han var født i Viuf 
skov - nok det samme som Blåkjærskov - som søn af husmand Jens Hansen og Grethe 
Madsdatter. - Hans første kone, som han blev gift med i 1871, var datter af 
Jørgen Hansen og Mette Cathrine Jeppesdatter, der havde ejendommen nr. 30 i Bol
skov. I ægteskabet en søn, der dog døde som ung, kun 16 år gammel.
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Karen Jørgensen døde som ung kone af tæring, som man også kaldte tuberkulosen, 
og efter nogle måneder som enkemand giftede han sig sidst på året 1882. Nu med 
sin første kones søster, Maren, der ifl. vielsesnotatet ”havde til huse hos 
Brudgommen."
I deres samliv kom der tre børn, hvoraf den ældste, Karen Marie, blev gift med 
fabriksarbejder Jens Peder Nielsen i Fredericia. Hun døde dog ung i 1910, og så 
var der kun to til at arve, da Hans Madsen Jensen som den sidste af ægtefæller
ne døde i 1916. Jørgen Peter købte i 1913 den lille ejendom nr 14c,men solgte 
igen 1915. Jensine blev gift med Marinus Ditlevsen, og de boede også en overgang 
i Herslev.
Efter Hans Madsen Jensens død blev huset tilskødet arvingerne, der fik skøde på 
det af 28-2-1917. Nu skulle huset sælges, men først skulle ejerforholdet til 
præstegården bringes i orden. Dette skete med skøde fra sognepræsten, pastor 
Maarbjerg, efter kirkeministeriets tilladelse af 14-5-1917, og huset vurderedes 
til 200 kr., eller rettere jorden, det var bygget på.
Da disse formaliteter var i orden, solgtes huset til ejeren af Follerupgård, N.k. 
Nielsen, med skøde af 8-5-1918. Hvad han ville med huset, vides ikke, og efter 
en tre-fire år solgte han igen til Niels Andreas Kjeldsen, hvis skøde var af 
7-12-1921, k 3.000.
Kjeldsen havde det sikkert til 1926, da han solgte til skræder Hugo Bjerre, hvis 
adkomst var af 6-10-1926. Senere fik han adkomst til moderens ejendom af 13-2- 
1932. De senere ejere kendes ikke.
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Ifl. jordlovene af 4-10-1919 skete der en omfattende udstykning af præstegårds- 
jord og anden jord i offentlig eje, samt store arealer, som len og stamhuse måt
te afgive ved deres overgang til fri ejendom. Med den lovgivning var der grund
lag for udstykning af en del præstegårdsjord, også her i Herslev.
Der blev nu bygget fem nye husmandsbrug - de såkaldte statshuse - og afgivet 
iord til et i forvejen eksisterende brug, nemlig Christen Christensens. Det var 
præstegårdens østermark, der måtte holde for, og langs Tolstrupvejen rejstes fem 
nye ejendomme, der fik matrikelnumrene li-lk-H-lm og ln. Den parcel, der blev 
afgivet til Chr. Christensen, fik matr. nr. lo^.

Den første ejer af matr.nr. li var Peder Vilhelm Thorvald Hansen, der var ugift, 
og hvis ejertid ikke varede længe. Han fik skøde på Jorden af 22-7-1922 og gik i 
gang med at bygge. Året efter - d. 25-7-1923 - fik han tinglæst skøde. Men efter 
tre års forløb solgte han.

Henrik Andersen g.m. Johanne Elisabeth Pedersen
f. 8-10-1901, Pjedsted f. 18-8-1900, Glænø,
d. 3-6-1888, Fa. sh. d. 27-3-1983, Herslev
statshusmand

Margrethe, 29-4-1929,
Henrik Andersen var født i Pjedsted, søn af Jens Andersen og hustru Maren. Hans 
kone var sjællænder, født på Glænø, Ørslev sogn. Hendes ophav var smed Julius 
Pedersen og hustru Anne.
Henrik Andersen fik skøde af 30-4, læst 4-6-1927, og mere end tresindstyve år 
var han ejer af ejendommen. I samlivet med Johanne Elisabeth kom der kun en en
kelt datter. Hun blev gift med bager Gunnar Møller.

Gunnar Møller g.m. Margrethe Andersen
f. 13-2-1924, København
d.

f. 29-4-1929, Herslev
d.

bager og pedel

1. Robert, 12-5-1949, 2. Henrik, 27-9-1955, 3. Palle, 18-4-1957, 4. Ole,
9-7-1958, 5. Joan Elisabeth, 22-12-1959.

Gunnar Møller er født i København som søn af ugift Lovise Møller. Opvokset i 
Stakroge og udlært bager. Kom her til egnen som bagersvend hos bagerenke fru 
Hansen i Herslev. Her lærte han sin senere kone at kende, og de blev gift. De 
fik bopæl hos Henrik og Johanne, og her kom børnene.
Formedelst genen ved melstøvet måtte Møller opgive bagerhåndværket, og han var 
et par år medhjælper ved terrazzoarbejder. Han var også nogle år ved Rørindustri
en i Fredericia. Sit sidste job fik han d. 15-10-1964, og det var som pedel på 
Herslev centralskole. Et arbejde, der varede til den 1. marts 1984, hvor han gik 
på efterløn.
De fem børn, der blev resultatet af deres samliv, er alle godt i vej. Robert er 
svejser og bor i Middelfart, gift. Henrik blev uddannet som mekaniker, men er nu 
kedelpasser. Bor i Taulov. Palle er smed hos Monberg og Thorsen og bor hjemme.
Ole er chauffør, vistnok i Esbjerg, mens Joan er gift med John Lange fra Tolstrup, 
der er ansat i et rengøringsselskab. Bor i Fredericia.



Matr. nr. lk, 1844 

htk 1-2-2-li

Andreas Elevard Mikkelsen 
f. 18-5-1889, Sindbjerg sogn 
d. 30-4-1973, Herslev mk

g.m Anne Marie Fevre 
f. 2-11-1891, Herslev mk 
d. 9-8-1873,

statshusmand

Heinrich Kristian, 27-10-1917

Andreas Elevard Mikkelsen var født i Lindved, Sindbjerg sogn. Forældrene var 
landpost og husmand Søren Kristian Mikkelsen og Inger Marie Nielsen. Anne Marie 
Fevre var datter af husmand Isaach Daniel Fevre og Jensine Andersen, der sidst 
havde en ejendom på Gammelby møllevej.
Elevard Mikkelsen var, da han overtog parcellen med skøde af 27-7-1922, møllebe
styrer af Rolles mølle i Skanderup sogn, og der fødtes den eneste søn.
Godt tredive år holdt Mikkelsen ud på stedet, han selv havde bygget, inden han 
forberedte sin retræte. Han købte af Ole Dalgas Madsen dennes ejendom, matr. nr. 
14b i Bolskov med skøde af 11-11-1953, og her nød han og konen deres otium de 
næste tyve år, til de med få måneders mellemrum afgik ved døden. - Ejendommen 
her havde han samtidig overdraget til sin søn.

Heinrich Kristian Mikkelsen g.m. 1. Ellen Nielsen
f. 27-10-1917, Skanderup f. 31-8-1917, Starup
d. d. 23-8-1947, Engum
statshusmand

1. Else, 16-4-1944

2. Mona Marie Hansen
f. 18-5-1934, Herrested 
d.

2. Erik, 22-11-1954

Heinrich Mikkelsen overtog sin faders ejendom med skøde af 17-6-1954.
Men inden da havde han haft en mindre gård i Engum. Da hans kone, Ellen Nielsen, 
der var fra Starup, døde af en hjernesvulst, solgte han gården i Engum og flyt
tede igen til Herslev med sin lille datter.
De nærmeste år derefter var han traktorfører hos gårdejer Aksel Dahl i Herslev, 
og her lærte han sin anden kone at kende. Mona Hansen var født på Fyn og datter 
af chauffør og kirkesanger Georg Hansen og hustru Esther. - I samlivet med Mona 
Hansen fødtes sønnen Erik, der er udlært automekaniker. Nu imidlertid kranfører 
på Kolding havn og gift med Birgit Gregersen fra Vejle. De er bosiddende i Viuf.
Datteren af første ægteskab bor nu i Hjerting, gift med Vagn Christensen, der er 
tidligere brugsforeningsuddeler.
Heinrich Mikkelsen driver stadig sin ejendom - dog har han ingen dyr - og han 
og Mona er stærkt haveinteresserede, hvad der har givet sig udslag i et særdeles 
smukt haveanlæg.
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Carl Pedersen 
f. 6-11-1885, Klattrup 
d. 19-9-1964, Herslev

g.m Thora Margrethe Hansen 
f. 13-8-1888, Søby, Fyn 
d. 21-4-1967, Herslev

statshusmand, gartner

1. Jens Anton, 2-2-1910, 2. Thorvald, 27-11-1911, 3. Else Lovise, 8-1-1914,
4. Ingrid Christine, 27-3-1916, 5. Peder Just, 10-9-1919.

Familien Carl Pedersen var allerede etableret, da den flyttede fra St. Velling 
i Smidstrup sogn og til den nøgne præstegårdsmark i 1922, idet Carl Pedersen var 
blandt de heldige, der opnåede at komme i betragtning, da jordlodderne skulle 
fordeles. Skøde af 25-7-1923.
Carl Pedersen var født i Klattrup og søn af Carl Pedersen og hustru Christine. 
Hans kone var fra Fyn og datter af Jens Hansen og svenske Lovisa i Søby, og ef
ter bryllup slog de sig ned i St. Velling.
Allerede medens familien opholdt sig her, var Carl Pedersen begyndt at drive 
lidt gartneri - han havde aldrig lært faget - og det fortsatte han med på ejen
dommen på Herslev mark, der således blev en blanding af gartneri og landbrug.
Af børnene, der alle er født i Smidstrup sogn, fulgte Jens Anton i faderens fod
spor og havde i mange år en planteskole i Vedbæk. Else Lovise blev gift med ter
razzomester Møller i Kolding. Ingrid Christine fik sit hjem på Møn, gift med 
brugsuddeler Hansen. De bor nu i Stege. Den yngste, Peder Just, blev ansat ved 
toldvæsenet.
Efter tredive år på ejendommen og nærmende sig støvets år, overdrog Carl Peder
sen stedet til sønnen Thorvald. Til sin retræte havde han af enkefru Hougaard i 
Herslev købt hus, og her nød han og Thora deres otium.

Thorvald Pedersen g.m. Gerda Vinther Nielsen
f. 27-11-1911, Smidstrup s
d.

f. 7-11-1915, Hover s. 
d. 25-3-1988, Fredericia

statshusmand, gartner

1. Ruth Vinther, 8-4-1955.

Thorvald Pedersen modtog skøde på faderens ejendom af 27-2-1953. K 50.620.
Han var da blevet gift med Gerda Vinther Nielsen, der var født i Hover sogn.
Hun var ved giftermålet enke efter husmand Otto Christian Jeppesen, Tiufkær, og 
havde tre børn.
Thorvald Pedersen fortsatte ligeledes i faderens fodspor, og som denne var han 
selvlært. Som årene gik, blev gartneriet hovederhvervet, og mere og mere jord 
blev inddraget til gartneriformål. I de seneste år leverede han sine produkter 
til GASA i Vejle, hvortil han selv kørte sine jordbær, kartofler og øvrige grøn
sager i en varevogn.
I samlivet med Gerda Vinther Nielsen kun en datter, der er ansat i Den danske 
Bank i Fredericia.
Som faderen holdt han godt ud, og først i 1986, da han næsten var fem og halv
fjerds år, solgte han til J.Nielsen og flyttede til Fredericia.
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Den første ejer af bruget var Martin Hansen Kaltoft, der var fra Smidstrup, og 
hans skøde var i lighed med naboernes af 23-7-1923.
Intet vides om Kaltoft, der også efter en fire-fem år på stedet solgte til ne
dennævnte Ole Olesen.

Ole Nicolai Olesen g.m. Karen Dorthea Pedersen 
f. 12-8-1892, Herslev mk f. 15-8-1900, Pjedsted 
d. 1935, Skærup, b. 6-12, Herslev d.
statshusmand

Inger Jørgine, 8-8-1928

Ole Nicolai Olesen var født på Herslev mark som søn af boelsmand Christen Jensen 
Olesen og Jørgine Nicoline Tønnesen fra matr. nr. 19a. Hans kone var sikkert 
fra Pjedsted, der blev de i hvert fald gift i 1925.
Skøde på ejendommen fik han af 20-3-1927. Men det blev kun et kort åremål, der 
blev Olesen tildelt. Han fik sclerose, hvad der førte til hans død nogle år se
nere. I hans sidste år måtte han have bestyrer på ejendommen. - I 1935 døde han 
på Skærup hvilehjem, men forinden var ejendommen blevet solgt.

Hans Madsen Brems g.m.
f. 14-10-1909, Herslev mk 
d. 11-9-1976, Fa. sh. 
statshusmand

Jørgine Pedersen 
f. 27-1-1914, Pjedsted 
d. 24-1-1987, Kolding

1. Verner, 23-4-1936, 2. Ketty, 8-9-1939, 3. Anders, 8-11-1946, d. 1969,
4. Birthe, 18-7-1948.

Hans Brems var født på Herslev fælled som søn af Johannes Brems og Maren Kirsti
ne Jensen. Hans kone var fra Pjedsted og vistnok søster til Ole Olesens kone, 
så det var en svoger, Hans Brems modtog skøde af, dateret den 31-7-1935.
Hans Brems var en del udadvendt, idet han var virksom i både husmandsforening, 
forsamlingshus og sogneråd - i en årrække var han dettes kasserer - ligesom han 
var medlem af skolekommissionen.
I 1976 døde Brems på Fredericia sygehus. Jørgine fortsatte på ejendommen alene, 
dog forpagtede hun jorden ud. - I 1985 solgte hun stedet til Bodil og Bent Søren 
sen og rejste til Kolding. Her døde hun et par år efter.
Af børnene vides Verner at være ved postvæsenet i København. Ketty vides intet 
om, og Anders, der var svagelig, døde som ung. Birthe blev gift med en politi
mand i Kolding og bor i Bramdrupdam.
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Den yderste parcel af de selvstændige bebyggelser tilfaldt Johannes Elkjær.

Johannes Marinus Elkjær g.m. Olga Ingenia Nielsen
f. 28-2-1891, f. 10-11-1892,
d. d.
statshusmand

1. Marie Møldrup, 9-8-1923, 2. Johannes, 13-7-1925,

Johannes Elkjær fik meddelt skøde af 25-7-1923. I skødet blev han angivet af 
Hvirring, men om han også var født der, vides ikke. Men det var muligvis et par 
nygifte, der nu skulle prøve kræfter som selvstændige.
Familien blev her imidlertid ikke længe - dog længe nok til, at de to børn fød
tes - og efter tre-fire år solgte han til Pagh.

Hans Theodor Hansen Pagh g.m. Anne Johanne Hansen
f. 13-3-1888, Hastrup f. 21-1-1900, Viuf
d. 29-10-1931, Herslev d.
statshusmand

Petra, 7-6-1929,

Hans Theodor Pagh var født i Håstrup og søn af gårdejer Hans Jensen Pagh og Met
te Kirstine Hansen. Han fik skøde på ejendommen af 29-1, læst 10-3-1926.
Som husbestyrerinde fik han Anne Johanne Hansen, der var fra Viuf og datter af 
Jens Madsen Hansen og Maren Thulesen, og hun blev året efter hans kone. En dat
ter fødtes i 1929.
Men i 1931 døde Pagh pludselig - efter sigende af blodforgiftning - og Anne Jo
hanne fortsatte på stedet med en bestyrers hjælp. En skifteretsadkomst af 12-4- 
1934 gav hende fuld rådighed over boet, og i 1939 solgte hun til nuværende ejer.

Holger Nielsen" g.m. Crista Nielsen
f. 23-10-1908, København f. 1-12-1914, Kjellerup
d. d. 17-4-1979, Fredericia
statshusmand

1. Svend Aage, 8-4-1942, 2. Jytte, 5-9-1945, 3. Ingrid, 23-10-1946,

Holger Nielsen er født på fødselsstiftelsen i København af ugift moder. Han vok
sede op som plejebarn på Højrup mark hos familien Hans Nielsen Skov. Hans kone 
var født i Kjellerup, men hendes oprindelse kendes ikke.
Holger Nielsen fik skøde på ejendommen fra fru Anne Pagh, dateret 17-5 og ting
læst 11-11-1939. Han havde dog overtaget stedet den 1. maj 1939.
I samlivet med Crista Nielsen fødtes der tre børn, hvoraf Svend Aage er tilskæ- 
rerileder på en fabrik i Ikast. Jytte er p.t. hjemme, men søger lejlighed. Ugift 
Ingrid, der ligeledes er ugift, bor i Vejle.
Motorvejsarbejdet Børup-Smidstrup har lavet en del ravage på ejendommen, og ni 
af de ti tdr land er eksproprieret, så det nærmest er et jordløst hus. Men byg
ningerne har Holger Nielsen stadig.



Matr. nr. lp, 1844

Ovenstående matrikelnummer er en udstykning fra præstegårdsjorden, som snedker 
Jens Kaysen Ladegaard fik skøde på af 18-10-1928. Ladegaards data under 14c. 
Her opførte han samme år et hus og indrettede det med to lejligheder, hvoraf 
øverste etage blev udlejet.
Efter ti års forløb solgte Jens Kaysen Ladegaard huset til sønnen Aksel.

Aksel Kaysen Ladegaard g.ra. Marie Larsen
f. 19-9-1909, Herslev
d.

f. 2-8-1911, Bøvling
d.

snedkermester

1. Erik Kaysen, 2-4-1939, 2. Helge Kaysen, 9-3-1943, 3. Grethe Kaysen, 11-3-
1945.

Aksel Kaysen Ladegaard er søn af ovennævnte J.K.Ladegaard og Mette Johanne Pagh. 
Hans kone er født i Bøvling, datter af smed Frederik M. Larsen og Oline Jensen. 
Efter sit giftermål købte han faderens hus med skøde af 31-10-1938, mens foræl
drene flyttede ovenpå. De boede således sammen til 1944, da huset solgtes, og 
Aksel flyttede til Taulov, mens forældrene flyttede til Fredericia.
Aksel Ladegaard blev udlært som snedker, og som sådan blev han faderens medhjælp
er i dennes kirke-restaureringsarbejder, som udførtes over hele landet, og i ik
ke så få kirker har fader og søn sat deres "fingeraftryk." - Senere beskæftigede 
Aksel Ladegaard sig med restaurering af gamle møbler o.l. samt handlede med dis
se.
Ægteparret fik tre børn, af hvilke den ældste blev handelsuddannet. Han døde på 
Grønland i 1989. Helge Kaysen er kontorchef i Hafnia Forsikring, og datteren er 
uddannet lærer og har sit job i Fredericia. - Huset her solgtes til Thomas Pe
dersen Skov.
Thomas Pedersen Skov var gårdmanden af samme navn, der havde haft Enghavegård i 
Herslev, og herunder findes hans data. Han fik skøde på huset her af 26-7-1944, 
og det var meningen, at han og konen ville nyde deres otium her. Men efter få år 
døde hun, og Thomas Skov boede siden alene til sin død i 1955.
Efter Thomas Skovs død overgik huset til arvingerne, der var nevøer og niecer - 
Thomas Skov efterlod sig ikke livsarvinger - og huset her overgik nu i Hansine 
Skovs eje.

Hansine Skov
f. 15-5-1902, Højrup
d. 1977, Herslev, b. 22-12
husejerske

Hansine Skov var født i Højrup som datter af Peder Pedersen Skov og Ane Johanne 
Sørensen. Hun fik skøde på huset her af 2-12-1955, og hun var ugift.
Hun dannede bofællesskab med sygeplejerske Ida Pedersen, der ligeledes var ugift. 
De boede nu sammen, til Hansine Skov døde i 1977, og atter var det søskendebørn, 
der var arvtagere, og af disse blev det gårdejer Søren Skov, Tolstrup, der købte 
det. Han fik skøde på det i 1978.
Ida Petersen blev boende, indtil hun døde i 1980, og Søren Skov solgte derefter 
til Henning Pedersen.
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Herslev Hørmølle
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Fra gammel tid har ovenstående parcel tilhørt Herslev kirke. Den blev selvstæn
digt matrikuleret ved matrikelen af 1688, fik nr. 18 og med ansat hartkorn af 
0-2-3-0.
Den blev udlejet eller bortfæstet til forskellige, og af en jordebog fra 1708 
ses det, at daværende degn, Christen Pedersen Aarø, drev jorden, men at der in
gen bygning var på den.
Da pastor Michael Pedersen Bruun i 1773 erhvervede kirken med kirkejord - skøde 
af 22-9-1773 - var en tidligere præsteenke, madam Gudme, fæster af jorden, og 
den blev i familien Bruuns besiddelse, lige til hans enke døde omkring 1814.
Efter fru Bruuns død blev Herslev kirke. Enemærket og kirkejorden her, sat til 
auktion, og hammerslag fik - dengang kaptajn, senere major -jlngversen i Viuf, 
skøde af 11-12-1815. Han solgte igen Enemærket med kirkejord til en ritmester 
Machen el. Machenen, hvis skøde var af 4-7-1826.
Ritmesteren drev nu begge dele til 1837. I mellemtiden havde kirkejorden fået 
nyt matrikel-nummer, nemlig nr. 3a og med ny hartkornsansættelse 0-4-1-1. Så 
solgte ritmesteren kirkejorden fra, og køberen var Henrich Pagh, hvis skøde var 
af 4-8, læst 6-9-1837. Uvist af hvilken grund findes handelen gentaget 21-12, 
1839 og læst 22-1-1940.

Henrich Peter Pagh 
f. ca. 1803, Tørring s. 
d. 1-6-1857, Herslev 
smed

g.m. Anne Marie Thomasdatter
f. 15-3-1805, Follerup 
d.

1. Knudine Mariane, 4-6-1834, 2. Pouline Christine, 1-11-1836, 3. Napoleon,
21-2-1839, 4. Juliane Marie, 21-11-1841, 5. Alexander, 22-3-1844.

Henrich Peter Pagh findes ved folketællingen 1834 som smed i Follerup, hvor han 
blev medtalt i gårdmand Niels Keysens gård. Det samme var tilfældet med hans se
nere kone, der benævntes som sypige. Hun var fra Follerup og datter af husmand 
Thomas Marcussen. Senere blev de gift, og så begyndte børnene at komme.
Måske havde det været Paghs drøm at bygge en mølle på stedet, da åen løb lige 
forbi, men han evnede det ikke. Vi ved fra kirkeværgernes protokol, at Pagh sad 
og huggede i det og var i restance med sine renter. Han slap ud af klemmen ved 
at sælge til ejeren af Follerup mølle, Peder Hedemsted. - Men kirkeværgerne måt
te selv betale, da de havde forsømt at inddrive beløbet i tide. Det drejede sig 
om seks rigsdaler.
Henrich Pagh med familie flyttede først til Højrup, hvor folketællingen 1845 
har familien boende. Derefter rejste den til Højen, men vendte atter tilbage til 
Herslev og boede i et hus på fælleden. Her nævnes Pagh i et konfirmationsnotat 
i 1850 som vejassistent - nok et pænere navn for vejmand.
Herfra blev et par af døtrene gift. Pouline viedes i Michaelis kirke i Frederi
cia 1859 til en vagtmester Morten Mortensen, der stammede fra Assens. Knudine 
blev gift i Herslev i 1864 med Laurits Christensen, der var fra Lindeballe. 
Napoleon ses ifl. kirkebogens afgangsliste af 1853 at være rejst til Middelfart 
som handelslærling
Henrich Pagh døde som forholdsvis ung mand, kun 54 år var han. Hans enke blev 
boende i Herslev til ca. 1871, da hun solgte huset.
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Den ny ejer fik skøde på "et Hus med Jord, Hartkorn 0-2-3-0." Skøde af 15-7, 
læst 26-7-1843. Hartkornet var det gamle, idet ny matrikel først"trådte i kraft 
1844. Notatet fra skøderegisteret nævnede ikke nogen mølle, så dennes oprettel
se må nok tilskrives Peder Hedensted, og kan så højst datere sig af 1843-1844.
Folketællingen 1845 viser møllen i gang. Den blev da drevet ved forpagter Jens 
Chr. Jensen, og møllen nævnes som hørfabrik. En smule var der nok om det, da 
personalet bestod af fem svende og drenge. På den tid en hel lille industri.

Jens Chr. Jensen g.m. Ane Cathrine Pedersdatter
f. ca. 1813, Jelling f. ca. 1817, Stenderup
d. d.
mølleforpagter

I. Christian, 10-6-1843, d.s.å., 2. Christiane, 1-12-1844, 3. Ane Marie, 18-1-
1847, d. 1849, 4. Ane Cathrine, 24-1-1849, 5. Peder, 4-4-1850.

Jens Chr. Jensen findes ved folketællingen 1840 at være ved Follerup mølle, hvor 
han gjorde tjeneste under en hørbereder Anders Pedersen, så måske tyder det på, 
at møllen her skulle afløse en tilsvarende virksomhed ved Follerup mølle, der i 
1838 også havde en valkemølle.(Efter Steen Bøchers afhandling om danske møller).
J. Chr.Jensen findes for øvrigt gift, mens hah var i Follerup mølle, gift i Hers- 
lev kirke i efteråret 1841, og møller Hedensted ses at have været forlover. I 
vielsesnotatet var Ane Pedersdatter af Rugsted, mens folketællingen 1845 angav 
hendes fødested som Stenderup.
Familien Jensen kan gennem kirkebogens dåbsnotater følges til 1850, men den var 
her til 1852, da den rejste til Vinding, jfr. kirkebogens afgangsliste.
Peder Hedensted ejede møllen til sin død i 1851. Ved skiftet efter ham beslutte
des det at sætte såvel Follerup som Herslev mølle til offentlig auktion, Det 
fremgår af en annonce i Fredericia Avis for den 28-2-1852, hvor det om Herslev 
mølle hedder:

2. Et Hørsvingerie og Skageværk paa Herslef Mark, der drives af et 
Overfalds Vandhjul, og hvortil hører tilliggende Jord af ny Matr. 
Hartkorn 4 Skp 2 Fdk 11/4 Alb.

Uoverensstemmelsen med det i annoncen anførte hartkorn skyldtes, at der i mel
lemtiden var tilkøbt møllen matr. nr. 17f og 17m af Tolstrup med ialt 1 fdk 
3/4 alb. Sammenlagt stemmer hartkornet.
Ved auktionen blev det mølleren i Gammelby mølle, Jens Madsen, der blev højst- 
bydende. Men han fik den ikke i første omgang, da budet på 4200 rdl ikke blev 
approberet, og i samme avis blev nu annonceret en ny auktion til den 4-6-1852.
Man kom dog øjensynlig på andre tanker, idet den berammede auktion blev afblæst. 
Jens Madsen fik derefter skifterettens skøde på møllen, tinglæst d. 14-10-1854.
Den ny ejer drev ligeledes møllen ved forpagter, og J.Chr. Jensens efterfølger 
var sikkert Jens Dons, der gør opmærksom på sig selv igennem et dødsnotat i 
Herslev kirkebog - indirekte, ganske vist. En af hans medarbejdere døde, og da 
blev han nævnt som hørbereder på Herslev mark.

Den næste forpagter, der kan spores, var Lauge Pedersen. Han kom senest 1861, da 
han samtidig overtog 2k i Follerup. Men muligvis har han været her før den tid. 
Men 1863 forlod han stillingen, hvad der fremgår af en annonce i Fredericia Avis 
for den 15-8-1863, hvori det hedder:
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At jeg har overtaget Hørsvingeriet i Follerupbro ved Herslev, som Lau
ge Pedersen tidligere havde, undlader jeg ikke at bekjendtgøre for et 
æret Publikum. Reel og billig Behandling skal stedse være mit Formaal, 
hvorfor jeg haaber at forundes god Søgning.

Follerup i August 1863

M. Mathiesen

Dette forpagterskifte fandt muligvis sted i forbindelse med møllens ejerskifte, 
idet møller Jens Madsen samme år - sammen med Gammelby mølle - overdrog Hørmøl
len her til sin søn Johannes Jensen. Begge møller i forening kostede 24.000 rdl. 
Skøde af 8-9-1863.
Den ny forpagter, der således anbefalede sig, kom fra Skovbæk mølle i Toistrup, 
hvor han havde været møllebestyrer siden 1861. Han var gift med Marie Helene 
Hougaard, der var født ca. 1832. Han selv var muligvis slesviger, han kom i 
hvert fald fra Tyrstrup til Tolstrup.
Hans tid som forpagter blev dog meget kort, idet han døde, hvad der fremgår in
direkte af kirkebogen, idet Helene Hougaard som enke findes gift igen i 1865. 
Intet findes imidlertid registreret i Herslev kirkebog om hans død, men da det 
var i krigstiden 1863-64, foreligger der den mulighed, at han var faldet i kri
gen og dermed begravet andetsteds.
Hvem der ledede møllen de næste år er uvist, hvis det da ikke var Helene Hou- 
gaards nye mand. Han hed Hans Peter Petersen Møller og var broder til de kendte 
brødre af samme navn, der boede i Herslev. Det må dog stå hen.
En annonce i Fredericia Avis for d. 4-10-1869 bragte følgende:

Efter at jeg undertegnede har overtaget Hørmøllen ved Follerupbro og 
ladet dens Maskineri istandsætte efter Nutidens nyeste Konstruktion, 
saa at jeg ser mig i Stand til ikke alene at ekspedere hurtigt, men 
ogsaa at levere noble Varer, er jeg saa fri at anbefale mig til enhver, 
som vil overlade mig Hør til Tilberedning.

Ærbødigst

N.‘Hansen

Nicolai Hansen g.m. Johanne Marie Langscheidel
f. 7-5-1825, Gelting sogn f. 1-4-1826, Fredericia
d. 27-5-1900, København d. 20-6-1909, København
smed

1. Peter Christian, 19-10-1852, 2. Johan Henrik, 1-3-1855, 3. Magdalene Birgit
te, 27-5-1857, d. 1961, 4. Hans Frederik, 4-3-1859, 5. Frits, 11-9-1860, 6.
Magdalene Christine, 23-8-1864, 7. Henning Vilhelm, 26-9-1869.

Den ny forpagter var ligeledes smed af Follerup. Han var født i Poramer by, Gel
ting sogn. Han blev gift i 1852 med ovenstående Johanne Langscheidel, der var 
født i Fredericia, datter af daglejer Josef Langscheidel og 01ympe Cathrine Du
pont. Hun var ved vielsen enke efter Ditlev Johan Asmussen. Ved giftermålet var
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Nicolai Hansen ansat som smedesvend hos Smeden i Stoustrup. Men efter brylluppet 
flyttede det unge smedepar til Follerup, og der er alle børnene fødte.
Nicolai Hansen fortsatte nu med hørberedning de næste seks-syv år. Men tiden var 
nok ved at rinde ud for de små lokale hørbehandlingssteder, for i avisen af 
12-9-1876 meddeltes det:

Hørmøllen i Herslev er nu nedlagt, saa at der fremtidig ikke modtages 
Hør til tilberedning.

N. Hansen.

Møllen stod nu over for en strukturændring, og den omdannedes så til Karteri, 
uldspinderi og træsliberi. Det ser ud til, at det har været Nicolai Hansen selv, 
der har stået for ændringen og betalt af ham, idet en panteobligation, udstedt 
i 1878 til en søn, viser inventaret som sikkerhed. Samtidig nedlagdes træslibe
riet. En liste over aktiverne i dette ser således ud:

1. Et Uldspinderi anlagt i den af mig forpagtede Herslev Hørmølle 
som bestaar af
a. Vandhjulet, 2:'.store Stjernespil, 2 store Jerndrev og

1 Slibesten 600
b. 1 Volff, 2 Kartemaskiner, 1 Spindemaskine, 1 væver-

stol med alt Tilbehør 3500
2. Et Materielhus opført paa Møllens Grund 300
3. En Smedje sammesteds 400
4. 2 Bælge 75
5. 3 Ambolte 160
6. 3 Skruestikker 100
7. 1 Boremaskine 40
8. 1 Spærhage 30
9. 12 store Hamre 50
10. 1 Drejebænk med Svinghjul, Planskive og Pinol 280
11. Snittetøj, 10 File og andet Værktøj 250
12. 1 Savværk med 2 store Rundsave 150
13. 3 Køer 180
14. 1 Arbejdsvogn 40
15. 18 Stole 80 Kr, 4 Borde til 50 Kr, 1 Sofa 20 Kr, 3 Senge

steder 30 Kr, 10 Overdyner, 200 Kr, 12 Underdyner 180 Kr,
20 Puder 80 Kr, 25 Lagner 200 Kr, 3 Kakkelovne 48 Kr,
1 Klædeskab 16 Kr, 1 Chatol 28 Kr, ialt Indbo 940

og

kr
tf
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ft

ff

ff

ff

ff

ff
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ff

ff
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ff

ff

ff

Værdier til Sikkerhed 7095 Kr

Da panteobligationen var på 1500 kr, var der jo rigelig dækning for denne, der 
tinglæstes 10-12-1878. Af inventarlisten kan endvidre læses, at Nicolai Hansen 
har spillet på mere end den ene streng uldspinderiet var. De øvrige fortegnel
ser antyder jo en mindre maskinfabrik, så smeden har sikkert drevet sit gamle 
håndværke ved siden af, ligesom savværk og kohold viser alsidigheden i de gamle 
bedrifter. (Folketællingen 1870 viser fire smedesvende ansat).
Af de ialt syv børn, der fødtes i samlivet, døde Magdalene Birgitte som fire
årig. Den ældste søn findes gift i Herslev i 1880 og var tilsyneladende hjemme, 
da to børn fødtes her i sognet. Frits overtog til sin tid virksomheden.
Nicolai Hansens sidste dage kendes ikke, men han døde ved århundredskiftet i 
København. - Som kuriosum kan nævnes, at han var bekendt for sin dygtighed til 
at trække tænder ud på folk, der led af tandværk. Denne Evne delte han nu nok 
med adskillige smede landet over.
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I 1880 døde møller Johannes Jensen, Gammelby mølle, og få år efter solgte hans 
enke Herslev mølle til familien Nicolai Hansen. Det var sikkert af praktiske 
grunde, at skødet blev udstedt i sønnens navn.

Frits Hansen g.m. Anna Olsen
f. 11-9-1860, Follerup f. ca. 1863, Slaglille
d. d.
mølleejer

1. Thrine, 26-5-1885, 2. Nicolai, 20-2-1887, 3. Johanne Marie, 31-5-1888,
4. Magdalene, 8-3-1890, 5. Ole, 18-11-1896, 6. Einar Christian, 28-8-1898.

Frits Hansens skøde var af 14-1, 16-1-1884, og i den anledning måtte han på lå
nemarkedet. En panteobligation på 7.000 kr blev udstedt til en Ane Raachmann i 
København, dateret 26-6-1884 og tinglæst 2-7 samme år.
Samtidig havde han nok giftet sig, da børnene begyndte at komme året efter.
Hans kone var sandsynligvis sjællænder, idet hun var fra Slaglille i Sorø amt. 
Frits Hansen var håndværkeruddannet - vistnok som-møllebygger - og han var der
for kapabel til at forestå bedriften.
Men han havde også interesser uden for det rent faglige. Således var han ivrig 
for skytteforeningens arbejde og en overgang i bestyrelsen. - Uvist af hvilken 
grund ønskede han at sælge møllen, og med købekontrakt af 8-10-1901 med Niels 
Knudsen af Vejle var der lagt op til salg. Han flyttede til Svendborg, hvor han 
benævntes fabrikant.

Niels Knudsen g.m. Andrea Pedersen
f. 31-3-1875, Buderup s. f. ca. 1872, Odder
d. 1965, Smidstrup, b. 27-2 d. 1943, Herslev, b. 13-1
smed og filehugger

1. Carla, 18-10-1899, 2. Erna, 28-12-1904.

Niels Knudsen var nordjyde, født på Støvring hede i Buderup sogn, Aalborg amt. 
Kom som gift mand til Herslev, hvor han erhvervede skøde på møllen af 14-1, 
læst 16-1-1903. K 8.000.
Niels Knudsen var oprindelig smed, men tidligt specialiserede han sig i filehug' 
geri. Godt og vel tresindstyve år arbejdede han med sit speciale, til hvilket 
han gennem årene selv udviklede en del særlige værktøjer, bl. a. en filehuggema- 
skine. Den findes nu i Den gamle By i Århus.
Niels Knudsens arbejde blev højt værdsat, og mange virksomheder - store som små 
fandt ud af, at filehuggeren i den gamle mølle leverede første klasses arbejde. 
Selv som gammel mand fortsatte han arbejdet med filene.
I samlivet med Andrea Pedersen var der kun to døtre, af hvilke den ældste var 
født i Vejle. Hun blev gift med Eskild Pedersen, og de boede en overgang som na
bo til møllen, nemlig i Frydendal. Erna fik sit hjem i skovfogedboligen på We
delsborg, gift med skovfoged Carl Hansen.
I 1962 trykkede alderen Niels Knudsen så meget, at han måtte tage ophold på Smid 
strup hvilehjem, og her døde han tre år efter kort før sin 90-års fødselsdag.

I 1963 købte et triumvirat den gamle mølle. Det var brødrene arkitekt Gunner 
Jensen, tømrermester Holger Jensen og murermester Palle Jensen fra Skærup. For
målet med købet var at istandsætte den, og det lykkedes fuldt ud. Palle Jensen, 
som er gift med lærerinde Gunhild Paaske Schmidt, blev i 1970 eneejer af møllen.
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Denne snalle jordstrimmel på 13.330 kv-alen eller ca. en td land for enden af 
den tidligere præstegårdsmark var gammel kirkejord og skulle ifl. overlevering 
have været brugt til begravelsesplads engang i pesttiden, da kirkegården blev 
for lille.
En hartkornsfortegnelse fra ca. midten af 1850-erne har da også som bemærk
ning ud for matrikelnummeret et noteret: Kirkegård. I den ny matrikel af 1844 
findes den som matr. nr. 3b, men ikke skyldsat.
I tidsrummet 1846-1856 var den ifl. de gamle kirkeregnskaber bortforpagtet til 
husmand Poul Christensen i Tolstrup, der i årlig afgift svarede 13 rigsdaler. 
Men i 1856 solgtes den resterende kirkejord i sognet, og parcellen her blev 
solgt til Christen Nielsen. Midlerne, der indkom, blev indsat hos Stiftsøvrig
heden, hvor de så gav renter.

Christen Nielsen g.m. Johanne Lauridsdatter
f. 19-11-1830, Ankjær 
d.
husmand

f. 13-1-1825, Højrup 
d. 27-12-1900, Vilstrup

1. Niels, 4-2-1857,

Christen Nielsen var født i Ankjær som søn af husmand Niels Johansen og Mette 
Christensen, der senere flyttede til Tolstrup. Den 7. november 1856 viedes 
han til Johanne Lauridsdatter. De tjente da begge på Haurballegård, og Johan
ne var datter husmand i Højrup Laurids Hansen og Sara Jessdatter.
Skøde fra kirkeværgerne til Christen Nielsen findes tinglæst af 2-7-1856. Der
med havde de nygifte fået foden under eget bord, og de fik i den næste halve 
snes år ialt fem børn, hvoraf kun den ældste var levedygtig. Fire dødfødte 
børn fulgte efter.
1868 solgte Nielsen stedet, og det ses af kirkebogens afgangsliste, at fami
lien den 21-4-1868 rejste til Vilstrup, hvor de overtog svigerfaders ejendom. 
Huset her blev solgt til pastor Ove Jensen, Herslev, der fik tinglæst skøde 
af 1-4-1869..
Pastor Jensen lejede stedet ud, idet det af en lejekontrakt af 8-1-1872 ses, 
at en Andreas Frederiksen fra Skærbæk nu beboede stedet. Men inden han tog sin 
afsked, solgte præsten igen.

Peder Caspersen g.m. Ane Kirstine Nielsen
f. 10-7-1839, V. Nebel 
d. 6-10-1904, Herslev mk 
husmand

f. ca. 1829, Eltang 
d. 3-10-1903, Herslev mk

1. Niels, 12-3-1861, 2. Anders, 27-6-1866, 3. Ane Cathrine, 27-1-1868.

Peder Caspersen var søn af bmd Casper Pedersen og Ane Cathrine Pedersen, Hers- 
lev mark. Familien var sikkert kommet fra V.Nebel, hvad folketællingen 1845 
fortæller, idet Peder og en broder mere var fødte der.
Den 4. december holdt han bryllup med Ane Kirstine Nielsen af Herslev. Hun var 
dog født i Eltang, men forældrene fisker Niels Nielsen og hustru Gertrud Marie 
flyttede til Taulov. - I Herslev fødtes alle tre børn, men i 1868 flyttede fa-
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milien til Stallerup, hvorfra den så vendte tilbage og købte ejendommen her.
Peder Caspersens adkomst var af 19-6-1875, og købsprisen var 2.000 kr. Af den
ne modtog præsten en panteobligation på 1200 kr.
Familien blev på stedet i 29 år, og i dette tidsrum øgede Caspersen tilliggen
det med købet af 16o af Tolstrup, skøde af 13-12-1882, og 19e af Herslev, idet 
han af naboen Johannes Axel Madsen købte en parcel af 19b, skyldsat under 19e. 
Skøde af 12-12-1894.
Af børnene blev det ældste søn, der overtog stedet. De øvriges videre liv ken
des ikke.

Niels Caspersen g.m. Karen Marie Knudsen
f. 12-3-1861, Herslev f. 1-4-1858, Vilstrup
d. 5-5-1910, - d. 1-4-1935, Fa. sh.,
husmand
ingen børn . , ...,

Niels Caspersen fik skøde på faderens ejendom af 1-10-1904. Det var otte dage, 
før faderen døde, så det var på høje tid.
Fordelingen af htk så således ud:

matr nr 3b htk 0-0-3-li
- - 19e - 0-2-3-U
- - 160 - -2 af Tolstrup, eller ialt 0-3-3-2.

Samme efterår som købet oprettede Niels Caspersen testamente til fordel for 
sin kone, der var født i Vilstrup, datter af Knud Nielsen og hustru Ellen Marie 
Det kunne måske antyde et dårligt helbred, og at han havde en anelse om en tid
lig død. - Der gik også kun seks år, så måtte testamentet træde i kraft.
Karen Marie drev stedet videre og satte bl.a. i 1912 kreditforeningslån i ejen
dommen. Derefter solgte hun;

Den ny ejer var Hans Jensen, der muligvis var naboen i nr 9 (Tolstrup), og 
hans adkomst var af 15-9-1913, læst 25-3-1914. Men det blev en kort affære, 
og allerede to år efter afstod han stedet til Christen Christensen. Ved ting
læsningen, der fandt sted 18-10-1916, blev han benævnt af Lejrskov, hvortil 
han åbenbart var flyttet.

Christen Christensen g.m.
f. 29-11-1882, 0. Snede 
d. 1965, b. 21-9, Herslev 
boelsmand

Gertrud Pedersen 
f. 12-6-1886, Herslev 
d. 1969, b. 30-8, Herslev

Niels Edvard, 28-11-1910.

Christen Christensen var født i 0. Snede. Hans kone var en Herslev-pige, idet 
Gertrud Pedersen var en datter af gårdejer Martin Pedersen og Kristine Jen
sen i matr. nr. 15a. - Inden købet af stedet her havde han i nogle år været 
bestyrer af Højrup Ladegård.
Skøde på ejendommen her var af 18-10-1916. - Da Herslev præstegårds mark - Øs
termarken - eller en del af den - udstykkedes i 1922, købte Christensen en par
cel af denne til forening med sin øvrige ejendom.
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Købekontrakt mellem sognepræsten som sælger på kaldets vegne og Christen Chri 
stensen som køber af parcel nr. 7 af matr. nr. la, ca. 2,9 ha til forening 
med matr. nr. 3b-19e og 16o. Skyldsat under lo^, htk 0-4-3-0. K-K af 29-6 og 
skøde af 21-7-1923.
Christensen havde ejendommen lige så længe, han magtede at drive den, men 
overlod så jorden til sønnen, der havde ejendom i nabolaget. Senere blev jord 
en underlagt matr. nr. 19b, og huset solgtes som jordløst hus. Det beboes og 
ejes nu af familien Hansen.
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HOLBÆKSMINDE 

htk 1-1-1-li

Jens Christiansen Holbæk g.m. Maren Nielsen
f. ca. 1804, Starup sogn f. ca. 1808, Nebsager sogn
d. 22-10-1880, Herslev mk d. 22-11-1884, Herslev mk
gmd

1. Karen, 27-10-1831, 2. Else Marie, 19-11-1833, 3. Birgitte Cathrine, 23-5-
1836, 4. Christiane, 28-2-1839, 5. Else Cathrine, 26-7-1841, 6. Niels, 8-3-
1844, 7. Marie Cathrine, 27-4-1846, 8. Maren, 19-11-1848.

Skøde fra Hans Sørensen Dahl til Jens Christiansen Holbæk på matr. nr. 4b, htk 
0-5-2-2|, dateret 21-12-1835, læst 13-4-1836.
Hermed er oprindelsen til ejendommen klar: en parcel fra gård nr 4a - den nuvæ
rende Dahisminde.
Hverken Jens Holbæks eller hans kones oprindelse kendes, men derimod nok deres 
fødested. De kom imidlertid fra Hastrup i 1834, og de to ældste døtre var født 
i henholdsvis Nørup og Smidstrup sogne, inden familien slog sig til ro på Hers
lev fælled.
Her fødtes ikke mindre end seks børn mere, og heraf var Niels som eneste søn 
selvskreven som arvtager af fødehjemmet. Birgitte Cathrine viedes i 1857 til 
Jens Andersen Hansen fra Lejrskov, og et par år efter - 1859 - giftede Chris
tiane sig med Peder Chr. Jensen Møller fra Ankjær. Marie Cathrine flyttede til 
Bredstrup, gift med Søren Nielsen Dahl, der var en søn fra Løkagergård i Hers
lev. De to ældste piger har ikke efterladt sig noget spor, mens Else Cathrine 
og Maren vendte tilbage til fødesognet og blev begravede på Herslev kirkegård. 
Else død i Esbjerg i 1917, mens Maren døde allerede 1890, begge ugifte.
Jens Holbæk var ejer til 1877, men inden han afhændede, købte han af Jens Chr. 
Jacobsen matr. nr. 16c. Det var resterne af den gamle Hiulergård, der blev så 
groft mishandlet ved udskiftningen, og var på 105.450 kv-alen eller ca. 7i td 
land. Tidligere var indkøbt matr. nr. 40nn og 40qq, der sikkert var skovlod
der. Den ny matrikel havde nyansat hartkornet til 1-1-1-li, og her ved sønnens 
overtagelse var det blevet til ialt 1-6-0-2 3/4.

Niels Jensen Holbæk 
f. 8-3-1844, Herslev 
d. 13-2-1899, Herslev 
gmd

g.m. Maren Madsen
f. 13-10-1835, Vilstrup
d.

ingen børn kendes

Skøde fra faderen af 11-10-1876, læst 11-7-1877. - Da var han endnu ungkarl, 
men året efter giftede han sig med Mikkel Hansens enke i Vilstrup, Maren Mad
sen. Hun var født i Vilstrup som datter af Mads Poulsen og Ane Jørgensen.
Her giftede han sig en gård til, og hvordan han har drevet begge ejendomme, er 
uvist. Men ti år senere brændte ejendommen på Herslev fælled, og den 20-10- 
1886 meddelte Fredericia Avis:

Den 7-12-1886 3. Auktion over Niels Jensen Holbæks Konkursbo tilhø
rende Eiendom paa Herslev Mk 4b-16c-40nn og 40qq, Htk 1-6-O-2 3/4 
med Brandskadeerstatning for Eiendommens afbrændte Bygninger.
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Det var så enden på det hele for Niels Jensen Holbæk, brand og konkurs. Om det 
har bevirket, at han også gik fra gården i Vilstrup, vides ikke. Han døde i Hers 
lev 1899, kun 54 år gammel.

Thomas Lassen g.m. Kirsten Mariane Bohnsen
ingen data kendes ingen data kendes
gmd

Ernst Lassen, 5-8-1884

Ifl. overleveringen skulle næste ejer have været sønderjyde eller slesviger, 
som man dengang sagde. Han fik skøde på gården d. 13-4, læst 20-4-1887, og gik 
nu i gang med at bygge op igen. Ejendommen lå dengang længere mod øst inde på 
marken, men Lassen flyttede den nu ud til sognevejen Herslev-Landerupgård, og 
der ligger den den dag i dag. Den bærer også præg af sønderjydsk byggeskik.
Men intet vides om familien, og den eneste søn, der kendes, og som ikke var født 
her i sognet, blev konfirmeret i Herslev i 1899. Det kunne se ud, som om Thomas 
Lassen var død - men ikke i Herslev - da ejendommen solgtes ved fuldmægtig i 
1897.

Hans Nielsen Hansen var næste ejer. Han var født i Vilstrup d. 18-10-1871 som 
søn af Niels Hansen og Giersel Marie Iversen. Da Faderen døde, giftede moderen 
sig igen med Lauge Villum Christensen, der senere flyttede til Herslev. Hans 
Nielsen Hansen var altså- en"stedsøn fra Enghavegård.
Hans skøde daterede sig af 27-5, 2-6-1897. Han optog et nyt kreditforeningslån 
i 1901 og solgte året efter. Han havde åbenbart lyst til at handle, thi han var 
indblandet i tre handeler her omkring århundredskiftet.

Søren Jensen g.m. Sidsel Kirstine Christensen
f. 10-4-1853, Vilstrup f. 2-2-1851, Vilstrup
d. 1929, Herslev, b. 25-4 d. 14-6-1909, Herslev mk
gmd

Marie Kirstine, 22-4-1880,

Søren Jensen kom fra Nr. Bjert. Her havde han haft en ejendom, som han nu mage
skiftede bort. Mageskifteskøde af 16-6-1902, læst 18-6.
Søren Jensen var væver, født i Vilstrup som søn af ugift moder. - I 1877 var 
han blevet gift med Sidsel Christensen, der var datter af husmand Christen Ja
cobsen og Maren Pedersdatter i Vilstrup. Hun var ved giftermålet enke efter 
Thomas Jensen Lund, der havde en ejendom på Nr.Bjert mark, som Søren Jensen nu 
giftede sig ind på.
Efter ca. 25 år i Nr. Bjert mageskiftede han så med Hans Nielsen Hansen og kom 
til Herslev mark. - Den datter der kendes - der kan dog have været flere børn - 
blev i 1907 gift med boelsmand Johannes Brems i naboejendommen som dennes før
ste kone.
Efter Sidseis død i 1909 solgte Søren Jensen et par år efter og gik på aftægt, 
en aftægtstid, der varede atten år.
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Mads Poulsen Madsen 
f. 5-6-1884, Starup 
d. 20-4-1959, Herslev mk 
gmd __________

g.m. Alma Kirstine Hansen 
f. 17-2-1890, Herslev 
d. 25-7-1937, mk

1. Kaj Edvard, 27-2-1912, 2. Esther Lykke, 26-10-1913.

Mads Poulsen Madsen var født i Øster Starup sogn og søn af gårdmand Mads Poul
sen Madsen og Mette Marie Jacobsen. Hans kone var født her i sognet og datter 
af husmand og tækkemand Christian Hansen - kaldet Christian katolik - og Ane 
Jensen Møller.
Mads Poulsen fik skøde fra Søren Jensen af 30-3-1911. Fjorten dage i forvejen 
havde han giftet sig med Alma Hansen, ogi de nærmeste år kom børnene. Af disse 
var sønnen selvskreven som arvtager af ejendommen, mens datteren blev gift med 
Niels Nielsen, og de bor i Ågård.
I 1949 overdrog Mads Poulsen Madsen ejendommen til Sønnen.

Kaj Edvard Madsen g.m. Lilly Qvist
f. 27-2-1912, Herslev mk f. 29-1-1916; Smidstrup

dd. 28-3-1981, 
gmd

1. Preben, 17-10-1940, 2. Jørgen, 28-10-1944, 3. Connie, 14-2-1947.

Kaj Edvard Madsen overtog med skøde af 22-10-1949 ejendommen efter faderen, men 
da havde han i virkeligheden nok stået for driften i flere år. I 1937 blev fade
ren enkemand, men da sønnen så lidt senere giftede sig, var han med sin kone 
nok rykket ind i fødehjemmet.
Lilly Qvist var født i Smidstrup og datter af Christian Qvist og Anne Margrethe 
Sørensen.
Det blev til tre børn i samlivet, og af disse blev Preben udlært som maler, hvad 
han er endnu. Jørgen gik i murerlære, men har forladt dette erhverv og arbejder 
nu med auto-gummi. Connie arbejder - nu på næsten femogtyvende år - på Landerup- 
gård.
I Kaj Madsens senere år blev jorden forpagtet ud på grund af hans dårlige Hel
bred. Han arbejdede dog lidt som reservepost. Samtidig arbejdede Lilly som koge
kone - et job, hun dog også før havde tidligere.
Efter Kaj Madsens død blev Lilly boende i ejendommen samtidig med, at hun fort
satte med sin kogekunst. Men nu er ejendommen solgt, og Lilly flyttede ind i et 
hus i Herslev by.
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Jordemoderhuset

htk 0-2-2-21

Fra ældgammel tid har der været koner, der tog mod de nyfødte, når de gjorde de
res entre i denne verden, og uden udannelse, men med den ekspertise, som erfarin
gen gav dem.
Det fremgår også af de gamle kirkebøger. Således nævnes gjordekonen i Follerup i 
1690, og Mette Søvrens - eller døve Mette - i Herslev i årene 1690 til 1696, da 
hun døde. I Højrup var det Maren Hansdatter, der var ”gjordemoder", og det til 
hun var langt op i årene. Hun blev ved død - 21-1-1725 - i kirkebogen benævnt jor 
demoder, og det ses tillige, at hvis man ikke havde nogen til at bære barnet til 
dåb, så var det også jordemoderen, der forestod dette. I Højrup ses Maren Hans- 
datter i tiden fra 1693 til 1700 at have holdt børn til dåb en snes gange.
Senere blev det til examineret jordemoder, og her kendes fra Herslev Anne Kirsti
ne Mathiasdatter Lassen, der praktiserede omkring år 1800 eller i begyndelsen af 
1800-tallet. Fra Smidstrup kirkebog kendes adskillige notater eller attester fra 
hendes hånd. Hun var gårdmandskone fra Herslev, gift med Hans Nielsen Buhi, der 
ejede gård nr. 2B i Herslev.
Det var imidlertid før jordemodervæsenet kom i faste rammer og med oprettede stil 
linger som distrikts-jordemødre. Hvornår disse blev oprettede, vides ikke, men 
den 1. juni 1876 tog distriktsjordemoderen Karen Thomsen i Vilstrup sin afsked. 
Hun havde været i embedet siden 1-12-1826 og nu 75 år gammel. Hun havde været jor 
demoder for sognene Vilstrup, Herslev og en del af Eltang sogn.
Men nu benyttede amtet lejligheden til at ændre lidt på distriktet, så det heref
ter bestod af Vilstrup og Herslev sogne samt Gudsø by af Eltang sogn. Dette blev 
vedtaget i amtsrådet den 14-2-1877 og approberet af ministeriet den 22-7 samme
oar.
Men naturligvis skulle Karen Thomsen have en afløser, og det blev Karen Hansen, 
der blev ansat med kontrakt for ét år ad gangen. Samtidig så man sig om efter et 
nyt sted til jordemoderbolig, der lå mere centralt, og det fandt man på sogne
skellet mellem Vilstrup og Herslev.
Her havde boelsmand Christen Nielsen købt en mindre udlod fra gård nr 5 i Hers
lev, og inden denne handel var gået i orden, havde han solgt en bid af nyerhver
velsen til Vejle amt. Skøde af 19-6-1876, matr. nr. 5e.
Det var en lod på 3 tdr land oven i købet med et hus. Men da huset kun var lille 
og indskrænket, skulle der tilbygges tre fag, ligesom der skulle nye gulve til, 
ialt en istandsættelse, der ville koste ca. 1000 kr. - Det blev man enige om i 
amtet, og under forudsætning af ministeriets godkendelse tog man fat på udbyg
ningen. Ministeriets godkendelse forelå den 7. januar 1878.
Den 27. august samme år anmoder Karen Hansen om en årlig understøttelse for der
ved at sættes i stand til at opdyrke en del af lodden, der havde været udlagt i 
græs. Hun fik 50 kr én gang for alle. - Samtidig solgtes den gamle jordemoderbo
lig i Vilstrup for 835 kr.
Men Karen Hansen må nok være blevet træt af at dyrke jorden op, for i 1882 blev 
embedet opslået ledigt. Den 21-3-1882 beretter et notat i den gamle sogneråds
protokol:

Opslag om Stilling som Distriktsjordemor for Herslev-Vilstrup Sogne.
Løn 120 kr. aarlig + Bolig med Jordlod og Vederlag for Brændsel.

Vejle Amt
Ja, det var lønnen dengang!
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Den ny indehaver af embedet var nok Karen Mortehsen, gift med husmand Niels Mor
tensen, og de gav sig til kende i kirkebogen i 1885, da en datter fødtes på ste
det den 8. juli samme år.
Den næste, der kan spores, var Ane Kirstine Nielsen, gift med klodsmager Peder 
Jensen Andreasen. Gennem barnedåbsnotater 1893, 1896 og 1898 viste de deres til
stedeværelse. Ane Kirstine Nielsen døde i embedet d. 25. februar 1901, og nota
tet i kirkebogen ved hendes død angav, at hun var født i Grindsted som datter af 
væver Niels Chr. Hansen og hustru Kirstine.
Den nu ledige stilling blev sikkert overtaget af Bodil Kathrine Sørensen, der var 
gift med Mads Sørensen Rand. Det er ligeledes kirkebogen, der fortæller om deres 
tilstedeværelse gennem dåbsnotater for to drenge i 1903 og 1905.
Men få år senere ønskede amtet igen at ændre distrikterne. Det fremgår af et no
tat i sognerådsprotokollen for den 27-3-1909, hvori der henvistes til en skrivel
se fra Vejle amt vedrørende omlægning af jordemoderdistriktet. Herefter skulle 
Herslev distrikt nedlægges og underlægges Taulov.
Til denne plan fremkom Herslev sogneråd med et modforslag, hvorefter Follerup 
skulle underlægges Smidstrup, mens den øvrige del af Herslev sogn kunne indgå i 
Taulov distrikt. - Således blev det, og amtet godkendte ifl. referat af 15-10- 
1909 denne plan.
Efter således at have tjent sit formål blev jordemoderboligen overflødig, og den 
blev solgt til den nære nabo, boelsmand Chr. Hansen, der i forvejen ejede et par 
parceller af samme jord, matr nr 5g-h. Han flyttede nu sin ejendom over på den 
anden side af vejen og indrettede nyerhvervelsen til bosted for sin ejendom.
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Denne ejendom består dels af 5e af Herslev, dels af 17c af Vilstrup. Den er opret
tet af Laurits Hansen, der i 1846 af Jeppe Jensen Ladegaard købte 17c.

Laurits Hansen 
f. 6-10-1798, Vilstrup
d.
bmd og murermester

g.m. Sara Marie Jessdatter
f. 6-1-1801, Follerup
d.

1. Johanne, 13-1-1825, 2. Kirstine, ca. 1827, Hans, 13-8-1830, 4. Ane, 14-8-
1833, 5. Jess, 31-10-1836, 6. Niels Peter, 15-12-1839, 7. Kirstine, 30-9-
1843, d.1855.

Laurits Hansen var født i Vilstrup, søn af gårdmand Hans Michelsen og Kirsten 
Laursdatter i Skovsgårde. I 1824 holdt han bryllup med Sara Hessdatter, der var 
fra Follerup, datter af Jess Jensen og Johanne Nielsdatter.
Efter bryllup købte han et stykke jord af Peder Michelsen Hviid, der senere fik 
matr. nr. 36b af Højrup. Her opførte han et hus, og her er alle børnene fødte,in
den familien så flyttede til Vilstrup. Ejendommen lå lige ud til GI. Ribevej, og 
her byggede Laurits Hansen en ejendom op.
Godt og vel tyve år senere overdrog han stedet til sin svigersøn Christen Nielsen, 
der var gift med den ældste datter. Denne kom fra matr. nr. 3b, og herunder fin
des data for Nielsen og familie.
Efter en syv-otte års forløb købte Christen Nielsen imidlertid af gårdmand Peder 
Møller i Herslev dennes udlod matr. nr. 5e. Den var på 118.480 kv-alen og handel
en foregik i 1875, Men inden tinglæsning havde Christen Nielsen solgt en del af 
nyerhvervelsen til Vejle amt, der her på skellet mellem de to sogne ønskede at op
rette en tjenestebolig for en jordemoder. Skøde til Vejle amt d. 19-6-1876. (se 
endvidere Jordemoderhuset). Resten matrikuleredes under 5g-5h.
Nu gik der en god halv snes år, og så kunne man læse i Fredericia Avis for d. 8. 
december 1885:

3. Auktion over den Gårdejer af Sdr. Vilstrup Christen Nielsens Konkurs
bo tilhørende Eiendom Matr. Nr. 17c af Vilstrup og 5g-5h af Herslev,
Htk 1-2-1-li, Lørdag d. 12-12-1885.

Men da der ved auktionen kun blev budt6.000 kr, forlangte kreditorerne en 4. og 
sidste auktion, og denne, der afholdtes d. 16. januar 1886,gav et bud på 7.000 
kr + aftægt, og hammerslag fik en købmand Lauritsen, København. Fredericia Avis 
d. 18-1-1886.
Denne købmand Lauritsen var muligvis en svoger til Christen Nielsen - en broder 
til hans kone, der jo var født Lauritsen. - Men Christen Nielsen fik da en af
tægt ud af den ekstra auktion, selv om han da kun var 55 år. Muligvis har han 
kunnet blive boende. Hvornår han døde, vides ikke, men hans kone døde som enke 
d. 27-12-1900 og blev begravet i Herslev.
Men inden da var ejendommen blevet solgt til en Nis Chr. Pedersen, hvis skøde 
var af 1897, men allerede året efter solgte han til Christian Hansen.

Christian Hansen 
f. 14-11-1858, Brejning 
d. 13-4-1926, Herslev mk 
bmd

g.m. Ane Dorthea Bech 
f. 21-2-1862, 0. Gesten 
d. 11-2-1939, Herslev mk
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1. Christian Valdemar, 23-1-1893, 2. Karen, 1894, 3. Hans Emil, 29-12-1895.

Christian Hansen kom fra Gamst, hvor han havde været bestyrer af den lokale fat
tiggård, og alle børnene var fødte der. Hans Adkomst var nok af 1898, skødedato 
kendes ikke.
Christian Hansen var født i Brejning og søn af husmand Hans Christensen og Karen 
Hansdatter. Hans kone var fra Øster Gesten og datter af daglejer Christian Bech 
og Ane Margrethe Pedersen.
Da man fra amtets side ønskede at nedlægge - eller omlægge - jordemoderdistriktet 
var der nu en lille ejendom til salg. Det skete antagelig omkring 1909-10, og 
Christian Hansen købte nu af amtet den tidligere jordemoderbolig og flyttede re
sidensen tværs over vejen, og den gamle ejendom blev lidt efter lidt nedlagt. 
Sidst haven med dens buske og træer.
Af de tre børn blev det yngste søn, der blev arvtager. Ældste søn var syg og hav
de ophold hos broderen, indtil han kom på et plejehjem. Datteren Karen blev gift 
med stationsmesteren på Andst station og fik sit hjem der.

Hans Emil Hansen g.m. Ellen Salomonsen
f. 15-12-1895, St.Andst s., f. 20-1-1915, Gudsø,
d. 24-12-1969, Herslev mk d.
bmd

1. Jens, 30-5-1939, 2. Kamma, 17-5-1946

Hans Emil Hansen var født i Gamst fattiggård, Andst sogn, hvor faderen dengang 
var bestyrer. Hans kone var født i Gudsø, Eltang sogn, og datter af Christian 
Salomonsen og Christine Oksholm.
Efter Christian Hansens død overtog Hans Emil Hansen ejendommen. Da var han end
nu ugift og havde moderen til at føre hus. Da hun senere døde, måtte han have 
husbestyrerinde, og således kom Ellen Salomonsen ind i billedet.
Af børnene blev Jens uddannet som mejerist, men er nu handelsmand ved Randers. 
Kamma blev gift med Poul Johansen, der er repræsentant i auto-branchen. Bor i 
Skærbæk. -
Efter Hans Emil Hansens død solgte Ellen Hansen ejendommen til Johannes Chris
tensen og flyttede i et hus i Herslev.
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Da gårdejer Niels Pedersen havde afstået sin gård nr 7 til datter og svigersøn i 
1911, var der enkelte parceller af gårdens tilliggende tilbage, ialt fem. Det var 
matrikelnumrene 7c-7d-7g-7h og lim med htk ialt 2-3~3-2. Disse parceller havde 
Niels Pedersen til 1916, da han solgte dem samlet til Søren Møller Knudsen fra 
Viuf.
Af disse parceller solgte den ny ejer året efter matr. nr. 7g med hartkorn 0-1- 
1-2 til landpost Peter Sørensen Dalhus, der fik skøde på det d. 6-6, 13-6-1917. 
Det var gårdens gamle bosted med toft, der her solgtes, og heraf solgte Dalhus 
nogle byggegrunde, heriblandt en til sig selv, der fik matrikelnumret 7g.

Peter Sørensen Dalhus g.m. Kathrine Marie Nielsen
f. 20-5-1883, Erritsø f. 26-2-1888, Håstrup
d. 1947, Fa. b. 27-10, Herslev d. 7-11-1934, Herslev
landpost

1. Jens Marius, 25-7-1909, 2.. Irene, 21-12-1912, 3. Eva Therese, 20-1-1915,
4. Petra Sørine, 24-3-1917, 5. Betty Elisabeth, 17-5-1919.

Peter Sørensen Dalhus kom med familie fra Håstrup, og her er de to første børn 
fødte. Selv stammede han fra Erritsø, søn af Søren Pedersen Dalhus og Petrine 
Henriette Larsen. Han blev gift i 1909 med Kathrine Marie Nielsen, der var født 
i Håstrup. Familien må dog være kommet til Herslev noget før købet, da datteren 
F.va Theresee er født her i sognet.
Kort tid efter at have erhvervet 7g begyndte Dalhus at udstykke af nyerhvervelsen. 
Til tømrer Chr. Ludvig Hansen solgtes af det sydvestligste hjørne en byggegrund 
på 1 skp land, benævnt 7k, k 875 kr. Se dette.
Til sig selv opførte han et hus, der blev matrikuleret under 7g, sikkert opført 
omkring 1922-23, inden han solgte hovedparcellen til Hans Ravn Nielsen, der fik 
skøde på 71^ 1923.
Endelig solgte han en parcel til bager Søren Holst fra 0. Jølby, skøde af 1924,
875 kv-alen, matrikuleret under 7m.

Foruden at være landpost havde Dalhus også tid til offentlige sysler, og han var 
således en overgang medlem af sognerådet. Huset her beholdt han til sin død, og 
arvingerne solgte det til
Niels Thomas Hansen Hougaard. Han kom fra matr. nr. 15f i Bolskov - data derun
der - og nu skulle han så nyde sit otium her. Men det blev kun kort for hans ved
kommende, idet han døde samme år.
Næste ejer var Carl Pedersen, der ligeledes havde opgivet sin ejendom <.élier3tet- 
tere, afstået den til sønnen. Det var i 1953, og han boede her til sin død i 
1964.
Nuværende ejer er ingeniør Verner.
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Landpost Dalhus, der ejede gårdstedet til den tidligere Herslevgård, begyndte 
nu at sælge parceller ud. Den første handel, han lavede, var et salg af en skp 
land i det sydvestlige hjørne af arealet formedelst 875 kr. Skøde af 26-6-1919.
Køberen var tømrer Kristian Ludvig Hansen, der på grunden opførte et hus i bin
dingsværk. Bindingsværket var ifl. overlevering fra nedbrydningen af gården 5b 
at Tolstrup, der var solgt og nedlagt i 1916.
Det var dog ikke til eget brug, tømreren byggede, men til salg, og huset solgtes 
til arbejdsmand Christian Christensen fra Viuf, der fik skøde på det af 12-5- 
1920, med overtagelse den 1. april samme år, og købsprisen var 6.550 kr.
Christian Christensen ejede huset i godt fire år, inden han solgte igen til en
kefru Marie Møller, der i skødet nævntes som brevsamler. Hun var dog også køb
mand og enke efter bager Peter Møller. Skøde af 4-6-1924. - Se også nr. lOi.
Hun kom fra matr. nr. 38, hvor hun også havde haft forretning. Men hun var her 
kun på gæstevisit, idet hun efter knap et år solgte igen til Ole Nielsen, hvis 
skøde var af 15-4-1925. Han var fader til tømrer Hans Ravn Nielsen, der havde 
købt 71^, og han kom fra Bolskov, hvor han havde haft nr 8_1 .
Hvor længe Ole Nielsen var ejer, vides ikke, idet vognmand Gaarde også vides at 
have haft det. Men det var sikkert ganske kort. Den næste ejer var

Jørgen Hansen Schmidt
f. 18-1-1888, Smidstrup
d.
sadelmager

Jørgen Hansen Schmidt var kommet ret tidligt til byen, idet han i første omgang 
boede til leje. Senere købte han så huset, hvor han gennem en del år havde haft 
værksted. Men engang i trediverne solgte han.

Aage Andersen g.m. Magda Jespersen
f. 17-4-1911, Smidstrup s. f. 11-3-1913, Tolstrup
d. 10-10-1986, Århus d.
sadelmager _______

Børge, 1-1-1947.

Aage Andersen var født i St. Velling som søn af daværende fodermester Hans Chr. 
Andersen og Anna Dorthea Christensen. Forældrene flyttede senere til Herslev, 
idet faderen blev forpagter af landpost Jacob Jensens ejendom på Herslev fælled. 
Magda Jespersen er datter af skrædermester Jespersen og hustru Christofine, Tol 
strup.
Aage Andersen kom i lære hos ovennævnte Schmidt, dels som sadelmager, dels som 
møbelpolstrer. Da Schmidt ikke ville mere, solgte han forretningen til Aage An
dersen. Han fortsatte i Schmidts spor, men gik mere og mere over til møbelpol
string.
Senere blev han også møbelfabrikant, og HEFA møbler blev varemærket, der udmær
kede sig ved kvalitet.
De sidste femten år var Aage Andersen syg, og da kom sønnen med i firmaet. Det 
føres nu videre af Moder og søn.
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Ovenstående og største parcel af landpost Dalhus,s ejendom solgtes til tømrer 
og snedker Hans Ravn Nielsen, hvis øvrige data findes under 16f, men han var 
født i Højen sogn som søn af tømrer Ole Nielsen og Ane Kathrine Hansen.
Det var det meste af gårdområdet med påstående bygninger, som Hans Ravn nu fik 
rådighed over, og huse med plads, som han hidtil havde savnet i 16f. Skøde af 
16-4-1923.
I vestlængen var der plads til værksteder, mens den anden længe mod øst gav 
plads til brændehus og garager. Det store stuehus blev indrettet med to lejlig
heder, hvoraf Hans Ravn med familie optog den ene. Desuden var der oplagsplads 
til kævler og tømmer, ligesom der også blev plads til et savværk.
Hans Ravn fortsatte til yngste søn overtog virksomheden efter ham i 1946-47.
Men det betød ikke, at han satte sig hen, han var stadig aktiv og hjalp, hvor 
han kunne.

Harald Ravn Nielsen g.m. Karen Christiansen
f. 22-4-1911, Herslev f. 16-12-1917, Hjørmested
d. d.11-4-1970. Herslev
tømrermester

1. Ole Ravn, 18-4-1944, 2. Else Ravn, 17-10-1945, 3. Villy Ravn, 31-10-1947,
4. Hans Ravn, 16-10-1950

Som yngste søn overtog Harald Ravn, som han til daglig kaldtes, tømrerforretnin- 
gen efter faderen. Forinden havde han giftet sig, og hans kone var vendelbo, 
datter af husmand Thomas Marius Julius Christiansen og Nielsine, født Christian
sen fra Hjørmested sogn.
Harald Ravn fortsatte i faderens spor, og mange er de bygninger i sognet og om
egnen, hvor han har haft en finger med i spillet, enten det var nybyggeri eller 
simple reparationer. Af større arbejder kan nævnes opførelsen af Herslev central
skole og de dertil hørende lærerboliger, hvor han stod for tømrerarbejdet.
I ægteskabet fire børn, hvoraf alle sønnerne blev udlært tømrere, og den enlige 
datter blev teknisk tegner. Hun blev gift med kommis Niels Lagoni, og de har p.t. 
en købmandsforretning i Falsled på Fyn. Ole uddannede sig til bygningsingeniør 
og er ansat i Forsvarets Bygningstjeneste. Villy og Hans fører forretningen vi
dere, og den overtog de, da Harald Ravn holdt op. Skæringsdag 1-1-1976.
Som faderen før dem arbejder de med såvel nyt som gammelt. Da kirken i 1977 blev 
restaureret, var de med, og som minde om solidt og godt arbejde står den ny 
klokkestabel på højen ved kirken, ligesom de svære vandhjul ved Gammelby mølle 
vidner om dygtighed og akkuratesse.



Matr. nr. 7m, 1844

Den 28. september 1919 viedes i Herslev kirke Søren Henriksen af Sejerslev, til 
Anne Kathrine Hansen her af sognet. Hun var datter af Martin Vilhelm Hansen og 
Gierta Mariane Jensen. Søren Henriksen var bager, og de rejste efter bryllup 
til Mors.
Fem år senere gav Søren sig til kende igen i skødeprotokollen. Men nu kaldte 
han sig Søren Holst Morsø. Men det var dog samme mand, og årsagen var, at han 
fik skøde på en parcel af Peter Sørensen Dalhus,s areal, matr. nr. 7g. Det var 
kun en mindre grund, kun 875 kv-alen, som matrikuleredes og skyldsattes under 
7m, og her rejste han et hus.
Det var dog ikke til ham selv, han byggede, men til hans svigerforældre, der ef
ter færdiggørelsen flyttede ind. Her boede de sammen nogle år, til Martin Vilh. 
Hansen døde, mens hans enke boede her endnu nogle år. Hun solgte da huset til 
en dattersøn.

Martin Vilhelm Jensen 
f. 23-11-1904, Herslev 
d. 8-12-1956, 
købmand

g.m. Maren Hansen
f. 20-3-1904, Klovborg 
d. 8-2-1978, Vejle

1. Benedikte Johanne, 26-3-1925, d. 1944, 2. Kristian Vilhelm, 2-3-1927,

Martin Jensen var født i Herslev og søn af tømrer Kristian Julius Jensen og Ane 
Rasmine Hansen. Hans kone var født i Klovborg, datter af Johannes Hansen og Be- 
nedichte Johanne Sørensen Riishede.
Martin Jensen var handelsuddannet, bl.a. i en købmandshandel i Andkjær, hvor han 
lærte sin tilkommende kone at kende. Via Øster Snede, hvor datteren fødtes, kom 
han til Håstrup, hvor han etablerede sig som vognmand. Her fødtes sønnen Krist
ian. Men Herslev trak, og i 1938-39 købte han huset her og nedsatte sig som køb
mand, og med aftægt til den gamle bedstemoder.
I 1956 døde Martin Jensen, kun 52 år gammel, men Maren førte forretningen vide
re - bistået af sønnen - til de i 1962 byggede nye forretningslokaler længere 
mod vest, og her er butikken endnu. Den videreføres af Kristian Jensens kone, 
Aase Jensen.
Huset her solgtes til H. Therkelsen.



Matr nr 8c, 1844
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Parcel af gård nr 8, stor 104.230 kv-alen eller ca. 6^ td land, som gårdmand 
Terkel Laugesen solgte som parcel nr 5.

Jens Nielsen g.m. Maren Andersdatter
f. ca. 1796, Eltang f. 2o-9-1799, Herslev
d. 14-4-1864, Herslev mk d. 20-7-1869, Herslev mk
hmd, hj uler

1. Mariane, 21-5-1827, 2. Anders, 4-4-1830, d. 1833, 3. Niels, 12-11-1832,
4. Anders, 19-2-1837, 5. Peder, 10-3-1840

Den 15. april 1826 viedes Jens Nielsen fra Eltang og Maren Andersdatter fra 
Herslev i Herslev kirke. Jens Nielsens herkomst er ukendt, men Maren var datter 
af husmand Anders Christensen og Anne Hansdatter i Herslev.
Da gårdmand Terkel Laugesen søgte at sælge ud af sin kones fødegård, købte Jens 
Nielsen og Maren en lod af denne og fik skøde af 10-3, 28-3-1838.
Som så mange husmænd på den tid var han også håndværker. Han var såkaldt hjuler 
ey håndværk der senere kaldtes karetmager.
Af de fem børn der fødtes, blev datteren i 1847 gift med møllersvend Christi
an Cramer Nielsen i Fredericia, mens det blev Anders, der efterfulgte faderen 
i såvel håndværk som på ejendommen. De øvrige sønners liv kendes ikke,

Anders Jensen g.m.
f. 19-2-1837, Herslev mk 
d. 22-1-1925,
hmd, hjuler

Maren Lauritsen Tørnis 
f. ca. 1830, Sdr. Stenderup 
d. 14-8-1911, Herslev mk

1. Laurits Erhard, 29-5-1861, d.s.å., 2. Laurits Ernst, 15-7-1862, 3. Maren
Cathrine, 5-8-1865, 4. Jens Christian, 8-6-1868.

Anders Jensen overtog sit fødested d. 15-9, 12-10-1859, i forbindelse med skif
te efter moderen. Antagelig har han derefter giftet sig. Maren Lauritsens op
rindelse kendes ikke, men hun var fra Sdr. Stenderup og enke ved giftermålet 
med Anders Jensen.
Da krigen 1863-64 kom, måtte Anders Jensen i trøjen. Det viser en lille op
sats i Fredericia Dagblad i forbindelse med hans 80-års fødselsdag, hvori han 
nævnes som veteran, Her angives han ligeledes at have været hjuler i 50 år.
Af de tre overlevende børn blev det Maren, som fulgte på stedet. - Laurits
Ernst findes viet til Caroline Møller, hvis forældre en overgang boede på GI. 
Ribevej. Han nævntes i vielsesnotatet som hjulmager af Gesten. Han havde alt
så også gået i faderens fodspor. Den yngste vides intet om.
Da Anders Jensen var blevet 74 år gammel, fandt han det betimeligt at overlade 
stedet til datteren.
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Maren Cathrine Jensen 
f. 5-8-1865, Herslev mk 
d. 1950, b. 15-6, Herslev 
husejer, ugift

Med skøde af 20-4, 30-5-1911, og formedelst 5500 kr plus 1500 kr for besæt
ning, blev Maren Cathrine nu ejer af det fædrene bo. Endvidere var aftægt til 
forældrene en del af prisen.
Maren var ugift og havde en stor del af tiden været i hjemmet og støttet for
ældrene i deres alderdom. Et foto fra omkring århundredskiftet viser hende som 
hjælper for faderen i dennes håndværk. ( Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia).
Da hun blev ældre, måtte hun have hjælp til bedriften, og en forpagter P. Mor
tensen var der indtil 1932 .

Frederik Marinus Hansen 
f. 28-10-1903, Viuf 
d. marts 1972, Herslev mk 
hmd

g.m. Kathrine Jessen Pedersen
f. 10-8-1910, Andst sogn 
d.

1. Gerda Kristine, 30-12-1933, 2. Jens, 29-6-1936, 3. Anna, 20-1-1940,
4. Verner, 15-4-1944, 5. Hans, 7-3-1947, 6. Holger, 11-6-1950, 7. dødf.
dreng 1951.

I 1932 skiftede Maren Cathrine forpagter, og Frederik Marinus Hansen trådte 
til. Han var født i Viuf som søn af Jens Madsen Hansen og Maren Thulesen. Der
efter giftede han sig med Kathrine Jessen Pedersen, der var fra Andst sogn, 
datter af Jens Peder Jessen Pedersen og Christine Eskildsen.
Nu fortsatte Marinus Hansen forpagtningen til 1940, da han købte ejendommen, 
som han fik skøde på af 2-12-1940. Da var Maren Cathrine også 75 år, og hun 
skulle have sin aftægt hos køberen.
I hjemmet voksede seks børn op. Af disse er Gerda Kristine ugift, Jens bor i 
Lunderskov som gift mand. Anna er gift i Hobro, og det samme er Verner i Kol
ding. Hans er ligeledes gift og bor i Godthåb i Grønland. Den yngste, Holger, 
bor i Taulov, også gift.
I 1972 døde Marinus Hansen. Dog havde han før sin død forpagtet jorden ud, og 
hans enke bebor stadig ejendommen. - Anlægget af motorvejen Kolding-Vejle be
skar ejendommens tilliggende kraftigt, idet vejen går lige gennem arealet.
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Ejendommen ligeledes en udstykning fra gd nr 8 i Herslev, og den første ejer 
var Søren Rasmussen.

Søren Rasmussen g.m. 1. Ane Jensdatter
f. 23-4-1805, Herslev f. ca. 1807
d. d. 11-2-1833, Højrup
hmd

2. Christiane Marie Pedersd. 
f. ca. 1806, Smidstrup 
d. 18-1-1863, Boæslov

1. Peder, 31-5-1834, 2. Ane Kirstine, 28-2-1837, 3. Kirsten, 14-3-1840, d.
1859, 4. Rasmus, 17-2-1843, 5. Ane Margrethe, 10-1-1846.

Søren Rasmussen var født i Herslev som søn af Rasmus Christiansen og Anne Chri- 
stensdatter. Familien kom fra Højrup, hvor den havde haft et hus med en smule 
jord. Her døde Sørens første kone som ganske ung, men han giftede sig igen med 
ovenstående Christiane, der var fra Tiufkær i Smidstrup sogn.
De to ældste børn blev født i Højrup, inden Søren Rasmussen overtog parcellen 
her. Hans adkomst kendes ikke, men var sikkert af nogenlunde samme tid, som na
boens i nr 8c, altså ca. 1838-39, og skødeafgiver sikkert Terkel Laugesen.
Da modergården matr nr 8 totalt udparcelleredes efter 1850, købte Søren Rasmus
sen af daværende ejer Jens Chr. Jacobsen en parcel i Bolskov, der blev skyldsat 
under matr nr 8g. Her byggedes så en ny ejendom op. Ejendommen her, der var på 
godt 100.000 kv-alen eller lige godt og vel 7 tdr land, solgtes til Mads Poul
sen.

Mads Poulsen g.m. 1. Ane Marie Olesen Kragh
f. ca. 1823-24 f. ca. 1827
d. d. 20-2-1863, Herslev mk
hmd og hjuler

1. Karen, 13-12-1852, d. 1853, 2. Ole Kragh, 2-1-1854, 3. Poul August, 18-6-
1855, 4. Jens Lomholt, 17-4-1857, d. 1858, 5. Hartvig Marius, 11-5-1859, 6.
Petrine Caroline, 5-4-1861, 7. Anton Marius, 6-2-1863.

2. Maren Pedersen Gønnesen 
f. ca. 1838, Vork
d.

8. Ane Marie Kragh, 16-1-1865

Hverken Mads Poulsens eller hans kones oprindelse er kendt, men det var mulig
vis et nygift par, der med skøde af21-12-1852, læst 20-4-1853, overtog Søren 
Rasmussens sted.
I de første ti år fik ægteparret ikke mindre end syv børn, og det var da også 
mere end Ane Marie kunne holde til. Fjorten dage efter yngste søns fødsel døde 
hun. - I den situation, som Mads nu befandt sig i, havde han kun eet at gøre: 
finde sig en ny kone. Hende fandt han på Højrup mark, hvor Maren Gønnesen gik 
alene på sin ejendom, hun havde overtaget efter forældrenes død - Peder Gønne-
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sen og Karen Marie Mortensen. Sommeren 1864 var der bryllup, og Maren rykkede 
ind til en stor gerning som moder for fem børn.
Da Maren gønnesen var husejerske med jord, blev ejendommen i Højrup solgt, li
gesom en auktion over løsøre fandt sted. Året efter solgtes også ejendommen på 
fælleden, og familien rejste bort. Inden bortrejsen øgedes familien med Mads 
og Marens førstefødte.

Jørgen Andersen Lindved g.m. Marie Dorthea Madsen Brems
f. ca. 1835, Rårup s. f. 28-9-1835, Herslev
d. d.
hmd

1. Marinus Andreas, 29-7-1859, 2. Mads Brems, 19-3-1866

Jørgen Lindveds data og herkomst kendes ikke, men ifl. folketællingen 1870 
var han født i Rårup sogn, hvad Lindved-navnet også antyder. Skøde på stedet 
her af 21-12-1865.
Marie Dorthea var derimod en Herslev-pige, datter af spillemanden Mads Brems 
og Ane Lauritsdatter. Hvor ægteparret kom fra, er uvist, men ældste søn var 
født i København, hvilket fremgår af hans konfirmationsnotat. Ligeledes var 
parret heller ikke viet i Herslev.
Lindved øgede stedets tilliggende en smule, idet han i 1871 af Ude Dahis enke 
købte en lille parcel, matr nr 6c, htk 0-1-1- i. Skøde af 16-3-1871. - Fami
lien udvandrede imidlertid, hvad der fremgår af førnævnte søns konfirmations
notat fra 1873, idet denne blev konfirmeret på aldersdispensation på grund af 
afrejse til USA. Ejendommen solgtes til Lindveds svoger.

Efter familien Lindveds afrejse blev stedet overtaget af svogeren Hans Madsen 
Brems ( data under 11c), der samtidig overtog fædrenehjemmet. Skødet på ste
det her var af 1-4-1873, og ejendommen blev sikkert overtaget samme sommer af 
broderen Laurits, hvis adkomst dog først legaliseredes pr. 12-6-1876, læst 
25-7-1877.

Laurits Madsen Brems g.m. Ane Marie Andersen
f. 6-4-1846. Herslev mk f. 27-7-1849, Højrup mk
d. 1913, Kolding d. 7-4-1887, Kolding
hmd og musiker

1. Mads, 2-3-1874, d.s.å., 2. Anders Lauritsen, 12-8-1877

I efteråret 1873 findes Laurits Brems gift med Ane Marie Andersen, der var født 
på Højrup mark, datter af gårdmand Anders Jensen og Inger Marie Jensdatter. 
Laurits var yngste søn af Mads Brems og som faderen også musiker ved siden af 
landbruget. Det fremgår af annoncer i datidens nyhedsorgan - Fredericia Avis - 
at han arrangerede baller og festligheder, der foregik i telt.
På et endnu ikke kendt tidspunkt forlod han imidlertid Herslev og slog sig ned 
i Kolding og blev værtshusholder. Det fremgår af kirkebogens notat ved Ane 
Maries død, hvor Laurits benævntes som anført.
Sønnen Ander gik i slægtens forspor med hensyn til musikker, idet han blev
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såvel musiker som sanger og sangpædagog. En datter af ham er Else Brems, der 
blev en af dansk musiklivs kendte sopraner.

Hans Lauritsen Ravn 
f. ca. 1851, Viuf 
d.
hmd

g.m Anne Marie Damgaard 
f. ca. 1864, Vejstrup 
d.

1. Karen Marie, 19-8-1889, 2. Mette Jacobine, 25-12-1890, 3. Jacob Damgaard,
11-6-1894, 4. Laurits Peter, 27-9-1896, 5. Christine Margrethe, 26-8-1898.

Ud over de oplysninger, som kirkebog og folketællinger giver, er det småt med 
viden om denne familie, og forældrenes alder in mente er det ikke givet, at 
børnetallet er fuldstændigt.
Ravns adkomst var af 8-12, 12-12-1888. Men familien blev på stedet i femten 
år, inden den solgte til Anders Peter Andersen. Dennes skøde var af 25-3, 1-4- 
1903, men hans tid blev kun små tre år, inden han afhændede ejendommen.

Karl Jagd g.m. Ane Marie Simonsen
f. 24-6-1876
d. 15-11-1965, Herslev mk

f. 13-10-1870
d. 27-4-1950, Herslev mk 
hmd

1. Nielsine Marie, 29-9-1906, d.s.å., 2. Niels Marius 8-4-1907, 3. Hans, 1-3-
1912, 4. Peter Anton, 17-12-1918.

Med købekontrakt af 11-11-1905 erhvervede Karl Jagd nu ejendommen, som han i 
modsætning til forgængerne ejede for hele livet. Først da han var 74 år, afgav 
han stedet til sønnen Niels, der ejer den stadig. Skøde af 28-7-1944.
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htk 0-1-1-21

Endnu inden Nicolai Wulff havde solgt Enemærket - data herunder - havde han 
sørget for sin retræte, nemlig ved at købe ovenstående. Det var resterne af 
den gamle gård nr. 8a, som Jens Christian Jacobsen splittede ad.
Stedet her - et stuehus med toft - fik han skøde på af 26-6-1852. Han var for
henværende garver, og drev nu lidt høkeri. Sådan gik det i mange år - ialt fem 
ten - men så oplyste en annonce i Fredericia Avis for den den 26-2-1867:

En Eiendom beliggende i Herslev By ønskes solgt 
eller i Mangel heraf bortforpagtet.

N. Wulff
Da var Wulff 85 år, så det var ikke underligt, han ønskede at få solgt. Det 
lykkedes også, idet en brodersøn Hochberg Wulff fik skøde på ejendommen af 
15-10-1867.. Endvidere blev der oprettet en aftægtskontrakt af samme dato, 
så Wulff kunne fortsætte med at bo der.

4 , t

Han levede endnu i ca. fire år, og han døde'den 1. maj 1871. Så skulle ste
det sælges igen, og brodersønnen, der boede i Brede, solgte ved fuldmagt ste
det til smed Conrad Møller

Conrad Møller g.m. Camille Nielsen
f. 26-2-1837, Højrup f. 8-10-1843, Eltang s.
d. 23-5-1922, Fredericia d.
smed
r ■ ■ - ——

1. Peder, 14-2-1876, 2. Kirstine, 11-3-1878, 3. Niels Julius, 10-7-1879,
4. Magdalene, 13-7-1881

Conrad Pedersen Møller, som hans fulde navn var, var født i Højrup, hvor for
ældrene, Peder Hansen Møller og Magdalene Hansdatter, havde en lille ejendom 
på Højrup mark. 1847 flyttede familien til Herslev.
Jfr. skøde af 19-6-1872 overtog Conrad Møller nu stedet. Skødet udstedt ved 
fuldmagt af en C.G.Campen, hvad der bekræfter, at Wulffs brodersøn ikke bebo
ede ejendommen.
Da Conrad Møller var smed, var det antagelig ham, der startede smedjen på 
ejendommen. Ved overtagelsen kom han fra Håstrup og var da endnu ungkarl. Men 
den 13. maj 1875 holdt han bryllup med Camille Nielsen, der var datter af hus
mand Niels Pedersen i Li1balle, Eltang sogn. Hun havde antagelig været hans 
husholderske, da brylluppet stod i Herslev.
I årene, der gik, fik de fire børn, hvoraf den ældste senere blev høker og ba
ger i Herslev - se nr. lOi. De øvrige vides intet om. - I lighed med sine brød 
re var Conrad Møller musikalsk og spillede til bal.
Efter ti år i Herslev solgte møller det hele og rejste til Vilstrup, hvor han 
købte en ejendom. Han endte dog i Erritsø og døde i Fredericia. Veteran fra 
1864.

Mathias Carlsen 
f. 11-3-1853, Taulov 
d. 15-3-1904, Herslev 
smedemester

g.m. Maren Jensen Holt 
f. 31-8-1858, Bredstrup 
d. 1928, Herslev, b. 19-4
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1. Carl Mathias, 20-8-1882, d. 1915, 2. Jens, 13-6-1884, 3. dødf. dr. 1885,
4. Mary Levine, 9-6-1887, d. 1913, 5. Johanne, 8-3-1889, 6. Hans, 9-10-1894, 
7. Johannes, 14-7-1897, 8. Otto, 3-4-1900.

Mathias Carlsen var født i Taulov, søn af dav. smedesvend Carl Mathiasen og 
Maren Johansen. Maren Jensen Holt var født i Torp, Bredstrup sogn, og datter 
af gårdmand Jens Jørgen Hansen og Johanne Nielsen.
Med skøde af 10-12-1882 og 10-1-1883 blev han ejer af 8f, og et år efter køb
te han yderligere ved tvangsauktion matr. nr. 18e, der lå som nabo til hans 
eget. Skøde af 30-12-1883 og 9-1-1884. Lige op til vor tid har disse matrikel
numre hørt sammen.
I deres samliv fik Mathias Carlsen og Maren Holt ialt otte børn, hvoraf en en
kelt dødfødt.Sønnen Carl døde som ung smedesvend 1915, og datteren Mary døde 
ligeledes ung i 1913. - Hans uddannedes ved bankvæsenet og endte som bankdirek
tør i Børkop. Død 1984.- Johannes udlært som tømrer i Pjedsted og var en del år 
tømrermester i Padborg, senere savværksejer. - Jens, der også var -sm'ed', over
tog siden det fædrene bo. ,
Maren Jensen Holt var enke i mange år, og det var hende, der udstykkede den 
sydlige del af 18e til en byggegrund, der købtes af tømrer Christian Julius 
Jensen,

Jens Carlsen g.m. Karen Sarine Lehmann
f. 13-6-1884, Herslev f. 24-9-1884, Føvling
d. 28-11-1956, - d. 14-3-1972, Århus
smedemester

1. Eiler, 16-10-1910, 2. Gunnar, 30-8-1911, 3. Hildur, 30-11-1912, 4. Carl,
28-3-1915, 5. Leif, 5-10-1916, 6. Johannes, 21-12-1921.

Jens Carlsen havde nok bestyret smedjen siden faderens død, men Maren Holt gav 
den ikke fra sig, så længe hun levede. Først efter hendes død blev han ejer, 
og det skete med arveudlægsskøde af 17-1-1929.
I 1910 var han blevet gift. Karen Lehmann var i 1908 kommet til Tolstrup for
skole som vikar, og det førte til fast ansættelse. - Hun stammede fra Føvling, 
hvor forældrene, Rasmus J. Lehmann og Dorthea Johanne Poulsen, drev en køb
mandsforretning .
Efter bryllup flyttede Jens Carlsen til Tolstrup, og her blev alle børnene 
fødte. - Da embedet i 1931 blev nedlagt, flyttede familien til Herslev. Ialt 
seks børn blev det til. Eiler var ugift og boede i de senere år alene i hjem
met. Gunnar blev gift med en datter fra Gammelby mølle, og efter møllerens 
død overtog de den. De øvriges videre liv kendes ikke.
Eiler Carlsen solgte resten af jorden til murermester Hamann i Tolstrup, og om
rådet er nu parcelhuskvarter. Da Eiler carlsen døde i 1986, solgte arvingerne 
huset til Gert Nielsen fra Højrup, der nedrev og genopbyggede dette.



Matr nr 8g, 1844

8g-l
Htk 0-5-2-21

Da gårdmand Jens Chr. Jacobsen gik i gang med at udparcellere gd nr 8a, solgte 
han parcellen her til Søren Rasmussen. Den var på 109.580 kv-alen eller ca.
8 tdr land. Skøde af 3—11—1852. — Søren Rasmussen kom fra matr nr 8d, og her 
findes hans data.
Det blev imidlertid kun til en halv snes år, så afstod han ejendommen til søn
nen, men forinden havde han til maler Vohld solgt en byggegrund, skøde af 9-1- 
1861.

Peder Sørensen g.m.
f. 31-5-1834, Højrup
d.
hmd

Karen Jørgensen
f. ca. 1836-37, Højen
d.

1. Christiane Marie, 4-5-1863, d. 1865, 2. Christiane Marie, 7-10-1865, 3.
Jørgen Peter, 14-3-1868, 4. Sidsel Marie, 12-11-1870.

Peder Sørensens adkomst skrev sig af 8-12-1862, og formedelst 6oo rdl plus 5oo 
i aftægt opnåede han skøde.
Han var sandsynligvis nygift, men bortset fra navnet og fødestedet vides intet 
om Karen Jørgensen.
Som faderen holdt han ikke ud mere end en halv snes år på stedet, og da han 
solgte, købte han det af maler Vohld hidtil beboede hus med skøde af 3-3-1873. 
Ejendommen her blev solgt til Niels Pedersen fra Herslev. Peder Sørensen rejste 
til Vejle Søndermark.

Niels Peder Pedersen 
f. 2-5-1845, Herslev 
d. 17-1-1876, 
hmd

g.m. Ane Nielsen
f. 11-9-1836, Eltang
d.

1. Peder Nielsen, 7-5-1874, 2. Karen Kirstine, 13-10-1875

Niels Peder Pedersen stammede fra gd. nr. 15a, søn af gårdmand Peder Nielsen 
og Karen Jensen Skou.
Hans kone var fra Eltang, datter af aftægtsmand, tidl. husmand og tømrer Niels 
Pedersen og Kirsten Davidsdatter. De findes viede her i Herslev d. 12. decem
ber 1873, og samtidig med giftermålet erhvervede de stedet her med skøde af 
30-12-1873, læst 17-1-1874. k 16oo rdl.
Det blev en tragisk kort affære, idet Niels Pedersen allerede efter halvtredje 
år døde, kun godt 30 år gammel.
Godt et års tid efter - 13-4-1877 - stod Ane Nielsen atter brud i Herslev kirke 
Den ny gemal var ungkarl Erik Hansen fra Holme mark, Taulov sogn, og søn af gmd 
Hans Pallesen og Dorthe Erichsdatter. Han var født d. 6-10-1838 og altså kun 
lidt yngre end Ane Nielsen.
Fem år senere solgte Erik Hansen ejendommen til Terkild Jeppesen. Det var et 
mageskifte, hvor Erik Hansen i bytte modtog matr nr 15b~c i Højrup, eller på 
Højrup mark.
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Therkild Jeppesen 
f. 1-7-1851, Pjedsted 
d. 6-1-1927, Hastrup

g.m.

hmd

1. Petrine Ulriksen 
f. 24-1-1851, Højrup 
d.12-7-1885, Herslev

Marius Ulrik, 13-7-1883, d. 1920
2. Frederikke K. Nielsen 

f. 16-9-1862
d. 1949, Smidstrup, b. 26-8

Therkild Jeppesen var født i Pjedsted som søn af slagter og husmand Jeppe Ther- 
kildsen og Kirsten Andersdatter.
Petrine Ulriksen var datter af boelsmand Ulrik Olesen og Margrethe Madsdatter, 
der havde et boelssted på Højrup mk, det nuværende Fuglsang.
Ved St. Hanstide 1880 viedes de i Herslev kirke og tog med det samme ophold 
hos Ulrik og Margrethe. Ulrik Olesen havde da nylig handlet, idet han købte 
15b af værgen for den syge Peder Jensen Niels Thomsen. Det var sandsynligvis 
også med henblik på Datteren, at han købte 15b, men Ulrik Olesen døde midt i 
forhandlingerne, og det blev hans enke, der fuldførte dem.
Nu mageskiftede Erik Hansen med Therkild Jeppesen og fik ejendommen matr nr 15b 
i Højrup, mens Therkild Jeppesen flyttede til Herslev. Mageskifteskøde af 30-12- 
1881, læst 8-1-1882.
Der var i ægteskabet kun en enkelt søn, som uddannedes som slagter. Han måtte 
en omgang i Vridsløse straffeanstalt - hvorfor vides ikke - og da han skulle 
løslades var han syg. Han nåede ikke at komme hjem, idet han døde forinden.
Petrine Ulriksen døde af TB i 1885, og Therkild klarede sig nok med svigermors 
hjælp de første år. Men 1889 giftede han sig nok, da han dette år udsteder en 
panteobligation til sønnen. Hvor hans anden kone var fra, er uvist.
En Panteobligation dateret 19-12-1917 udstedt af August Roest, Højrup, antyder 
salg til denne, men han døde i november 1918, så handelen er antagelig gået i 
vasken. Roest døde af den spanske syge.- Først i 1920 lykkedes det at få solgt. 
Men helt færdig med Herslev var Therkild Jeppesen ikke. Det fremgår af den gam
le sogneråsprotokol, at kommunen forpligtede sig til at betale 1,25 kr daglig 
for Therkild Jeppesens ophold på sindssygehospitalet i Middelfart indtil vide
re. Hustruen udreder selv 0,75 kr. Notatet er af 9-2-1921, så da var han for
sørgelsesberettiget i Herslev kommune. Han var da rejst til Håstrup.

Laurits Christensen g.m. Ellen Marie Nielsen
f. 8-5-1887
død 1970, Taulov, b. 21-5

f. 23-5-1882
d. 1967, Herslev, b. 21-3

tømrer

barnløse

Med skøde af 16-3, 4-5-1920 overtog nu Laurits Christensen ejendommen. Han kom 
fra matr nr 13d, som han havde ejet en 5-6 år. -
Det var nok ham der ombyggede ejendommen, der ifl. brandprotokollen er ombyg
get 1926,
Personlige data kendes ikke, men de blev ved ejendommen til Ellen Maries død. 
Stedet blev solgt, og Laurits kom på plejehjem.



Litra D 8k - 1
Matr. nr. 8k, 1844 

htk i alb

Dette hus var oprindelig et Litra-hus, det vil sige et hus bygget på lejet jord. 
Det var sikkert opført af smeden Henrich Pagh, da han sidst i 1840-erne slog sig 
ned i Herslev. Da han døde i 1857, blev hans enke, Ane Marfe Thomasdatter, boen
de endnu nogle år, inden hun solgte.
Men med skøde af 24-6-1861 solgte hun huset til Claus Olesen, der året efter køb
te - med skøde af 9-7-1862 - af Søren Rasmussen den jord, hvorpå huset lå. Søren 
Rasmussen var ejeren af matr. nr. 8g, og nu blev det matrikuleret og skyldsat un- 
matr. nr. 8k, og hartkornet ansat til i alb.
Efter at have boet her i godt og vel en halv snes år, mageskiftede Claus Olesen 
med Anders Christensen og fik igen et Litra-hus, nemlig Litra C på fælleden, og 
her findes Claus Olesens data.

Anders Christensens data findes under llf på Herslev østermark, som han havde, 
indtil han flyttede i huset, han her mageskiftede med. - Da hans kone døde i 
1885, havde han nok tænkt på at sælge, og det skete sikkert året efter. Ganske 
vist lyder skødenotatet af 20-7-1887, men ny ejer findes allerede året før,
Det var Peder Hansen, der var gift med jensine Sørensen. Han var her i hvert 
fald på stedet i 1886, da han fik en søn døbt, Laurits Theodor, d. 19. maj. Men 
med tinglæsning trak det ofte ud, da den kostede penge.
Peder Hansen solgte igen - med skøde af 18-7-1891 - til Jørgen Laursen, der var 
væver, og hans tid blev endnu kortere, idet han afhændede huset allerede efter 
to års ejerskab, og det er nok et spørgsmål, om han i det hele taget havde be
boet det. Skøde til Martin Vilhelm Hansen af 12-7-1893, og da var han væver i 
Horsens.
Martin Vilhelm Hansen, hvis data findes under matr. nr. 9e, kom fra Kerteminde. 
Han ejede huset til 1898, da han solgte til en Anders Hansen, skøde af 12-1. 
Anders Hansen, som vi ikke ved noget om, holdt ud i tretten år, til han afgav 
skøde pr. 31-5-1911.
Nu kom Morten Jørgensen til. Han havde haft det nærliggende matr.nr. 13d, som 
han havde giftet sig til, og hvorunder hans data findes. Efter hans død i 1918 
blev huset med skøde af 4-7-1920 solgt til en Jens Iversen, der igen solgte til 
Anton Pedersen, 30-4-1924.
Anton Pedersen, der ligeledes er ukendt, havde huset til 1936, da han måtte la
de det gå til tvangsauktion. Ved denne fik gårdmand Thomes Pedersen Skov hammer
slag, og den 1-4-1936 fik han skøde på det. - Thomas Skov brugte huset til foder
mesterbolig eller malkepige bolig, idet den senere ejer malkede køer hos Thomas 
Skov.
Det var nu i gårdens besiddelse, til Thomas Skov solgte gården til Aage Dahl, 
men Dahl solgte huset fra til den tidligere beboer, Nielsine Jensen. Hendes skø- 
var af 11-7-1946. - Hun boede i Huset til sin død d. 26-2-1986. Hun fandtes død 
i sengen, omkommen ved røgforgiftning.
Hun havde testamenteret huset til et par unge mennesker, Claes Olsen fra Håstrup 
og Thomas Skov, ToIstrup. Disse solgte huset.



Litra F 81 - 1

Matr. nr. 81_ , 1844 

htk 1| alb

Dette er nabohuset til 8k. Det var ligeledes et Litra-hus, hvor den første bebo
er var maler Wohld. En købekontrakt af 30-7-1859, tinglæst d. 9-1-1861, findes 
oprettet mellem Søren Rasmussen og maler Daniel Wohld.

Daniel Wohld g.m. Johanne Madsen Brems
f. ca. 1830, f. 30-3-1838, Follerup
d. d.
maler

1. Ane Christine, 4-8-1858, d. 1868, 2. Jørgen Marius, 2-11-1860, d. 1865, 3.
Johanne Marie, 4-2-1863, 4. Madsine Jørgine, 26-3-1865, 5. Anne Margrethe, 10-6
1867, d. 1869, 6. Jacob, 8-12-1869, 7. Mads Jørgen, 6-5-1872.

Daniel Wohld var en ung maler, der i 1857 blev gift med en datter af spillemand
en Mads Brems og Ane Lauridsdatter. Hvor han var fra, så lidt som hans ophav, ken 
des ikke, og kun de nøgne data fra kirkebogen viser, at de havde været her. Bl.a. 
mistede de tre børn. - Men i 1873 solgte de og rejste bort, hvorhen vides ikke.
Huset her solgtes til Peder Sørensen, der havde efterfulgt faderen i 8g, forme
delst 500 rdl. Skøde af 3-3-1873. - For samme beløb købte Hans Pedersen Møller nu 
huset. Hans Pedersen Møller var slagteren og handelsmanden af samme navn, og han 
havde næppe beboet det, men solgte videre til samme pris - 1000 kr. ( I 1875 kom 
møntreformen, der gjorde en rigsdaler til to kroner).

Hans Peder Hansen g.m. Ane Elisabeth Andersen
f. 28-11-1830, Højrup f. ca. 1821-22, Nørup
d. 4-5-1896, Bolskov d. 24-4-1896, Bolskov
bødker

1. Hans, 9-11-1865, 2. Karen, 9-11-1865, begge døde kun få timer gamle.

Hans Peder Hansen var født i Højrup, søn af Hans Hansen, kaldet Alminde, og Chri
stiane Mathiasdatter. Hans kone var ifl. dødsnotatet fra Nørup og datter af gmd. 
Anders Mikkelsen og Karen Pedersdatter. - De kom fra Follerup mark, hvor de hav
de haft et hus, 9b, som de solgte og købte huset her. Skøde af 19-6-1875.
De ejede huset, til de begge døde med knap en måneds mellemrum i 1896. Da de in
gen livsarvinger efterlod sig, havde de testamentarisk bestemt, at en ung pige, 
Anne Kirstine Knudsen af Vinding, skulle arve dem. Hun var sandsynligvis en 
slægtning, og huset vurderedes til 1500 kr.
Det vides ikke, om Anne Kirstine Knudsen havde beboet sit arvegods, men det er 
sandsynligt, da hun ved salget en fem-seks år efter nævnes af Herslev. Køberen 
var genboen, Hans Peder Jørgensen, der hidtil havde ejet nr. 30, og hans adkomst 
var af 15-4, 30-4-1902. K 1350 kr.
Hans Peder Jørgensens data findes under nr. 30, og nu boede han og konen sammen 
her, til Hans Peder i 1908 døde og en søn overtog huset. Moderen blev boende, og 
da sønnen, fotograf Jens Jørgensen, Vinding, solgte det til søsteren, var det 
med den klausul, at moderen skulle blive boende. Skøde af 21-4, 10-5-1916.
Omtalte søster var en enke, Mette Cathrine Sickmann, og hun og moderen boede nu 
sammen) til moderen døde i 1919. Efter hendes død solgte Mette Cathrine Sickmann 
huset til Ole Nielsen, der var fra Højen og tidligere tømrer, skøde 21-12-1921.
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Ole Nielsen solgte imidlertid igen og købte 7k i Herslev. Huset her erhverve- 
des af

Mads Peter Frandsen g.m. Dagny Othilde Hansen
f. 23-8-1895, Follerup f. 25-1-1895.
d. d.
tømrer og husejer

1. Erik Lyng, 10-8-1923, 2. Magda Johanne Lyng, 16-7-1925,

Mads Peter Frandsen var søn af urmager Rasmus Frandsen og Magdalene Christensen, 
Follerup, og han fik skøde fra Ole Nielsen af 8-4-1925. Men han kunne åbenbart 
ikke magte opgaven, og i foråret 1928 forlod familien Bolskov og rejste til Ti- 
birke på Sjælland og overlod det til Ole Nielsen at klare skærene. - Det endte 
med, at Ole Nielsens søn, tømrer Hans Ravn Nielsen overtog huset og fik skøde 
på det af 23-4-1931. Han solgte derefter til Herman Bremerstent.

Herman David Bremer Bremerstent g.m. Petra Elisabeth Larsen
f. 6-6-1897, Verninge f. 7-2-1901, Nr. Aaby
d. 25-10-1974, Bolskov d. 27-12-1985, Fredericia
slagter og husejer

1. Holger Bremer, 13-11-1921, 2. Jørgen Peter Bremer, 6-8-1924, 3. Johannes
Bremer, 2-12-1927, 4. Marie Olivia Bremer, 9-12-1929, 5. Nora Bremer, 6-3-
1936.

Herman Bremerstent var født i Verninge og søn af gartner Jørgen Rasmussen og 
Hansine Rasmine Oline Hansen. I 1919 antog han med sine søskende familienavnet 
Bremerstent.
Hans kone var født i Nr. Aaby som datter af arbejdsmand Jens Peter Larsen og 
Kristine Hansen. Det var således et par vaskeægte fynboer, der havnede her i 
sognet.
Inden de slog sig ned i Bolskov, havde de boet forskellige steder i sognet, bl. 
a. i Tolstrup og Follerup, men med købet af huset her, fik de et blivende sted. 
Bremerstents skøde var af 21-1-1932.
Bremerstent var udlært slagter og drev også sit håndværk her i sognet, men ar
bejdede dog også med andet. - Af de fem børn blev kun ældste datter her i sog
net, gift med Kristian Johansen fra Givskud. Yngste datter viedes til murer 
Jensen fra København, og dertil flyttede de. Han døde dog i ung alder.
Efter Bremerstents død boede enken nogle få år alene i huset, men flyttede så 
til Fredericia. Huset blev derefter overtaget af Villy Johansen, der er en dat
tersøn.



Matr. nr. 8n, 1844

htk 2 alb

Kristian Ludvig Hansen g.m. Serdine Marie Kristine Sørensen
f. 15-11-1888, Kerteminde f. 8-4-1891, Dalby, Køge
d. 26-10-1975, Herslev d. 24-11-1972, Herslev
tømrermester

1. Hedevig Margrethe, 20-11-1912, 2. Doris Lona, 10-6-1914, 3. Kristian Ludvig,
20-11-1916, 4. Aage Erik, 15-5-1918, 5. Gerda Kristine, 14-4-1921, 6. Kaj
Boesen, 2-6-1925.

Kristian Ludvig Hansen var født i Kerteminde som søn af Martin Vilhelm Hansen 
og Gjerta Mariane Jensen. Familien flyttede senere til Herslev. Serdine Marie 
var datter af ugift moder Johanne Marie Jensen, Dalby ved Køge.
Kristian Hansen var udlært tømrer og arbejdede som sådan i Herslev og omegn. I 
1920 købte han af gårdmand Thomas Pedersen Skov en parcel til byggegrund, og 
her byggede han et hus til sig selv og familie, efter at han tidligere havde 
bygget et hus i byen (7k). Matr. nr. 8n, skøde af 10-4, 21-4-1920. K 1250.
I deres samliv kom der tre sønner og tre døtre, og sønnerne fulgte i faderens 
fodspor og udlærtes alle som tømrere. Af disse har Kristian tømrerforretning i 
Alminde, og Kaj Boesen har det samme i Bramdrupdam. Aage Erik arbejdede sammen 
med faderen i dennes sidste år som aktiv. Bl. a. byggede de i Højrup og Taulov, 
og han bor nu i Fredericia.
Af døtrene blev Hedevig Margrethe viet til Hans Marcussen fra Augustenborg på 
Als. Doris Lona blev gift med bagermester Alfred Thyrrestrup i Smidstrup, men 
døde allerede 1950. Gerda Kristine, der var uddannet sygeplejerske, blev gift 
med assistent i Zoneredningskorpset Gunner Rebsdorf fra Nyborg.
Efter Kristian Hansens død blev huset solgt til plejeassistent Vagn Hansen.



Matr nr 9a, 1844

Tingskov

htk 2-0-1-11

Beliggende ved GI. Ribevej, men tilhørende Herslev ejerlav, oprettede Niels Valde- 
marNielsen i 1916 den nuværende ejendom Tingskov.

Niels Valdemar Nielsen 
i. 5-7-1873, Harte 
d.13-2-1949, Herslev mk 
gdr

g.m. Martha Petrine Bøgh
f. 18-9-1889, Hejls 
d. 16-6-1944, Herslev mk

1. Jørgen Vendelbo, 13-11-1906, 2. Eduard Oskar, 23-8-1908, 3. Kristine Marie,
4-5-1914, 4. Marius Peter, 1-8-1917, d.1937, 5. Jes Christian, 4-2-1922, 6. Mine
Elisabeth, 4-11-1929.

Da gårdejer Peter Basse i Herslev solgte sin nedbrændte fødegård, Løkagergård, i 
1915 til ejendomshandlerne Rasmus Møller Nielsen og J.P.Mikkelsen, gik disse i gang 
med at udstykke den gamle gård, og herunder købte Valdemar Nielsen, der dengang var 
vognmand i Kolding, indhegningen kaldet Tingskov samt et par mindre parceller:

9a htk 1-2-3-1
9f - 0-2-3-0
9g - 0-2-3-0 eller ialt 2-O-1-1, k 9.500, med pligt til at bebygge 
parcellerne. Skøde af 29-6-1916, læst 19-7 samme år.

Valdemar Nielsen var født i Harte, søn af Jes Christian Nielsen og Ka
thrine Jensen. Martha Bøgh var hans anden kone og stammede fra Hejis. 
Nu opbyggedes så ejendommen Tingskov.
I sine to ægteskaber havde Valdemar Nielsen ialt seks børn, heraf to sønner med sin 
første kone.
Efter moderens død i 1944 viser en skifteudskrift af 26-9 samme år lidt om børne
nes videre liv. Ældste søn var gårdmand i Viuf, Eduard var vognmand i Højen, hvor 
Jes ligeledes opholdt sig. De to døtre opholdt sig i Højrup - som ejendommens nær
meste tilhørssted var - selv om det var Herslev jord.

Jens Christiansen g.m. Kristine Marie Nielsen
f. 9-11-1911, Gjesten f. 4-5-1914, Kolding
d. d. 3-4-1950, Herslev mk
forpagter

barnløse

Efter forældrenes død blev det ældste datter, der med sin mand fortsatte på stedet. 
Jens Christiansen var født i Gjesten, søn af arbejdsmand Julius Christiansen og 
Bertha Rønne.
Det blev imidlertid kun af kort varighed, idet Kristine Marie pludselig døde i for
året 1950. En skifteretsattest af 9-6 samme år fastslog Jens Christiansens adkomst 
til en femtedel af ejendommen, og derefter overgik stedet til Jes Nielsen som ene
ejer af 18-1-1951.
Jens Christiansen fortsatte som forpagter, til han i 1954 købte Jens Pedersens gård 
i Herslev. Jes Nielsen kom hjem, og med søsteren Mine som husbestyrerinde fortsatte 
de to i fødehjemmet.
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htk 0-3-0-1 3/4 og 0-0-2-0

Denne lille ejendom - beliggende i den sydligste del af ejerlavet - stammer fra 
gård nr 9 i Herslev, idet gårdejer Niels Sørensen Dahl solgte ovenstående par
celler til Christen Pedersen med skøde af 19-11-1858 og læst 30-3-1859.

Christen Pedersen g.m. Ane Sørensdatter
f.2-5=-10-1800, Pjedsted f. 30-3-1800, Herslev
d, 5-6-1874, Herslev mk d. 9-1-1870, - mk
hind

1. Peder, 9-7-1827, 2. Ane Kirstine, 28-3-1829, d. 1849, 3. Søren, 23-6-1832, 
d. 1833, 4. Søren Peder, 17-5-1834, 5. Niels, 29-7-1839, d. 1865.

Christen Pedersen var født i Pjedsted, søn af hmd Peder Christensen og Anne Hen- 
riksdatter. Hans kone var født i Herslev og datter af tidl. gårdmand Søren Niel
sen Qvist og Kirsten Poulsdatter.
Efter deres giftermål i Pjedsted 1825 boede de først i Pjedsted, hvor ældste 
søn fødtes, og via Tolstrup,hvor datteren fødtes, havnede de i Højrup i 1832, 
og hvor de havde ejendomme tre forskellige steder, inden de handlede med Niels 
Sørensen Dahl.
I Højrup fødtes yderligere tre børn, af hvilke en døde som spæd og af de øvrige 
døde datteren som tyve-årig, mens Niels døde som karl på Follerup mølle. - I 
1873 afstod Christen Pedersen ejendommen til sønnen Søren Peder.

Søren Peder Christensen g.m. Ane Dorthea Jensen
f. 17-5-1834, Herslev f. ca. 1841,
d. d.
hmd

1. Christen Peder, 9-12-1861, 2. Ane Nielsine, 22-12-1865, 3. Mette Kirstine,
9-4-1868, 4. dødf. pige, 1-4-1870, 5. Dorthea Caroline, 16-6-1871.

I 1861 findes Søren Peder Christensen viet til Ane Dorthea Jensen i Herslev kir
ke, og i vielsesnotatet blev hun angivet af Herslev. Hun må nok have tjent der, 
for hun var ikke født der. Hendes ophav er derfor ukendt.
De nygifte havde sikkert taget ophold hos Christen Pedersen og Ane, der jo var 
oppe i årene. - Godt og vel et år før Christen Pedersen døde»overgav han ejen
dommen til sønnen med skøde af 5-2-1873.
I Højrup-tiden fik Søren Peder og Ane ialt fem børn, hvoriblandt en dødfødtpige. 
Hvad der blev af de andre, vides ikke, for et par år efter, at han havde fået 
skøde, besluttede han at sælge, idet han mageskiftede med Laurs Pedersen af 
Brakker i Øster Starup sogn. Hertil rejste familien ifl. kirkebogens afgangs
liste d. 28-2-1875.

Laurs Pedersen, om hvem intet vides udover at han var gift med Inger Marie Niel
sen, fik først sit skøde i orden d. 7-7-1875, da det blev tinglæst. Han havde 
også en søn - måske flere børn - Anton, der var født i Starup sogn i 1874.
Laurs Pedersen øgede tilliggendet med køb af en eng, matr. nr. 18d, skøde af
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25-4-1877. Sælgeren var Hans Christensen Haurballe.
Laurs Pedersen holdt godt ud, idet han var på stedet til 1903. Da solgte han til 
Niels Gregersen, der også er et ubeskrevet blad i Herslevs annaler. Han var gift 
og havde to børn, men ingen navne kendes.
Hans adkomst var af 31-3-1903. 1905 søgte han kreditforeningslån, ialt 3.000 kr, 
og i den anledning skule han spørge Laurs Pedersen og hustru, der var aftægts- 
nydere, om tilladelse. Disse havde intet at erindre mod optagelsen af lånet.
Næste ejer var Mads Paulin, hvis data heller ikke kendes. Han fik skøde fra 
Niels Gregersen 29-6, 11-7-1906. Han solgte den fem år senere for 7.500 kr. til
Peter Berg Jacobsen af Horsted, der fik skøde af 8-4-1911. Det varede kun halv
andet år, så var også han parat til at sælge.
Skøde til Otto Jacobsen d. 21-10-1912. Salget indbragte 10.000 kr.
Otto Jacobsen kom fra Frederikshåb, men solgte allerede året efter. Havde mulig
vis forkøbt sig, idet salgsprisen nu kun var 7.400 kr. solgte til Chr. Christen
sen.
Christen Christensen blev nævnt af Lindet, og hans skøde var af 8-7, 15-7-1913. 
Han holdt ud i fem år og solgte så. - Siden Laurs Pedersens dage havde der været 
fem forskellige ejere, men med Jørgen Kristensen Dams ankomst, kom der ro over 
ejerskabet.

Jørgen Kristensen Dam g.m. Jensine Andersen
f. 4-7-1861, Veerst
d.
sadelmager

f. 28-3-1861, Andst 
d. 12-9-1929, Tolstrup

1. Sofie, 11-10-1896, 2. Meta Marie, 22-10-1900

Jørgen Kristensen Dam med familie kom fra Jordrup, men var født i Veerst. Hans 
kone var fra Andst, og han benævntes som sadelmager, skomager og træskomand.
Han fik skøde af 15. maj 1918, men efter tre års forløb overlod han stedet til 
datter og svigersøn.
Han blev dog i sognet, idet han købte matr. nr. 7a i Tolstrup. Her døde hans 
kone i 1929, og Dam rejste derefter tilbage til Jordrup. - De to døtre blev gif
te med henholdsvis Hans Olsen og Ole Chr. Pedersen.

Hans Christian Olsen g.m. Sofie Kristine Dam
f. 29-9-1891, Sædder sogn f. 11-10-1896, Lejrskov
d. -1967, Herslev mk d. -1967, Herslev mk
kommunal vejmand

Edith, 11-3-1923.

Hans Christian Olsen var sjællænder, født i Sædder sogn på Køge-egnen. Hvordan 
hans vej til Jylland gik, vides ikke, men han blev gift med Sofie Dam fra Jor
drup.
Den 4-11-1921 overtog de svigerfaders ejendom, og det blev til et langt spand 
af år, idet de var her til deres død i 1967. - De havde ingen børn, men adopte
rede en pige, ovennævnte Edith.
I mange år var Hans Olsen endvidere kommunal vejmand, og lige til pensionsalde
ren passede han vejene upåklageligt.
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Efter Hans Olsens død i 1967 - hans kone var død nogle måneder før - gik ste
det over til adoptivdatteren og hendes mand, i lige eje med Bent Dam Olsen, der 
var Ediths søn, men af Sofie og Hans Olsen adopteret.

Pauli Voss Hansen g.m.
f. 26-4-1923, København 
d. 31-1-1970, Herslev mk 
el-arbejder

Edith Olsen
f. 11-3-1923, Fredericia 
d.

1. Jytte Dam, 13-12-1955, 2. Tove Dam, 26-6-1967, 3. Carsten Dam, 6-7-1959,
4. Runa Dam, 26-12-1960.

Pauli Voss Hansen var københavner, vistnok udlært maler. En tid arbejdede han 
på Skærbækværket, men blev tidligt mærket af sygdom, der førte til død i ung al
der. Efter mandens død blev fru Voss Hansen boende i huset de næste otte år, men 
solgte derefter ejendommen og flyttede til Fredericia.
Stedet solgtes til John G. Vangsgård, der var ansat i postvæsenet, og som fik 
skøde på det i 1978.
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Parcellen hørte oprindelig til gård nr. 9. Den blev af gårdejer Niels Sørensen 
Dahl solgt til forening med 34a, hvis ejer var Søren P. Madsen, der fik skøde 
på den af 19-6-1865, læst 28-6 samme år. - Men godt tre år senere solgte Søren 
Madsen den igen til Henrik Boesen.

Henrik Boesen g.m. Ane Cathrine Stephansdatter
f. ca. 1830, Horsted f. ca. 1825, Staurby, Fyn
d. 14-1-1899, Herslev d. 3-11-1906, Herslev
husejer

1. Martin Vilhelm Hansen, 25-3-1852, 2. Maren, 17-9-1855, 3. Ane Margrethe,
3-8-1858, d. 1865, 4. Bolette, 12-11-1861, d. 1865, 5. Ane Bolette, 12-4-
1865, 6. Ane Margrethe, 13-5-1868.

Henrik Boesen var født i Horsted, Højen sogn, som søn af Boas Laursen og Maren 
Thomasdatter. Hans kone var en lærerdatter fra Fyn, datter af lærer Stephan 
Christensen og Mette Marie Buidtz i Staurby ved Middelfart.
Familien kom nok fra Smidstrup på et ret tidligt tidspunkt, da Ane Margrethe - 
født 1858 - var født her i sognet, og det var ti år, førend Boesen fik skøde på 
parcellen. Denne, der var afhændet fra matr. nr. 34a, fik Boesen skøde på af 
7-10-1868, og ■ en bemærkning i skødet ...’’og af Køberen bebygget," kan nok ty
des derhen, at det var Boesen, der havde rejst huset.
Der var en del børn, af hvilke sønnen Martin Vilhelm ikke var Henrik Boesens søn 
To piger døde som mindreårige, og af de tilbageblevne viedes Maren i 1884 til 
snedker Carl Heinrich Hoch, og de boede en del år i Herslev. I 1891 blev den 
yngste gift med smed Henrik Flint fra Børup. Ægteparret udvandrede sammen med 
Bolette, der senere blev gift med farmer H.K.Jensen, der efter navnet sikkert 
også var dansk. - Disse oplysninger fremgår af skiftet efter Ane Cathrine Ste
phansdatter .

Martin Vilhelm Hansen g.m. Gjerta Mariane Jensen
f. 25-3-1852, Tiufkær f. 14-8-1857, Kerteminde
d. 29-4-1929, Herslev d. 23-3-1950, Herslev
handelsmand

1. Henrik Johannes, 9-3-1880, 2. Ane Rasmine, 11-3-1882, 3. Johanne Hansine,
5-5-1886, 4. Christian Ludvig, 5-11-1888, 5. Carl Victor, 28-6-1891, d. 1896,
6. Anna Cathrine, 10-3-1894, 7. Karoline Victoria, 30-4-1897, 8. Vilhelm Ger-
manius, 2-4-1899.

Martin Vilhelm Hansen var født i Tiufkær, Smidstrup sogn, som søn af ugift Ane 
Cathrine Stephansdatter. Moderen blev senere gift med Henrik Boesen. Gjerta Ma
riane stammede fra Kerteminde, datter af murermester Johan Jensen og Anne Marie 
Rasmussen.
Efter bryllup slog de sig ned i Gjertas fødeby, og her blev halvdelen af børnene 
fødte. Men så vendtes blikket mod Herslev, og hertil kom familien omkring 1890, 
idet Carl Victor blev født her.
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I 1893 fik han skøde på matr. nr. 8k i Bolskov, et hus han havde i fem år, og 
derefter var han nok lejehusmand, til han i 1905 af snedker Ladegaard fik skøde 
på 14d den 9-8. - Men godt et års tid efter døde moderen, og Martin V. Hansen 
arvede huset, som han fik skøde på, tinglæst 13-11-1907.
Her boede familien så, til svigersønnen, bager Søren Holst af Ø.Jølby, af Peter 
Sørensen Dalhus købte en parcel af dennes ejendom og byggede et hus derpå, bereg- 
til sine svigerforældre. - Se 7m.
Af de mange børn blev Henrik Johannes i 1906 viet til Ane Hansen Fabrin af Varde, 
og i forvejen - i 1901 - var Ane Rasmine blevet gift med tømrer Kristian Julius 
Jensen. Johanne Hansine blev i 1912 viet til Sigfred Simonsen i Bramminge, og å- 
ret i forvejen var Christian Ludvig indtrådt i ægtestanden med Serdine Sørensen 
af Dalby.
Anna Cathrine blev i 1919 viet til bager Søren Henriksen af Sejerslev, mens Ka
roline Victoria i 1927 findes gift med mekaniker Aage Pedersen af Galtrup, Mors. 
Endelig ses Vilhelm Germanius samme år gift i Daugård med Alma Jensen, der så 
nok stammede derfra.
Af disse børn blev Ane Rasmine og Kristian Jensen efter bryllup boende i Herslev 
i over tredive år. Det samme gælder Christian Ludvig, der boede her hele sit liv. 
Germanius arvede sikkert huset og boede i dette i en hel del år.

Vilhelm Germanius Hansen g.m. Alma Jensen
f. ca. 1906,
d. 1948, b. 22-6, Herslev

f. 2-4-1899, Herslev 
d. 1976, b. 6-7, Herslev
skomager, husejer

1. Margrethe, 23-9-1928, 2. Ane Gerta, 3-5-1931, 3. Jens Martin, 27-10-1939.

Vilhelm Germanius, der var den yngste af flokken og udlært skomager, havde nok
siden sit giftermål boet i huset her, og som han siden fik skøde på.
Germanius, som han til daglig kaldtes, blev stærkt optaget af sekten Jehovas Vid
ner, hvad der bevirkede, at han talte og virkede for denne.
I 1948 døde hans kone, og nogle år efter brød han op og rejste væk. Hvorhen vides
ikke, men han døde på Mors.
Efterfølgende ejere kendes ikke.
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Søren Peter Madsen 
f. 14-3-1893, Herslev 
d. 25-8-1988, Taulov 
murermester

g.m. Nikoline Olesen
f. 16-10-1900, Giver sogn
d.

1. Elly Melitta, 22-8-1925, d.s.å., 2. Peter Grove, 19-1-1927, 3. Børge Friis,
7-3-1928, 4. Elly Marie, 28-1-1933, 5. Bent, 20-8-1937.

Ovenstående matrikelnummer er resterne af den gamle Løkagergård, som gårdmand 
Peter Basse solgte til ejendomshandlerne Møller Nielsen og P.J.Mikkelsen. Stue
hus med have og toft solgte de videre til gårdmand Thomas Pedersen Skov, Hers
lev, med skøde af 13-7-1916.
Hvad Thomas Skov ville bruge det til, er uvist, men han lejede stuehuset ud til 
forskellige, inden han soægte det til Søren P. Madsen med skøde af 25-3-1931.
Søren Peter Madsen var søn af Niels Peter Madsen og Rasmine Jacobsen, der havde 
en ejendom på fælleden. Nikoline Olesen - kaldet Niko - stammer fra Nordjylland, 
fra Højgård, Giver sogn, men hun tjente en overgang på Follerupgård, hvor Søren 
Madsen lærte hende at kende.
I ægteskabet fødtes fem børn, hvoraf alle sønnerne blev uddannede murere. Af 
disse udvandrede Peter Grove til Canada, hvor han fandt sin kone. Børge Friis 
blev ansat i et byggefirma i Vejle, ligesom den yngste, Bent, også fik sit vir
ke her. Datteren Elly Marie blev gift med Leo Clemmensen.
Foruden at være murermester arbejdede Søren Madsen også som terrazzomester, 
hvilket på den tid var moderne, og mange er de badeværelser og entreer, som 
han har sat sit præg på.
Efter at Søren Madsen var fyldt halvfems år begyndte det at knibe for ægtepar
ret at klare sig alene, og de besluttede at tage på plejehjem i Taulov, og her 
døde Søren Madsen få år efter. Niko, der ligeledes er fyldt halvfems år, bevæ
ger sig stadig frisk og rørig på Tavlhøj plejehjem.
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Denne parcel er en udstykning fra gd nr 10, der blev tildelt en søn fra går
den som led i arvedelingen, da Ane Cathrine Terkelsdatter giftede sig igen.

Terkel Laugesen g.m. 1. Maren Poulsdatter Qvist
f. 6-4-1801, Herslev f. 15-12-1795, Herslev
d. d. 16-7-1839, Herslev
gmd

1. Lauge, 19-7-1823, 2. Ane Johanne5-12-1827, d. 1838, 3. Poul, 8-7-1830,
4. Ane Cathrine, 20-6-1833, 5. Ane, 24-2-1836, 6. Johanne, 15-1-1839, d.s.å.

2. Ane Marie Olesen 
- f. 9-4-1807, Elyang

d.
Marie Cecilie, 28-1-1841

Lauge Terkelsen var søn af gårdmand og lægdsmand Lauge Nielsen og Ane Cathrine 
Terkelsdatter, der ejede gd nr 10 (ny matr) i Herslev. Hans første kone var dat
ter af gårdmand Poul Nielsen Qvist og Johanne Nielsdatter.
Matrikelkortet,der blev udarbejdet 1821, bærer Terkels navn på parcellen, der 
var på 163.920 kv-alen eller ca. 12 tdr land. Skøde dog først af 29-12-1826, 
og 28-3-1827, så man forhastede sig ikke.
Ved giftermål satte han bo, og det er sikkert ham, der har stået for bebyggel
sen, der i folketællingerne betegnedes som en gård. Her blev familien nu til 
1837, da den overtog Maren Poulsdatters fødegård, hvis ejer - Marens broder - 
da var døende.
Men en ny mand kom først tre år senere. - Terkels kone døde imidlertid, og han 
giftede sig igen. Anne Marie Olesen var fra Eltang sogn, datter af Ole Rasmus
sen og Dorthe Hansdatter, Lilballe.
Men Terkel beholdt heller ikke sin første kones fødegård. I 1842 rejste han til 
Egtved. (Se gd nr 8).

Peder Michelsen g.m. Kirstine Sørensdatter
f. ca. 1798, Erritsø f. ca. 1790, Torp
d. 1-9-1867, Herslev mk d. 3-8-1844, Herslev mk
gmd

Karen, 2-6-1821,

Noget skøde for Peder Michelsen er ikke fundet, men kirkebogens tilgangsliste 
beretter, at han med familie kom til Herslev d. 1. maj 1840. - Han findes viet 
som ganske ung i Bredstrup i 1818, og der angives hans kone som født i Torp.
Få år efter ankomsten døde hans kone, men heldigvis havde datteren året før 
giftet sig, så en husmoder kom man ikke til at savne. Men først i 1848 gav Pe
der Michelsen gården fra sig.
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Peder Christiansen g.m.
f. 13-2-1814, Erritsø 
d. 11-11-1894, Herslev mk 
gmd

Karen Pedersdatter 
f. 2-6-1821, Erritsø 
d. 10-2-1894, Herslev mk

1. Christian Peter, 27-4-1843, 2. Kirsten, 2-9-1845, 3. Peder, 11-1-1848,
4, Laurits, 11-6-1850, 5. Maren, 19-7-1852, 6. Karen, 4-5-1855, 7. Ane
Johanne, 17-5-1858, 8. Marie, 13-2-1863, d. 1864.

Den 14. januar 1843 viedes Karen Pedersdatter til Peder Christiansen af Errit
sø. Han var søn af Christian Lassen og Maren Pedersdatter af samme by.
Ved de tre første børns fødsel blev Peder Christiansen i kirkebogen betegnet 
som indsidder, hvad der nok vil sige, at de unge havde gået som karl og pige 
hjemme hos Peder Michelsen. Men den 30-12-1848, læst 10-1-1849, fik han skøde 
på svigerfaders ejendom, og Peder Michelsen gled over i aftægtsmændenes ræk
ker, kun godt 5o år.
Peder Christiansen øgede kort efter gårdens tilliggende med købet af matr nr 
lid, hartkorn o-4-l-O, der var beliggende lige op til hans egen ejendom. Skø
de af 16-12-1854, læst 17-1-1855. Den var da i hænderne på Hans Poulsen Qvist.
Ægteparret fik mange børn - otte ialt - og bortset fra den yngste, der døde 
halvandet år gammel, voksede de alle til. Den ældste søn blev møllebygger og 
fik bopæl, dels i Tolstrup, dels i Herslev. Kirsten blev i 1868 gift med Chri
stian Christensen af Pjedsted, og Peder findes senere som husmand i Follerup. 
Laurits overtog, da tidens fylde kom, det fædrene bo. Maren blev gift med Isack 
Deleuran i Fredericia 1876, mens Karen i 1878 viedes til Thomas Jensen af Hol- 
tum.- Ane Johanne blev gift anden gang med fisker Jens Lauritsen, Erritsø, som 
enke efter værtshusholder Sivertsen af Kolding.
Peder Christiansen og Karen Pedersdatter holdt godt ud med hinanden, og de 
nåede at fejre guldbryllup d. 14 Februar 1893.

Laurits Pedersen g.m. Ane Sørensen
f. 11-6-1850, Herslev mk f. 15-5-1859, Treide
d. 14-1-1935, - d. 19-1-1940, Herslev
gmd

Peder Sørensen, 17-4-1881

Det blev yngste søn, der efterfulgte Peder Christiansen, og det skete med skø
de af 17-12-1880, læstl2-l-1881. og det var nøjagtig en måned efter, at sønnen 
havde holdt bryllup. Dette fandt, sted den 17-11-1880 i Vejlby sogn, og Ane Søren 
sen var datter af gårdmand Peder Sørensen og Ane Marie Ousen, Treide.
I modsætning til forældrene blev det kun til den ene søn, og der var derfor in
gen tvivl om arvefølgen, da Laurits Pedersen ikke mere kunne lægge navn til.
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Peder Sørensen Pedersen 
f. 17-4-1881, Herslev mk 
d. 10-8-1965, Fredericia 
gmd,

Peder Sørensen Pedersen - i daglig tale aldrig kaldt andet end Pejer - overtog 
med skøde af 8-2-1928, læst 18-12-1929, gården efter faderen. Han overtog lob og 
lid med henhv. 1-1-1- 1/4 og o-4-l-O i hartkorn. Desuden øgede han tilliggendet 
med 40am, der nok var et eng- eller skovskifte. Det var i 1934.
Peder Pedersen var ugift, og så længe moderen var levende holdt hun hus for ham. 
Efter hendes død havde han heller ikke husholderske, men lavede mad til sig selv 
og en karl, han gerne havde.
Han var interesseret i ungdomsforeningen og dens arbejde og var gerne nærværende, 
når noget løb af stabelen, det være sig foredrag, dilettantkomedie eller andet. 
Denne interesse holdt sig usvækket op gennem årene.
Da han nærmede sig firs år, måtte han sælge og tog ophold på plejehjem i Frede
ricia, men inden solgte han gården til Leif Andersen.
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Dette matrikelnummer er en parcel af gård nr 10a. Handelen med det gamle hus. matr 
nr 36-37, som Bertel Knudsen - daværende ejer af 10a - erhvervede, da han mage
skiftede med Søren Nielsen og bygmester Hans Pedersen bevirkede, at der blev et 
par byggegrunde ud til den nuværende Herslev Bygade. Mageskifteskøde af 1-3-1899. 
Disse blev bebyggede omkring århundredskiftet, og den første fik matr nr lOi.

Hans Olesen Madsen g.m. Johanne Duus
, , , f. 28-9-1880, Fredericiaingen data kendes j

bagermester

Frederikke Margrethe, 3-2-1903, d.s.å.

Hans Olesen Madsen var bager og gift med Johanne Duus af Fredericia, datter af 
Carl Frederik Duus og Marie Jensen.
Hans skøde var vistnok af 10-12-1900.
Men den nye virksomhed kunne nok ikke svare regning, og i juli 1901 måtte forret
ningen sælges ved tvangsauktion og købmans Duus, Fredericia, overtog virksomheden 
formedelst 3300 kr. Samme Duus havde penge i klemme, idet han havde forstrakt Hans 
Madsen ved købet af ejendommen.
Familien Hans Olesen Madsen flyttede til Follerup mølle, hvor Hans Madsen blev 
bageribestyrer. - Købmand Duus afhændede derefter stedet.

Peter Møller g.m. Marie Eleonora Mathiesen
f. 14-2-1876, Herslev f. 10-10-1874, Skibet sogn
d. 26-10-1911, - d.
høker og bager

1. Konrad Peter, 24-1-1901, 2. Hans Marinus, 25-4-1902, 3. Niels Juul, 2-7-
1908, 4. Peder, 17-10-1911.

Peder Møller findes gift i maj 1900 med Marie Mathiesen, og i vielsesnotatet blev 
han benævnt som slagter, et erhverv som for øvrigt flere af slægten havde.
Han var søn af smeden Konrad Møller og Camilla Nielsen, der en del år var smede
folk i Herslev. Marie Mathiesen var fra Højrup kro og datter af kromand Hans Chr. 
Mathiesen og Kathrine Andreasen. - Skøde fra købmand Duus d. 11-4-1902.
Mes købet her kunne Møller nu udvide stillingsbetegnelsen, idet han foruden slag
ter nu også blev benævnt bager og høker. Og sandsynligvis var han også musiker, 
så det var en alsidig virksomhed han drev.
Men i 1911 døde Peder Møller, kun 35 år gammel, og Marie stod alene tilbage med 
fire ukonfirmerede sønner. Hun fortsatte dog forretningen i endnu fem år, inden 
hun afhændede. Hun fortsatte dog som købmand et par steder i byen - se 7k og 38 - 
og var også en overgang postbud, alt imens hun opdrog de fire drenge.
Den ældste blev mekaniker og endte som autoforhandler i Vejen. Peder blev handels
uddannet og var en del år brugsforeningsuddeler i Barrit, brød så alle broer af 
og udvandrede til USA med tre sønner. Her lykkedes det ham at oparbejde en virk
somhed i oliebranchen. Han døde som oliemagnat i Californien.
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Hans Henrik RUsz 
ingen data kendes 
bagermester

g.m. Dorthea Sørensen 
f. ca. lft90, Seide?
d.

1. Anna Elisabeth, 23-8-1915, 2. Bertha Marie, 7-11-1917, 3. Olaf Johannes,
29-7-1919,

Med skøde af 22-11, 29-11-1916 overtog bager RUsz nu bageriet. Det vil sige, det 
var hans kone, der stod som skødemodtager. K 10.000.
De må dog være kommet til Herslev noget før, idet ældste datter fødtes her i som
meren 1915. Hvor de kom fra, vides ikke, men de var viede i Seide d. 5-1-1912,så 
børnetallet kan også være ufuldstændigt.
Det var ligeledes Dorthea RUsz, der solgte fire år senere - og med fortjeneste - 
idet første verdenskrig medførte stigning i alle priser. I 1920 solgtes bageriet 
til bager A.I.Petersen fra Aalborg. Skøde af 7. juli samme år. K 20.000.
Efter alt at dømme kunne bagværket nok ikke forrente købesummen, og allerede 
sidst på året blev bageriet sat til tvangsauktion d. 4-12-1920. Udlægsskøde til 
sagfører Reinhardt, Fredericia, K 13.500.
Eftermanden var Elling Berg. Han ansøgte i 1921 kommunen om næringsbevis til at 
sælge afholdsøl i den ham tilhørende ejendom. Det blev ham nægtet, og i det hele 
klarede han sig dårligt. En udlægsforretning af 17-7-1922 endte dog med forlig. 
Det var en købmand Sundbøl i Kolding, der havde krævet den.

Hans Herman Hansen g.m. Mette Marie Jensen
f. 18-2-1882, Gråsten f. 12-4-1893, Sdr. Bjert
d. -1941, Herslev d. -1959, Århus
bagermester

1. Jens Andreas, 28-9-1913, 2. Oskar Herman, 22-9-1918, 3. Aksel Henry,
19-7-1924,

Først med Hans Hansens ankomst kom der ro over ejerforholdene. Familien kom fra 
Sdr. Bjert, hvor de to ældste drenge var fødte.
Hans Hansens skøde var et fogedudlægsskøde af 12-12, 20-12-1922, og under ham 
kom der fremgang. Han udvidede bageriet og blev kendt for sit rugbrød. Det førte 
endvidere med sig, at det blev nødvendigt med vareture ud i oplandet.
Desværre døde han i 1941, ikke engang tres år gammel, men Mette Marie fortsatte 
driften med sønnernes hjælp, indtil hun i 1953 ikke kunne mere. Efter salget af 
forretningen rejste hun til Århus til en af sønnerne, og her døde hun seks år 
senere.
Forretningen solgtes til bager Sigurd Pedersen.
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Foruden bageriet blev der en byggegrund mere, da de to mænd, Hans Pedersen og Sø 
ren Sørensen handlede med gårdmand Bertel Knudsen. Denne bébyggedes sandsynlig
vis også af Hans Pedersen og solgtes derefter til skomager Gundersen.
Hans Thomsen Gundersen, der var gift med Ciliane Knudsen, kom til Højrup i 1897, 
men købte så af Pedersen og Sørensen ejendommen her, skøde af 6-5, 5-7-1899. 
Gundersen beboede huset til 1933, da han solgte til Skomager Søren Kruse.
Søren Kruse, der var ungkarl, var fra Smidstrup og født i 1904. Hans skøde var 
af 16-10-1933.
Men efter ca. ni års forløb solgte Kruse til smedemester Kjærsgaard, hvis skøde 
var af 25-6-1942. Med samme skødedato afhændede han det igen til sygeplejerske 
Ida Petersen.

Ida Bodil Petersen
f. 6-12-1897, Herslev
d. 20-2-1980, Fredericia
sygeplejerske

Ida Bodil Petersen var født i Herslév som datter af malermester Jens Adolf Pe- . 
tersen og Ida Tønnesen.
Uddannet som sygeplejerske ved forskellige hospitaler og virkede som sådan en 
del år. Men i mange år var hun hjemmesygeplejerske.
Hun beboede nu huset til 1955, da hun solgte det til en brodersøn, maler Bern
hard Petersen, og Ida Petersen, der var ugift, flyttede over vejen og dannede 
bofællesskab med Hansine Skov. - Da Hansine Skov døde i 1977, blev Ida Petersen 
boende og levede her til sin død.

Bernhard Petersen g.m. Solveig Hansen
f. 22-9-1925, Herslev f. 9-8-1930, Herslev
d. d.
maler,

1. Hanne, 10-10-1949, 2. Gitte, 26-5-1965

Bernhard Petersen er søn af afdøde malermester Carl Petersen og Anne Margrethe 
Schlaikær, Herslev. Solveig Hansen er datter af afdøde Johs. Thorvald Hansen og 
Marie Andersen Søndergaard, ligeledes HersTev.

Bernhard Petersen er udlært maler og arbejdede i mange år, dels hos faderen, 
dels hos broderen, der overtog faderens forretning. Men sygdom tvang ham til at 
opgive håndværket og blive førtidspensionist.
I ægteskabet to døtre, hvoraf den ældste blev gift med Erik larsen. Herslev, og 
de bor i Gårslev. Gitte endnu ugift og bor i Fredericia.
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Ejendommen var en udstykning fra slægten Brems,s gamle gård, der ved ny matrikels 
fremkomst i 1844 fik matr. nr. 11. Ifl. udstykningsbevilling af 15-12-1838 over
lod daværende ejer af gården, Hans Brems,s enke, Johanne Nielsdatter, denne par
cel, der var beliggende på fælleden, til sønnen Mads.

Mads Hansen Brems g.m. Ane Lauridsdatter
f. 4-10-1809, Herslev f. ca. 1807, Håstrup
d. 7-9-1895, - mk d. 6-3-1898, Herslev mk
bmd, spillemand m.m.

1. Hans, 15-6-1833, 2. Marie Dorthe, 28-9-1835, 3. Johanne, 30-3-1838, 4. Lau
rits, 28-3-1841, d. 1844, 5. Petrine, 2-3-1844, 6. Laurits, 6-4-1846, 7. Jen- 
sine, 10-11-1848.

Som hjemmegående søn blev Mads Brems d. 17-9-1831 gift med Ane Lauridsdatter, der 
var fra Håstrup, datter af gårdmand Laurids Hansen og hustru Johanne. De første 
år tilbragte de nygifte på gården i Herslev, hvor sønnen Hans fødtes et par år se 
nere, og i dåbsnotatet betegnedes Mads Brems som indsidder i Herslev. De to æld
ste døtre fødtes derimod i Follerup, hvor slægten senere slog rod.( gården Som
merlund) .
Ved folketællingen 1834 boede familien i et hus i Herslev, og her var Brems uden 
bestemt næringsvej og blev beskrevet som musicus og spillemand. Men med adkomst 
af 15-1-1839 til den udstykkede parcel, matr. nr. 11c, fik familien nu fast bopæl 
på Herslev fælled.
Slægten Brems var musikalsk. Såvel Brems,s fader som farfader spillede et instru
ment, men uden at dyrke spillet som andet end interesse. Men Mads gjorde musikken 
til sin anden levevej, og han blev som musiker eller spillemand, som betegnelsen 
som oftest var, kendt over store dele af Sydjylland som primus motor i spillemæn- 
denes laug.
Han begyndte at spille som dreng med de to spillemænd, der på den tid var i Hers- 
lev, Christen Jensen og Henrik Florup. Men han blev snart deres overmand i tek
nisk kunnen, hvad de efter sigende ikke satte videre pris på.
Han var desuden udlært som rokkedrejer - som sådan benævnes han i folketællingen 
1840 - og det fik ham til selv at dreje sine klarinetter og fløjter. Beslagene 
til disse, der var af messing, fik han lavet hos bøssemager Søren Christensen, 
der boede i det senere såkaldte urmagerhus i Follerup.
Som voksen og aktiv musiker tog han undervisning i musikteori og harmonilære.
En ligeledes kendt spillemand fra Ringkøbing kom undertiden til Alminde, hvor 
han lod sin viden på disse områder gå videre til spillemændene her på egnen.
( Efter Anton Berntsen: Nogle Jydske Spillemænd).
Som så mange spillemænd komponerede han også en del danse, som endnu findes i de 
gamle spillemandsbøger. - Mads Brems delte således sit liv mellem spillemandens 
og bondens, og det blev så kone og børn, der måtte passe bedriften derhjemme.
I et langt samliv med Ane Lauridsdatter - de nåede at fejre diamantbryllup - fød
tes syv børn, hvoraf den første laurits døde som barn. Den ældste søn efterfulg
te faderen som bonde på ejendommen, mens Laurits fulgte faderens vej i musikken. 
Marie Dorthe blev gift med Jørgen Andersen Lindved, og de havde en overgang en 
ejendom, ligeledes på fælleden, til de rejste til Amerika. Johanne blev i en ung
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alder gift med maler Daniel Vohld, viet 1857. Petrine døde som ugift i hjemmet, 
mens Jensine blev lærerkone, gift i 1859 med lærer Niels Pedersen i Snøde på 
Langeland.
Da Mads Brems var midt i tresserne, overlod han landbruget til ældste søn, mens 
han nok fortsatte med musikken endnu nogle få år. - Både Mads Brems og Ane Lau- 
ridsdatter blev meget gamle, og Fredericia Avis for tirsdag den 15-9-1891 brag
te følgende notits:
Musiker Mads Brems og Hustru i Herslev kunne paa Torsdag fejre deres Diamant
bryllup.

Hans Madsen Brems g.m. Karen Johanne Christensdatter
f. 15-6-1833, Herslev f. 26-12-1849, Jerlev
d. 5-11-1922, - mk d. 6-1-1941, Herslev mk
bmd

1. dødf. dr. 1876, 2. Mads, 29-10-1877, 3. Christine Marie, 16-11-1879, 4.
Jens Christensen, 9-12-1881, d. 1885, 5. Johannes, 7-1-1884.

Med skøde af 1-4-1873 overdrog Mads Brems hjemmet til den ældste søn, Hans. Det 
ses dog af skødet, at Hans Brems samtidig købte svogeren Jørgen Lindveds ejendom 
matr. nr. 8d-6c, der lå lige op til hans egen. Skødet omfattede begge brug.
For faderens sted måtte han betale 1200 rdl + aftægt til forældrene. Det var nok 
billigt, men prisen blev måske alligevel stor nok, når man tager i betragtning, 
at disse levede henholdsvis 22 og 25 år i aftægt.
For naboejendommen måtte han betale 4.000 rdl og i den anledning på lånemarkedet. 
Denne ejendom blev med det samme bolig for broderen Laurits, der samme år giftede 
sig. Tre år senere afhændede Hans Brems den til Laurits. Dog beholdt han matr. 
nr. 6, der var en mindre parcel.
Det var en ældre ungkarl på næste fyrre år, der overtog fødehjemmet, men han nåe
de alligevel at blive gift og stifte familie. Karen Johanne var fra Jerlev og 
datter af gårdmand Christen Jensen og Ane Marie Mortensen.
Af de fire levendefødte døde Jens Christensen som barn. Yngste søn blev arvtager 
af hjemmet, mens Mads læste til lærer. Han dimitteredes fra Jelling Statssemina
rium 1904, blev derefter lære på Landerupgård og i Lille Velling, inden han i 
1908 blev førstelærer i Kaslund ved Aarup på Fyn. Datteren Christine Marie blev 
i 1909 viet til Thomas Christensen Thomasen fra Sevel.

Johannes Brems g.m. 1. Maren Kirstine Jensen
f. 7-1-1884, Herslev mk f. 22-4-1880, Nr. Bjert
d. 16-11-1974, Fredericia d. 27-6-1917, Herslev mk
bmd

1. udøbt pige, d. 1907, 2. Ellen Johanne, 6-9-1908, d.s.å., 3. Hans Madsen,
4-10-1909, 4. Ellen Johanne, 29-10-1910, 5. Jens, 4-6-1913.

2. Dagmar Christiansen 
f. 4-4-1899, Hørmested 
d. 26-6-1943, Herslev mk

Efter at have været bestyrer en del år fik Johannes Brems skøde på siy fødehjem, 
dateret 1-2, 11-2-1920. Købsprisen var 15.000 + aftægt til forældrene. Forinden



11c - 3

havde han endvidere i 1916 købt den over for liggende lille ejendom, matr. nr.
17b med htk 0-3-1-21 (se denne), som han senere fik tilladelse til at lægge sam
men med sin egen.
I modsætning til faderen var Johannes Brems en ganske ung mand, da han betrådte 
ægteskabets vej. Hans første kone var en datter fra naboejendommen 4b, datter af 
gårdmand Søren Jensen og Sidsel Kirstine Christensen, og født i Nr. Bjert.
Hun døde imidlertid ganske ung, kun 37 år gammel. Hun var moder til børnene, idet 
der i hans andet ægteskab med Dagmar Christiansen ingen børn var. Hun var fra Ton 
holt i Hørmested sogn og datter af husmand Thomas Christiansen og Nielsine, født 
Christiansen.
Men også hans anden kone døde tidligt - i 1943 og kun 44 år gammel - og herefter 
fortsatte Johannes Brems tilværelsen som enkemand og uden nogen videre fast 
hjælp, så vidt vides.
Brems deltog ivrigt i sognets liv og havde gennem årene adskillige tillidshverv.
I mange år var han kasserer i kirkebetjeningskassen - som medlem af menighedsrå
det - ligesom han var aktiv i forskellige foreninger, revisor i sygekassen m.m.
Hans historiske interesse var nok også medvirkende til, at han kaldte sin ejen
dom Kongelunden. Navnet sikkert inspireret af navnet Kong Haraids Kilde, der lig
ger kort derfra på Landerupgårds mark.
Efter et hospitalsophold kunne han ikke klare sig selv mere og fik ophold på Hy- 
byhus i Fredericia. Her døde han i 1974, næsten 91 år gammel. - 
Af hans børn fik ældste søn, Hans, en statsejendom på den i 1922 udstykkede præ
stegårdsmark. - Ellen Johanne blev gift med vognmand Knudsen i Håstrup, mens 
Jens - så vidt vides - er i liberalt erhverv.
Problemet med ejendommens videre beståen løste sig af sig selv, idet staten over
tog den. Motorvejen Kolding-Vejle skar igennem marken og ødelagde den totalt, 
bortset fra 17b, der lå øst for sognevejen.
Motorvejsdirektoratet brugte under bygningen af forbindelsen en.overgang stuehu
set som kontor og tegnestue, men efter færdiggørelsen forfaldt bygningerne mere 
og mere, og selve bostedet blev overtaget af kommunen, der nu har fjernet rest
erne.
Den tiloversblevne jord solgtes, og heraf købte J.Chr. Jensen i nr. 23 den del, 
der lå vest for motorvejen, mens det østlige tilliggende erhvervedes af Henry 
Madsen.
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Denne parcel var oprindelig en del af Brems,ernes gamle gård, matr. nr. 11, der 
ved salg og udparcellering 1839-40 delvis forsvandt - hovedparcellen blev dog 
først solgt 1855. Gårdens spredte tilliggende gik til forskellige købere, og mar
ken her findes ved den ny matrikels fremkomst at være i hænderne på en Bertel 
Nielsen. %•
Hvem Bertel Nielsen var, kan man kun gætte på, men hvis man gætter på den Højrup 
kromand, der samtidig var en ivrig handelsmand, gætter man næppe forkert. Senere 
kom den til Hans Poulsen Qvist, der beboede ejendommen matr. nr. 15b, og han solg 
te den nordligste del, der grænsede op til sognevejen til Tolstrup.
Køberen var gårdmand Peder Christiansen i matr. nr. 10b, der fik skøde på lid af 
15-12-1854, læst 17-1-1855, og den har lige til vore dage hørt til ejendommen.
Men da var marken eller lodden, der var på 229.570 kv-alen eller godt 16 tdr 
land, for længst delt, og den midterste del under matr. nr. Ile dannet grundlag 
for et selvstændigt brug.

Matr. nr. Ile

htk 0-4-2-1/4

Peder Hansen
f. 4-5-1805, Højrup
d.
hmd

g.m. Kirsten Jensdatter Jagd
f. 6-3-1817, Herslev mk
d.

1. Maren, 27-1-1842, 2. Hans Peder, 12-4-1844, 3. Ane, 22-3-1847, 4. Karen
Marie, 3-11-1850.

Hvornår Peder Hansen erhvervede parcellen, vides ikke. Matriklen af 1844 angav jo 
Bertel Nielsen som ejer, men den såkaldte kirkematrikel 1845 anføre Peder Hansen 
som ejer.
Peder Hansen var født i Højrup, søn af Hans Pedersen og Johanne Pedersdatter, 
mens Kirsten Jagd var født på Herslev mark som datter af skræder og husmand Jens 
Henrichsen Jagd. De findes viede i Herslev kirke i 1841 og nåede i de ca. ti år, 
de boede her, at få fire børn.
Derefter forsvinder familien ud af Herslevs annaler - de rejste til Vejlby sogn - 
mens kirkebogens tilgangsliste beretter om efterfølgerens ankomst. Da denne kom 
fra Vejlby, er det da muligt,at der var sket et mageskifte.

Poul Christensen 
f. ca. 1813, 
d. 
hmd

g.m. Johanne Marie Christensen
f. ca. 1814
d.

ingen børn kendes

Den 3. juli 1851 arriverede Poul Christensen og hans kone fra Vejlby. Det er bog
stavelig talt også alt, hvad vi ved om dem, og deres tilstedeværelse blev heller 
ikke af længere varighed. Den 18. august 1856 kunne man i Fredericia Avis læse:
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Det undertegnede tilhørende Sted, beliggende i Nærheden af 
Herslef Kirke, med dertil hørende Agerjord og Tørveparcel, 
af Indhold tilsammen omtrent 6^ Td land, ønskes formedelst 
anden Bestemmelse bortsolgt.

Herslef Mark d. 18. August 1856 
Poul Christensen

Da denne annonce indrykkedes var Poul Christensen allerede flyttet, idet kirke
bogens afgangsliste berettede, at han var rejst til Bramdrup allerede i juni må 
ned. Det lykkedes ham dog at få solgt.

Claus Pedersen Skack
f.
d.
hmd

Lauge Bregnholm 
f. 22-3-1810, Handbjerg
d.
hmd

g.m. Jacobine Brønding
f. 
d.

g.m. 1. Bodil Marie Jørgensen
f. 28-8-1823, Herslev mk 
d. 8-1-1869,

g.m. 2. Ane Kirstine Nielsdatter
f. 21-6-1837, Børup skov
d.

Lauge Bregnholm kom ifl. kirkebogen fra Starup præstegård, da han mageskiftede 
med Claus P. Skack, mageskifteskøde af 27-6, 19-8-1868. Det stemmer ikke helt 
overens med mageskiftet til V. Nebel, men derfor kan han jo godt have haft ejen 
dom der.
Han var født i Handbjerg præstegård. Om han var præstesøn er uvist, men faderen 
kan jo have været forpagter eller bestyrer af denne. - Hans første kone var en 
Herslev-pige, datter af boelsmand Jørgen Poulsen og Ane Johanne Poulsdatter i 
naboejendommen matr. nr. 20.
Kort efter overtagelsen døde Bodil Marie, Folketællingen 1870 viser ham endnu 
på stedet, og i huset var endvidere en Regine Sofie Bregnholm, der sikkert var 
en søster, idet hun var et par år ældre end Lauge. Nok som husholderske.
Om det nu var tabet af konen, der bevirkede, at han solgte, vides ikke, men kir 
kebogens afgangsliste fortæller, at han i foråret 1870 rejste til Børup, og den 
30. april samme år indtrådte han atter i ægtestanden og viedes til Ane Kirstine 
Nielsdatter, der muligvis allerede havde et bosted. - Samme sommer solgte Bregn 
holm ejendommen på Herslev mark til Jens Nielsen Dahl.

Jens Nielsen Dahl
f. 11-5-1841, Mejsling, Jerlev s.
d.
hmd

g.m. 1. Johanne Clausen
f. 15-1-1841, Erritsø 
d. 4-5-1866,

1. Karen Marie, 14-3-1864, 2. Mariane, marts 1866, d.s.å.
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g.m. 2. Ane Jensen
f. 16-6-1847, Borup skov
d.

3. Johanne, 30-3-1870, 4. Karen, 9-7-1874, 5. Ane Johanne, 13-4-1878, 6.
Jens Nielsen Dahl, 2-6-1885.

Jens Nielsen Dahl kom nok fra Erritsø. Han stammede fra Mejsling i Jerlev sogn, 
og 3. nytårsdag 1864 viedes han i erritsø til Johanne Clausen af samme by. Hun 
var datter af husmand Claus Bertelsen og Karen Carlsdatter, Brovad. I dette ægte 
skab, der kun varede et par år, fødtes to døtre, hvoraf kun den ældste overleve
de.
Efter tre års enkestand giftede han sig igen, idet han den 21-5-1869 viedes i 
Taulov til Ane Jensen, der var født i Børup skov, datter af gårdmand Jens Hansen 
og Karen Christensdatter.
Med skøde af 11-6, 12-10-1870 overtog Jens Nielsen Dahl nu ejendommen her, og 
som han ejede til 1896, da han overdrog den til en svigersøn. - Om børnene vi
des kun, at den ældste datter fortsatte i Hjemmet.

Anders Sørensen g.m. 1. Karen Clausen
f. 18-10-1858, Højrup f. 12-3-1851, Erritsø
d. 20-6-1947, Herslev d. 20-12-1888,
hmd

1. Maren, 26-9-1883, d.s.å.

g.m. 2. Karen Marie J. Dahl
f. 14-3-1864, Brovad 
d. 14-1-1948, , Herslev

2. Søren Dahl, 22-8-1891, d. 1911, 3. Johanne, 17-4-1895, 4. Jens, 10-5-1902.

Anders Sørensen var født i Højrup og søn af husmand og skræder Søren Sørensen 
og Maren Andreasen. Faderen udvandrede imidlertid omkring 1880 til USA, men søn
nen blev herhjemme.
I 1883 giftede han sig med Karen Clausen, der var datter af husmand Claus Bertel 
sen og Maren Jensdatter i Brovad. Hans kone var altså halvsøster til Jens Niel
sen Dahis første kone. En del år boede han i Erritsø - eller Brovad - hvor han 
havde svigerfaders ejendom. Her døde hans første kone • 1888.
I 1889 giftede han sig anden gang med Karen Marie Dahl af Herslev, og efter nog
le år overtog han den anden svigerfaders ejendom med skøde af 15-6, 24-7-1896.
I sit andet ægteskab fik han tre børn, hvoraf den ældste lærte som tømrer, men 
døde samtidig med at han var udlært. - Johanne blev gift med postbud Elias Han
sen og fik sit hjem i Fredericia. - Den yngste overtog fødehjemmet.

Jens Sørensen g.m. Inga Skytte Nielsen
f. 10-5-1902, Herslev f. 28-5-1913, Fredericia
d. 2H0-W81; - <
hmd og gartner

1. Søren Christian, 4-3-1936, 2. Ingelise, 12-4-1937, 3. Knud Skytte, 14-10-
1940, 4. Hanne, 15-9-1945, 5. dødf. dr. 1956.
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Jens Sørensen var udlært gartner og arbejdede som sådan forskellige steder i 
Landet i sin ungdom. Han var desuden stærkt engageret i gymnastikbevægelsen og 
arbejdede med ungdommen.
I 1935, med skøde af 12-7, overtog han faderens ejendom, som han udvidede og 
øgede tilliggendet til ved køb af det gamle llf, som han købte af Thomas Skov. 
skøde af 29-3-1951.. Det var da delt op i llf-lH og lin. Endvidere udvidede 
han med en nybygning, som han selv opførte.
I ægteskabet med Inga Skytte Nielsen, der var fra Fredericia, fødtes fem børn.
Af disse blev Søren Christian udlært som tømrer og konstruktør. Efter otte år på 
Grønland, nu afdelingsingeniør ved Roskilde kommune. Gift med Lilian Nielsen. -
Ingelise gift med skovfoged Knud Jørgensen, Kliplev, Sønderjylland. - Knud ud
lært som bager og nu bagermester i Klejtrup ved Hpbro. Gift med Astrid Tun. - 
Hanne blev gift med skovløber Svend Erik Jørgensen, og de bor i Hovedgård.
Efter Jens Sørensens død solgte Inga Skytte ejendommen og flyttede til Åbrin- 
ken i Herslev. - Jorden blev solgt for sig selv til Thomas og Søren Skov, Tol- 
strup, hvor den indgik i matr. nr. 15b., og huset blev solgt til Jan Petersen.
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Den sydligste del af jordlodden blev købt af Laurits Pedersen.

Laurits Pedersen g.m. Ane Marie Jensen
f. ca. 1819, Smidstrup s. f. ca. 1819, Vilstrup s.
d. 13-3-1853, Herslev mk d. ’
hrad og snedker

1. Peder, 19-2-1847, 2. Karen, 25-5-1848, 3. Jens, 22-2-1852

Hverken matrikelfortegnelsen af 1844 eller kirkematrikelen af 1845 meddeler 
noget om Laurits Pedersen, så hans ankomst til sognet og adkomst til jordlodden 
må være efter den tid. Men gennem kirkebogens dåbsnotater gav han sig til kende 
i 1847, så da var familien ankommet.
Såvel hans som konens fødested og alder er efter folketællingen 1850, og alder
en er omtrentlig. - I foråret 1853 døde Laurits, og Ane Marie fandt sig hurtigt 
en ny mage. I høsten 1854 viedes hun til

Nicolai Hansen g.m. ovenst. Ane Marie
f. ca. 1818, Skærup 
d.
hmd og tømrer

4. Laurits, 1-6-1855

Nicolai Hansen var som sin forgænger håndværker, og han og Ane Marie fik året 
efter en søn, der opkaldtes efter Laurits , som skik og brug var. - Et par år 
efter solgtes ejendommen til Anders Christensen, og Nicolai Hansen med familie 
rejste til Håstrup.

Anders Christensen g.m. Elisabeth Hansen
f. Egtved f. ca. 1821, St. Andst
d. 29-9-1897, Bolskov d. 12-3-1885, Bolskov
hmd

1. Hans, f. ca. 1848, d. 1859, 2. Else, 1-2-1851, d. 1886, 3. Christen,
25-3-1853, d. 1871, 4. Niels, 15-8-1858.

Anders Christensen var født i Egtved, søn af Christen Andersen, mens Elisabeth 
Hansen var fra St. Andst. Herfra kom de også nok, da Christen var født her. Men 
for øvrigt havde de nok boet forskellige steder. Else var således født i Egtved 
Muligvis havde der været flere børn.
Anders Christensens adkomst var af 1-7-1857. Men hans tid her blev heller ikke 
lang, for efter to års forløb solgte han igen. Forinden havde han lige nået at 
sælge halvdelen af ejendommen til Søren Pedersen Bjerg, mens den anden halvdel 
mageskiftedes med Niels Andersen Ildveds hus på fælleden.

Niels Andersen Ildved, hvis data findes under metr. nr. 38, fik skøde på den nu 
halverede ejendom af 28-12-1859, idet hartkornet nu kun var O-2-O-2i, og de næ
ste små halve snes år ejede Ildved stedet. Men i 1868 solgte han og købte nr. 
38.
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Christen Sørensen g.m.
f. ca. 1823, Vilstrup 
d. 19-12-1894, Herslev mk 
hmd

Mette Marie Thomasdatter 
f. 22-7-1824, Stoustrup 
d. 24-8-1912, Herslev mk

Ane Mette, 23-7-1847

Christen Sørensens adkomst var af 8-7-1868, og han gav 1.000 rdl for ejendom
men, der nok heller ikke var på mere end et par tdr land. - Christen Sørensen 
var født i Vilstrup, mens Mette Marie Thomasdatter var født i Stoustrup ved Fre 
dericia og datter af husmand og væver Thomas Madsen og Mette Hansdatter.
Familien kom muligvis fra Taulov. Her var datteren Ane Mette i hvert fald født. 
Christen Sørensen blev ved stedet til sin død i 1894, og derefter overlod Mette 
Marie stedet til en dattersøn,

Søren Andreas Christensen 
f. 5-1-1870, Herslev mark 
d.
hmd

g.m. Giertrud Marie Kirstine Hansen
f. ca. 1874, Vilstrup
d.

1. Christen Peter, 19-11-1895, 2. Mette Marie, 30-4-1897, 3. Maren, 16-1-1899 
4. Jenny, 30-1-1901, 5. Peter, 10-10-1902, 6. Thyra, 9-12-1903, 7. Einer, 
20-11-1905, 8. Anna Margrethe, 10-5-1907, 9. Dagmar, 11-11-1908, 10. Asta
Christine, 2-10-1914.

Søren Andreas Christensen var en dattersøn, født af ovennævnte Ane Mette som 
ugift.
Hans skøde fra mormoder Mette Thomasdatter var af 19-2-1895 for matr. nr. llf 
og 15 af Tolstrup. Købesummen var 3.150 kr + aftægtsværdi 1.200 kr. Matr. nr.
15 af Tolstrup var sikkert en eng, som morfaderen på et eller andet tidspunkt 
havde købt.
Efter således at have etableret sig fik han nu også tid til at gifte sig, og 
samme år viedes han i Vilstrup til Giertrud Marie Hansen, hvis oprindelse p.t. 
ikke kendes.
Det blev et meget frugtbart samliv, idet ti børn så dagens lys i den lille ejen 
dom. Men intet vides om denne børneflok, da familien efter 23 år på stedet solg 
te og rejste bort. Hvorhen vides ikke.
Stedet solgtes til uddeler Christian Holm i Herslev brugsforening, og hans skø
de var af 7-12, 9-12-1918. Hvad hans formål med denne ejendom var, kan ikke vi
des, men måske havde han penge i klemme, når man betænker sælgers store familie
Holm udparcellerede en bid af jorden ved - efter bevilling af 15-3-1920 - at 
sælge 2 fdk li alb til Adolf Nielsen på Højrup mark, skyldsat under matr. nr. 
lin. Skøde af 9-9, 22-9-1920. To år senere solgte Holm resten af llf med htk 
0-1-2-1 til murer Frederik Ågerup, der fik skøde på det 26-6-1922.
Året efter solgte Holm mosen i Tolstrup til Johannes Hansen sammesteds. 15m,htk 
1 fdk, k 300 kr. 14-7-1923.
Frederik Ågerup overtog det nu reducerede sted for 2.300 kr. I forvejen havde 
han købt 11 _1 med skøde af 17-9-1921. - Men i 1923 solgte han det hele til Ole 
Nielsen fra Egum, der fik skøde på llf-111 og 16e (af Højrup) d. 28-3-1923. k 
10.200.
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Men Ole Nielsen var også kun på gæstevisit - havde muligvis slet ikke beboet 
stedet - og pr 18-5-1924 overdrog han hele herligheden til Andreas Holt. Denne 
blev på stedet en god halv snes år, og i 1930 tilkøbte han det af Adolf Nielsen 
i 1920 erhvervede lin.
Adolf Nielsen fik ikke megen fornøjelse af sit køb, idet han i foråret 1922 døde 
på Fredericia sygehus, kun 23 år gammel. Parcellen blev cferefter overtaget af 
faderen Søren Nielsen på Højrup mark, der så med skøde af 1-2-1930 overdrog den 
til Andreas Holt.
Dermed var det oprindelige llf samlet igen, men fem år efter solgte Holt til 
Jacob Sørensen Eskerod, hvis skøde var af 20-5-1935.
Han var her i syv år, da han solgte til Gunnar Carlsen, Herslev, der fik skøde 
på ejendommen af 24-4-1942, og han blev her i fire år, da han solgte og rejste 
til Sønderjylland.
Køberen var fhv. gårdejer Thomas Skov, Herslev, hvis skøde var af 19-1-1946, og 
som fem år senere solgte til gartner Jens Sørensen, der fik skøde af 29-3-1951.



Matr. nr. lig m.fl., 1844

RÆVEFARMEN kaldet

lig - 1

htk O-l-l-l 3/4

Det var nok Casper Pedersen, der startede stedet med købet af 40mm. Han kom da 
fra matr. nr. 24c, som han solgte til Jens Hansen Lomholt 1* 1852. Se 24c.
Af boelsmand Giert Jørgensen købte han et skovskifte, matr. nr. 40mm, og skøde
datoen var 17-8-1853. I 1868 købte han endvidere matr. nr. 40pp af gårdmand Pe
der Nielsen for 200 rdl, skøde af 7-12 nævnte år. I 1880 købte han af Peder Hen
riksen matr. nr. lig med skøde af 19-6, og det gav ialt hartkorn O-l-l-l 3/4.
Efter Casper Pedersens død solgte enken den lille ejendom til yngste søn. Der 
var en søn mere, og han fik foden under eget bord på matr. nr. 3b. Se dette.

Peder Caspersen Kjær g.m. Ane Pedersen
f. 24-10-1841, V. Nebel, f. 13-3-1841, Egtved s.
d. 20-1-1916, Herslev mk d. 17-8-1896. Herslev mk
husmand og væver

1. Karen Marie, 1-6-1867, 2. Peder Casper Kjær, 17-9-1869, 3. Jens Peter, 9-1-
1873, 4. Ane Cathrine, 15-8-1875, 5. Maren Kirstine, 29-9-1878, 6. Søren Møl
ler, 3-5-1883.

Med skøde af 31-8-1888 overtog Peder C. Kjær nu ejendommen efter moderen. I 1866 
havde han giftet sig med Ane Pedersen fra Højrup, datter af afdøde husmand Pe
der Gønnesen og Karen Marie Mortensen, der havde en ejendom på GI. Ribevej. Hun 
var dog født i Vork, Egtved sogn. De findes gift i Herslev kirke i august 1866 
og havde sandsynligvis taget ophold hos hans forældre, da alle børnene var fødte 
i Herslev.
I samlivet med Ane kom der seks børn til verden, af hvilke den ældste datter med 
sin mand overtog stedet. Ane Cathrine blev gift med skomager og husmand Hans 
Mortensen, der overtog sin faders ejendom på GI. Ribevej. Om de øvrige børn vi
des Intet.

Hans Nielsen g.m.
f. 5-12-1859, Egtved 
d.
hmd

Karen Marie Kjær 
f. 1-6-1867, Herslev mk
d.

1. Ane Cathrine, 8-4-1892, 2. Niels Peter, 1-1-1895, 3. Anker Kjær, 29-12-1896
4. Peder Kjær, 7-2-1899.

Den 11. december 1891 viedes i Herslev kirke Karen Marie Kjær til Hans Nielsen 
af Egtved. Som i foregående slægtled har de unge nok haft til huse hos Peder 
Kjær og Ane Pedersen, da Hans Nielsen ved det første barns dåb kaldtes indsid
der. Det vedblev han at være, til han i 1896 kaldtes forpagter.
Men i 1915 bekvemmede Peder Kjær sig til at overlade stedet til datter og sviger 
søn, og det skete med skøde af 29-9 samme år. Det var kort tid, før Peder Kjær 
døde.
Af børnene kendes kun Anker Kjær Nielsen, der var udlært murer og fungerede i 
mange år som murermester i matr. nr. 32.
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I 1922 solgte Hans Nielsen og rejste - vistnok til Smidstrup - mens stedet her 
blev overtaget af Herman Frederik Jess.

De følgende ejere har været:

Herman Frederik Jess, 1922-1924 "*

Hans Chr. Hansen, 1924-1945

K. Martinus Sørensen, 1945-1952

H.P.Christoffersen, 1952-1958

Niels Jørgen Kai, 1958-1966

Maskinchef Rovsing, 1967-



Matr. nr. 11 _1, 1844 

htk 0-2-0-2|

11 1 - 1

Søren Pedersen Bjerg 
f. 27-8-1823, Erritsø
d.
hind.

g.m. Johanne Pedersdatter
f. 18-4-1826, Erritsø 
d. 6-3-1869, Taulov

1. Peder S. Bjerre, 7-11-1859, 2. Anders Pedersen Bjerre, 29-9-1862, 3. dødf.
dreng, 15-3-1864.

Søren Pedersen Bjerg var født i Erritsø, søn af gårdmand Peder Sørensen Bjerg 
og Johanne Pedersdatter. Han findes viet i Herslev 1849 til Johanne, der i viel
sesnotatet kaldes Andersdatter. Hun var dog også født i Erritsø og hed Peders
datter til efternavn, idet hun var datter af husmand Peter Michelsen og Kirsti
ne Sørensdatter. - Efter bryllup rejste de antagelig af sognet, for så ti år 
senere at vende tilbage.
De købte nu af Anders Christensen i nr llf halvdelen af dennes jord og rejste 
et husmandssted, skyldsat under nr. 11 1^ . Skøde af 22-12-1859 og 14-3-1860.
Af gårdmand Christen Hansen i Tolstrup lånte han 25 rdl i samme anledning, og 
en herfor udstedt panteobligation dateret med samme dato.
Børne tallet er sandsynligvis ufuldstændigt, men ovenstående er fødte i Hers
lev. - Efter godt og vel syv års forløb afhændedes stedet igen, og familien 
rejste jfr. kirkebogens afgangsliste til Taulov d. 7-10-1867, og her døde hans 
kone halvandet år efter. Men han fandt sig en ny kone, Nielsine Laursen, der 
var fra Hvejsel.

Christian Ludvigsen g.m. Nicoline Jensen Lang
f. 28-6-1830, Gudsø, Eltang f. 25-10-1829, Fredericia
d. 5-5-1903, Højrup mark d. 22-5-1911, Højrup mark
hmd

1. Ane Margrethe, 11-8-1863, 2. Frederikke Kirstine, 29-9-1867, 3. Ludvig
Christian, 3-5-1870.

Christian Ludvigsen var født i Gudsø som søn af husejer Ludvig Nielsen og Anne 
Margrethe Pedersen. Hans kone var født i Fredericia, datter af vægter Jens An
dersen Lang og hustru Anne Kirstine. De findes viede i Taulov i 1861, og da var 
Nicoline enke efter husmand Frederik Jespersen. - Skøde fra Bjerg 19-12-1865.
Af ægteparrets tre børn var ældste datter født i Taulov, og hun blev i 1889 gift 
med Niels Sørensen Billum, Taulov, og den yngre Frederikke var året før viet 
til Jens Therkelsen, ligeledes af Taulov. Sønnen Christian blev siden hen skræ- 
der i Højrup.
I 1875 købte Ludvigsen ved udparcelleringen af gård nr. 2 i Tolstrup en parcel 
og oprettede ét brug i Tolstrup enge. - Stedet her solgtes nok til Christian 
Andreasen.

Christian Andreasen 
f. ca. 1805, Skibet 
d. 2-12-1890, Herslev mk 
hmd

g.m. Henrica Caroline Gaul 
f. 27-1-1812, Fredericia 
d. 21-3-1889, Herslev mk
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Ingen børn kendes.

Christian Andreasen var ifl. dødsnotatet født i Skibet sogn, mens hans kone 
var født i Fredericia af katolske forældre, Johan Michael Gaul og Johanna So
phia Lelou. Intet videre vides om dem, men det har sikkert været et allerede 
ældre ægtepar, der ville afslutte deres tilværelse på det lille brug.
Andreasens adkomst kendes ikke, og efter konens død solgte han og gik på af
tægt hos den nye ejer. - Dennes skøde af 22-3-1889, læst 21-8 samme år.

Christian Hansen g.m. Ane Jensen Møller
f. 6-1-1854, Fredericia f. 20-4-1859, Vejlby sogn
d. 24-12-1921, Herslev mk d. 1937, Herslev, b. 18-1
hmd og tækkemand

1. Jens Christian Møller, 26-10-1881, 2. Marie Kirstine, 15-3-1883, 3. Alma
Christine, 17-2-1890.

Christian Hansen var født i Fredericia som søn af fisker Hans Peter Christian
sen og Mette Marie Madsen. Hans kone var født i Vejlby sogn - vistnok Bøgeskov - 
og datter af Jens Møller Laursen og Ingeborg Hansdatter. De findes viede i Bred
strup i 1881, og der var ældste søn født.
Men de havde åbenbart flyttet noget rundt, idet datteren Marie Kirstine var 
født i Børup, Taulov sogn, mens Alma Christine blev født i Herslev. Det er da 
heller ikke sikkert, at børnetallet er fuldstændigt.
Foruden at dyrke sin jord arbejdede Christian Hansen som tækkemand. Han kaldtes 
i daglig tale Christian katolik, og det var nok et tilnavn, han havde arvet ef
ter forgængerne. Men han holdt godt ud, og han var den, der havde den længste 
tid på stedet, ca. 32 år.
I eftersommeren 1921 solgte Christian Hansen ejendommen til murer Frederik Åge
rup, og det var på høje tid, da han døde juleaften samme år. Da var de flyttet 
ud til datteren Alma, der i 1911 var blevet gift med boelsmand Mads Poulsen 
Madsen på Herslev fælled. De øvrige børn vides intet om.
Bostederne for disse ejendomme er for længst nedbrudte. 11 1_ blev ifl. brand
protokollen nedbrudt ca. 1935-36, mens llf stod en del år længere, men for
svandt, da Jens Sørensen i 1951 købte hele llf og lagde det under Ile.

Skødeprotokollen:
Iflg. skrivelse af 26-10-1951 er 11 1^ og lin udgået af matrikelen og indregnet 
under llf, htk 0-4-1-2.
Matr. nr. llf udgør herefter et landbrug kl. II i forening med Ile af Herslev 
og 16e af Højrup, matr. nr. Ile af Herslev



Matr nr 12b, 1844
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htk l| alb

Niels Lauritsen, der havde købt parcellerne, solgte med samme skødedato til 
Jacob Nielsen ovenst. parcel formedelst 100 rdl, så han havde gjort den bed
ste forretning.

Jacob Nielsen g.m. Else Margrethe Pedersen
f. ca. 1824-25, Højen f. 17-2-1834, Herslev
d. 16-12-1889, Tolstrup d. 15-1-1888,
hmd

1. Niels Peder, 27-10-1857, 2. Marie Charlotte, 12-10-1859

Jacob Nielsen var født i Højen og findes som ung tjenestekarl i Herslev ved 
folketællingen 1845, hvor han tjente i Skrædergården. 1856 blev han gift med 
Else Margrethe Pedersen, der var datter af væver Peder Johansen og Birthe 
Jensdatter i Herslev.
Efter brylluppet nedsatte de sig som indsiddere, og her fødtes de to børn.
Da der så blev lejlighed til at få foden under eget bord, slog Jacob Nielsen 
til og fik skøde på grunden den d. 2-6-1871.
Efter konens død i januar 1888 flyttede Jacob Nielsen til en datter og sviger 
søn i Tolstrup, og her døde han små to år efter.

Christian Peter Pedersen g.m. 1. Else Cathrine Christiansen
f. 27-4-1843, Herslev mk f. 4-5-1849, Højrup mk
d. 12-3-1910, Herslev d. 20-2-1876. - -
møllebygger

1. Karen Marie, 5-1-1871, 2. Ane Cathrine, 7-7-1875.

2. Marie Charlotte Nielsen 
f. 12-10-1859, Herslev 
d.

3. Else Cathrine, 15-8-1882.

Christian Peter Pedersen var født på Herslev mark, søn af gårdmand Peder Chri
stiansen og Karen Pedersdatter. Hans første kone var født på Højrup mark og 
datter af husmand Christian P. Pedersen og Maren Nielsdatter, der havde et lil 
le husmandssted på GI. Ribevej.
Christian Pedersen var møllebygger og boede i begyndelsen af sit ægteskab hos 
svigerforældrene, da begge døtrene var fødte på Højrup mark, og hvor han da be 
tegnedes som indsidder.
Efter Else Cathrines tidlige død var han enkemand ca. fem år, inden han i okto 
ber 1881 giftede sig igen med Jacob Nielsens datter. Han var da bestyrer eller 
forpagter af Skovbæk mølle. Som sådan benævntes han i hvert fald.
Efter svigerforældrenes død overtog Christian Pedersen nok huset, men de boede 
stadig i Tolstrup. Senere flyttede de til Herslev, og her døde Christian Peder 
sen. Hans enke sad nok i uskiftet bo, indtil hun solgte huset til naboen Jens 
A. Petersen, med skøde af 16-6, 18-6-1919.
Børnene vides intet om. Else Cathrine nævnes i 1919 af Brejning og ugift.
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Disse parceller tilhørte oprindelig Skrædergården, og det er da muligt, at 
der har været bygget på dem, før udstykningen fandt sted efter bevilling af 
24-9-1870. Det var ikke ualmindeligt, at man lejede et stykke jord på et vist 
åremål og så byggede et hus.

Niels Lauritsen g.m. Christiane Jacobsen
f. 5-8-1841, Herslev, f. ca 1839,
d. d-
hjuler

1. Vibeke Frederikke, 3-5-1866, 2. Jacob Peder, 25-4-1871, 3. Laurine, 26-10-
1873, 4. Johanne, 31-5-1876, 5. Anne, 21-11-1880

Ovennævnte Lauritsen var den, der af Johan Lange i Skrædergården købte disse 
parceller efter fornævnte udstykningsbevilling, og som han fik skøde på af 
2-6-1871. Da havde kan allerede solgt en parcel fra til en Jacob Nielsen, idet 
denne med samme skødedato erhvervede matr. nr. 12b og 12d.
Det er småt med oplysninger om denne første ejer, men Niels Lauritsen, der be- 
nævntes som hjuler, var på stedet en halv snes år, inden han solgte til Jørgen 
Christiansen.

Jørgen Christiansen g.m. Kirsten Sørensen
f. ca. 1833, Starup f. ca. 1845,
d. 18-10-1917, Herslev d. 28-9-1916, Herslev
hmd

1. Ellen Marie, 3-1-1874, 2. Søren Christian, 5-9-1875, 3. Mette Karen,
14-3-1878, 4, Hans Peter, 1-5-1880, d. 1901, 5. Caroline Marie Amalie,
2-11-1881.

Jørgen Christiansen kom nok fra Follerup, idet de fire af børnene er fødte der, 
kun Søren Christian var født i Smidstrup.
Skøde fra Niels Lauritsen af 19-12, 21-12-1881. Det blev dog kun et kort åre
mål, idet han solgte igen i 1888. - Af børnene blev ældste datter gift med Jens 
Mathiesen i Sdr. Vilstrup, og Søren Christian fik en lille ejendom på fælleden. 
Mette Karen viedes i 1904 til tømrer Hans Ravn Nielsen, der var født i Højen. 
Hans Peter døde som ung klodsmagersvend i 19ol, og den yngste Caroline Marie 
findes gift i 1910 med Aksel H. Christensen fra Fredericia.
Efter salget flyttede Jørgen Christiansen nok til Vilstrup, her findes han, da 
eftermanden overtager. På deres ældre dage flyttede de nok tilbage igen, idet 
de begge døde hos datteren på fælleden.

Magnus Christian August Mørck g.m. 1. Maren Fischer Jørgensen
f. f. ca. 1861
d. 30-8-1895, Middelfart d.
slagter

Jens Christian, 13-6-1881
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g.m. 2. Marie Nielsen
f. ca. 1859. 
d.

Vilhelmine Adelheid Mørck, 17-3-1891

Omstående Mørck gav sig til kende allerede i 1881, hvor han fik en søn døbt.
Han må have boet til leje et eller andet sted i Herslev. Men hverken han eller 
hans første kone vides der noget om, og dog. Mørck blev skilt, og Maren Jørgen
sen findes gift med husmand Niels P. Andersen, der havde en lille ejendom på 
GI. Ribevej. Ifald teorien er rigtig, var Maren Jørgensen datter af husmand Sø
ren Nissen Jørgensen.
Men Mørck havde andet at kæmpe mod. I 1885 blev hans løsøre stillet til tvangs
auktion, bl.a. Hest og vogn, en vædder og fire lam.
Så i foråret 1888 købte han af Jørgen Christiansen dennes hus med skøde af 17-4, 
18-4-1888. Det varede ikke længe, for to år senere måtte han sælge til maler 
Petersen.
I foråret 1891 fik han en datter med sin husholderske, der senere blev hans 
kone. Marie Nielsen var enke efter en regimentsmusiker Hansen i Fredericia.
Mørcks senere liv blev en tragedie. Han blev nemlig sindssyg og kom på Middel
fart statshospital. Det fremgår af den gamle sognerådsprotokol af d. 30-12- 
1893, hvori berettes, at ifl. politirapport ville hans hustru ikke kunne yde 
det mindste til mandens ophold på Middelfart sindssygehospital. Herfra indløb 
så meddelelsen til kommunen i 1895 om hans død.

Jens Adolph Petersen g.m. Ida Adolphine Tønnesen
f. 31-12-1856, Odense f. 2-11-1862, Rudkøbing
d. 26-12-1923. Herslev d. 18-4-1926, Herslev
malermester

1. Clara Jensine, 2-8-1886, 2. Carl, 13-11-1888, 3. Agnes, 27-2-1891, 4.
Holger, 27-1-1893, 5. Bernhard, 12-2-1895, 6. Christian, 12-2-1895, 7. Ida,

6-12-1897, 8. Alma Lydia, 7-7-1900.

Jens Adolph Petersen stammede fra Odense, søn af tømrer Niels Chr. Petersen, 
og Ida Tønnesen var fra Rudkøbing, datter af skipper Nicolai Tønnesen der.
De havde uden tvivl mødtes i Herslev, hvor Jens Adolph som malersvend og Ida 
tjenende i præstegården repræsenterede det fremmede islæt i byen. Den 30. ok
tober 1885 fandt vielsen sted, og de unge slog sig ned i Herslev, hvor Jens 
Adolph fem år senere fik adkomst til slagter Mørcks hus, skøde af 7-3, 12-3- 
1890. Et par år senere øgede han tilliggendet med købet af byjord - sikkert 
til udvidelse - skøde fra de Herslev bymænd af 11-9, 14-10-1892. Det var en 
stribe byjord, der gik syd om huset og strakte sig også hen forbi naboen i 12b. 
Dette køb matrikuleredes under 41a-b.
Det blev et rigt familieliv,der udfoldede sig i malerhjemmet, fire sønner og 
fire døtre blev det til, og i hvert fald tre af sønnerne fulgte i faderens fod
spor og blev malere.

Bedst kendt af disse blev foruden ældste søn, Carl Adolph, der efterfulgte fa
deren, Bernhard, der senere blev en højt skattet bestyrer af forsamlingshuset. 
Ligeså Ida, der blev hele sognets sygeplejerske, lige til hun i høj alder gik
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på pension. Af døtrene blev endvidere Agnes gift med chauffør Carl Johannes Han
sen fra Glostrup i 1915, og Alma blev senere inspektør Munchs kone i Fredericia.
Nogle få år inden sin død havde maler Petersen af Christian Petersens enke, fru 
Marie Charlotte Nielsen, købt nabohuset 12b-d og 41a, skøde af 18-6-1919.

Carl Adolph Petersen 
f. 13-11-1888, Herslev 
d. 11-9-1971, Herslev 
malermester

g.m. Anne Margrethe Schlaikær
f. 4-3-1886, Sdj. 
d. 14-1-1965, Herslev

1. Adolf, 15-1-1922, 2. Edith, 12-5-1924, 3. Bernhard, 22-9-1925.

Carl Adolph Petersen var som faderen udlært maler, og efter dennes død i 1923 
fik han af moderen skøde på huset - eller husene, for der var to, Skøde af 
29-8, 10-9-1924 på 12b-12c-12d-41a og 41b med htk ialt 0-l-0-2|. K 9.000.
Han var gift med en sønderjydsk pige, idet Anne Margrethe Schlaikær var født i 
Ensted sogn og datter af parcellist Erik Schlaikær og Karen Thomsen. - Carl 
Petersen blev kendt - ikke alene her i sognet, men også i omegnen - som en me
get dygtig maler, der arbejdede vidt omkring.
Sønnerne blev begge malere, og hvoraf ældste søn overtog faderens forretning. 
Bernhard arbejdede som malersvend hos såvel faderen som broderen, da denne over
tog efter faderen. Edith er gift og bosat på Sjælland.
Da Carl Petersen havde passeret støvets år, afgav han forretningen til sin æld
ste søn.

Adolf Schlaikær Petersen g.m.
f. 15-1-1922, Herslev 
d. 27-9-1987, Herslev 
malermester

Gyda Thorsen 
f. 4-4-1923, Linaa 
d. 18-9-1979, Kreta

1. Bodil, 11-12-1943, 2. Frank, 26-11-1944, 3. Lisbethe, 24-5-1947, 4. Jet
te, 15-4-1950, 5. Lene, 15-4-1950, 6. Flemming, 16-2-1954, 7. Charlotte,
16-2-1954.

Som sidste generation på malerstammen overtog Adolf Schlaikær - kaldet Adda - 
forretningen efter faderen i 1959 og fortsatte i bedste tradition efter denne. 
Han var gift med Gyda Thorsen, der var datter af mejeribestyrer Th. Thorsen og 
Marie Herdel, Follerupgård.
I samlivet med Gyda Thorsen blev det til ialt syv børn, heraf dog to tvilling
par. Af disse syv er begge sønner i bankvæsenet, Frank i Vejle, Flemming i Kø
benhavn. Alle døtrene på nær Jette bor på Sjælland. Heraf er Lisbeth og Lene 
begge økonomaer. Jette bor i faderens hus og arbejder på Rahbek-Fisk i Frederi
cia.
Schlaikær var sportsinteresseret, ligesom hjemmeværnet havde hans bevågenhed.
Her var han aktiv, lige til han var tres år. - Endvidere udskiftede han det gam
le bindingsværkshus med et nyt og moderne.

En ferietur til Kreta kostede Gyda Thorsen livet, idet hun her forulykkede 
under badning.
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Denne jordlod var beliggende i Bolskov og hørte oprindelig til gård nr 13. Ret 
tidligt blev der opført et hus, som var bygget på lejet grund, hvad der den
gang ikke var ualmindeligt. Det var tilmed et hus, hvor der boede to familier.

Poul Mogensen 
f. ca. 1808,
d.
murermester

g.m. Ellen Marie Jensdatter
f. 19-2-1811, Tolstrup
d.

1. Mogens, 6-4-1836, d.s.å, 2. Caroline, 8-9-1839,

Huset var uden tvivl opført af ovenstående Poul Mogensen, der var murermester. 
Han findes viet til Ellen Marie Jensdatter af Tolstrup den 29-11-1835. Hun var 
datter af gårdmand Jens Madsen og Karen Jensdatter Lundemand, der havene den 
mindre gård matr. nr. 8a på Tolstrup mark. I .vielsesnotatet angives Poul Mogen
sen af Højrup, og han var muligvis søn af Mogens Nielsen og Anne Hansdatter, 
der havde det lille sted matr nr 31 af Højrup.
Antagelig her ved giftermålet bygger han så huset, som han beboede en halv snes 
år. Huset var beboet af to familier, idet der foruden Poul Mogensen med familie 
også boede en lejer, og det var ved folketællingen 1840 væveren Mads Laursen.
Men 1845 solgte Poul Mogensen, og med skøde af 24-12-1845, læst 13-5-1846, over
drog han halvdelen af huset - Litra A -til Jens Pedersen, og med skøde af sam
me dato den anden halvdel - Litra B -til en Søren el. Peter Mikkelsen.

Litra A Litra B
Jens Pedersen 
f. ca. 1798, Brande
d.
daglejer

Peter Mikkelsen 
f. ca. 1815, Smidstrup
d.
daglejer

g.m g.m.
Johanne Frederichsen 
f. ca. 1798, Nørup
d.

Bodil Hansen 
f. ca. 1815, Eltang
d.

1. Christian, ca. 1831 Karen, ca. 1842, 2. Ane, ca. 1845
2. Mads, ca. 1834

Jens Pedersen var født i Brande, ligesom begge sønner var født der. Hans kone 
var derimod fra Nørup - i hvert fald født der - det fremgår af folketællingen 
1845. Men i 1848 solgte Jens Pedersen sin halvdel af huset, og familien rejste 
bort.

Mads Larsen (lassen) g.m. 1. Maren Pedersdatter Jagd
f. ca. 1810, Stenderup sogn f. ca. 1802, Smidstrup
d. 5-11-1890, Herslev mk d. 4-7-1845, Højrup
hmd, væver

1. Niels Madsen, 31-3-1836, 2. Niels Peder, 31-3-1838, d. 1862, 3. Marie Kir
stine, 22-4-1841, 4. Mette Kirstine, 8-11-1844, d. 1845
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g.m. 2. Johanne Laursdatter
f. ca. 1822, Almind 
d. 11-8-1878, Herslev mk

5. Maren Kirstine, 27-12-1846, 6. Laurits, 2-9-1849

Som ungkarl var Mads Larsen i 1836 blevet gift med enken Maren Pedersdatter af 
Smidstrup, der ifl. vielsesnotatet var enke efter en Niels Larsen. Gennem dåbs
notaterne kan Mads og familie følges så nogenlunde, idet de tre ældste børn 
fødtes i Herslev, hvor familien sad til leje i ovennævnte hus. Derefter rejste 
den til Højrup, hvor den havde samme status. Her døde Maren Pedersdatter i 1845
Året efter ses Mads at være blevet trolovet med en Mette Boasdatter, der dog ef 
ter lysning første gang fortrød og trak sig tilbage. Dette uheld slog dog ikke 
Mads væver, som han i daglig tale kaldtes, helt ud, for året efter havde han en 
ny kone. Den 30. januar 1846 viedes han til Johanne Laursdatter, der•Stammede 
fra Almind.
To år senere gik turen tilbage til Herslev, idet Mads nu blev husejer. Af Jens 
Pedersen købte han af dennes "Eiendomshus 4 Fag regnet fra den nordre Ende." 
Skøde af 4-6-1848.
I 1856 følte han sig i stand til også at købe den anden ende af huset, der var 
i hænderne på Peter Mikkelsen. Med skøde af 24-6-1856 blev Mads Larsen så for 
alvor herre i eget hus.
Af de fire børn i første ægteskab døde de to som spæde, mens Niels Peder døde 
som ung mand i sommeren 1862.
De to børn af andet kuld blev begge voksne, og Maren Kirstine blev i 1868 gift 
med husmand Jens Hansen i Pjedsted. Det gik ikke, og hun blev senere - 1880 - 
gift med boelsmand Anders Nielsen på Herslev mark. Laurits overtog huset efter 
faderen.

Laurits Madsen g.m. Christine Frandsen
f. 2-9-1949, Herslev f. 28-8-1848, Ringgive
d. 22-9-1887, - d. 1923, Fa. b. 6-5, 74 år
væver, hmd

1. Niels Peter, 7-2-1882, 2. Johannes, 28-5-1884,

Laurits Madsen overtog efter faderen huset, som han gav 400 kr for. Men samti
dig købte han af gårdmand Jens Jacobsen i gård nr 13 den jordlod hvorpå huset 
var bygget, og den matrikuleredes under 13d. Dermed var der der nu et nyt hus
mandssted i Bolskov.
De første år var han nok ungkarl, men da moderen døde, måtte han have en hus
holderske. Det blev Christine Frandsen fra Ringgive, og hende giftede han sig 
med.
Christine Frandsen var ved giftermålet enke efter smeden Niels Jørgensen, og 
hun førte med sig i ægteskabet en søn Frants Jørgensen, der imidlertid døde i 
1892, kun 19 år gammel.
I samlivet med Laurits Madsen blev det til 2 sønner mere, og af disse findes 
den ældste som skomager i Fredericia, da han i 1902 giftede sig med Petrine 
Olesen, der var født i Ringgive.
I 1887 døde Laurits Madsen af TB, og Christine Frandsen fortsatte som enke på 
ejendommen.
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Men på et eller andet tidspunkt fik Christine en ny mand i huset. Det var

Morten Jørgensen g.m. omst. Christine
f. ca. 1859, Smidstrup 
d. 31-12-1918, Bolskov 
hind

Morten Jørgensen var født i Smidstrup sogn og søn af Jørgen Mortensen og Maren 
Bendtsdatter. Hvornår han kom i huset hos Christine, vides ikke. men han og 
Christine var på ejendommen ikke så få år, indtil de med skøde af 11-9-1912 
overdrog stedet til Laurits Christensen.
Derefter flyttede de over vejen til matr.nr. 8k som Morten Jørgensen havde fået 
skøde på d. 31-5-1911.

Laurits Christensen - hvis data findes under nr. 8g - var tømrer og drev hånd
værket jævnsides med landbruget. Men efter seks-syv år på stedet fandt han no
get bedre i matr. nr. 8g, der da var til salg. Han solgte ejendommen her til 
Carl Dalgas Madsen.

Dalgas Madsen - data under nr. 30 - havde i mellemtiden været en smuttur i 
Seest, det fremgår i hvert fald af skødet, der findes læst 20-3-1918 med over
tagelse en måned senere.
Dalgas Madsen blev her resten af hans tid, og det vil sige 35 år. Da var han 
64 år og valgte nu at træde af. Han solgte til Niels Olaf Juhl, der fik skøde 
af 9-7-1953. Men allerede to år efter solgte han igen med skøde af 4-6-1955 
til den nuværende ejer Paul Iversen.
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Udskiftningen havde tillagt de fleste gårde i Herslev en jordlod på fælleden el
ler i Bolskov. Således også gård nr. 13. Disse parceller søgte man afsat efter
hånden, da det var besværligt at drive disse.
Det var en jordlod på godt seks tønder land, som gårdejer Jens Jacobsen i 1868 
søgte om bevilling til at udskille fra gårdens øvrige hartkorn. Bevillingen ind
løb d. 27-3-1869, og Jens Jacobsen solgte straks den vestligste ende af parcel
len til Hans Mikkelsen i matr. nr. le. mens resten solgtes til Niels Hansen 1875.

Niels Hansen 
f. ca. 1848,
d.
tømrer

g.m. Thrine Rasmussen 
f. ca. 1849-50,
d.

1. Hans, 31-3-1876, 2. Rasmus Hunderup, 6-4-1878, d. 1881, 3 Theodor, 6-8-1880.

Ifl. vielsesnotatet var Niels Hansen søn af husmand Hans Hansen, Fredericia mk, 
men han var næppe født der. Hans kone var fra Tolstrup, datter af husmand Rasmus 
Nielsen (Hunderup) og var ved vielsen tjenende i præstegården.
Det var et nygift par, der fik skøde fra Jens Jacobsen af 23-12-1875, og Niels 
Hansen havde sikkert selv bygget det op, da han var tømrer. Som sådan virkede 
han også i sognet, og han var også med, da man ombyggede ejendommen, der skulle 
huse Tolstrup skole i 1879. Her havde han udhusene at forandre.
I samlivet med Thrine fødtes tre drenge, hvoraf en døde som mindreårig. Theodor 
blev ligesom faderen tømrer og bygmester, og en del huse i Højrup skyldes hans 
virke. Ældste søn vides intet om.
I 1883 solgte Niels Hansen ejendommen til Anders Jørgen Dinesen, der boede i na
boejendommen, skøde af 18-4, og her beror den stadig. Niels Hansen rejste til 
Taulov, hvor han købte en lille ejendom. - Anders Dinesen solgte huset til Ole 
Madsen, der fik skøde på det 11-8-1886. Herefter matrikuleredes det som 13e og 
jordløst hus.

Ole Madsen g.m. Karen Marie Pedersen
ingen data kendes ca* 1859
husejer

1. Cathrine Oline, ca. 1883, 2. Peder, 13-8-1886, 3. Carl Frederik Dalgas,
9-7-1889,

Ole Madsen var kun en kort tid på stedet, men i den tid fødtes to drenge, hvor
af Carl Frederik senere vendte tilbage og tilbragte en stor del af sit liv her. 
Se nr 13d og 30.
Ole Madsen solgte efter fire års forløb - med skøde af 26-3-1890 - til Niels 
Chr. Jensens enke, Mette Marie Poulsen, der beboede huset de næste otte år. Hun 
afhændede det til Hans Nielsen Hansen med skøde af 5-10-1898, k 1.000.
Hans Nielsen hansen solgte det igen efter godt to år til Kathrine Marie Nielsen, 
der fik det som særeje.
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Kathrine Marie Thomsen 
f. 20-12-1862, Vilstrup 
d. 11-2-1936, Herslev mk 
husejerske

g.m. Søren Nielsen 
f. 11-5-1858, Vinding 
d. 6-2-1937, Herslev mk 
forhv. gmd

1. Mette Kirstine, 26-9-1886, 2. Thomas, 20—1L-1888, 3. Dorthea, 19-9-1890
4. Kirstine, 5. Anna, 6. Lydia, 13-6-1897

Kathrine Marie Thomsen var født i Vilstrup sogn som datter af gårdmand Thomas 
Mortensen og Kirstine Monrad. Søren Nielsen var fra Vinding, søn af gårdmand 
Niels Madsen og Mette Christensen.
De kom fra Vilstrup, hvor de havde haft en gård. Det blev nok ingen succes, 
og Søren Nielsen gik sikkert fallit, idet det blev hans kone, der måtte lægge 
navn til købet af huset her - som særeje. Skøde fra Hans Nielsen Hansen på 13e 
af 10-4-1901, k 1100.
Af børnene var det kun Mette Kirstine, der blev her i sognet, gift med gårdejer 
Carl A. Buch i Højrup. Thomas fik sit hjem på Sjælland, og Dorthea udvandrede 
til Toronto i Canada. Kirstine kom til at bo i Almind, mens Anna fik bopæl i 
Vamdrup. Lydia blev gift med elektriker Georg Sofus Hansen i Kolding, men døde 
ung.
Efter Søren Nielsens død solgte arvingerne huset til vejmand Leonhard Bramming, 
der fik skøde af 14-9-1937, og den næste ti-femten år havde huset flere ejere. 
Christian Laursen 1940-45, Poul Frandsen 1945-46 samt Martin Andersen fra 1946 
til 1955. Da solgtes huset til

Kristian Johansen 
f. 10-4-1927, Givskud
d.
husej er

g.m. Marie Olivia Bremerstent
f. 9-12-1929, Follerup
d.

1. Gerda, 8-11-1847, 
24-3-1952, 5. Oluf,
8. Dorthe, 18-9-1966.

2. Henry, 
3-9-1953,

5-1-1950, 3. Villy, 27-11-1950, 4. Benny,
6. Anni, 6-6-1959, 7. Grethe, 25-10-1961,

Kristian Johansen er født i Givskud, søn af Ejnar Johansen og Andrea Rudolfs. 
Hans kone er datter af afdøde slagter Herman Bremerstent og ligeledes afdøde 
Petra Elisabeth Larsen.
Kristian Johansen fik skøde på 13e af 24-8-1955. Han arbejdede forskellige ste
der bl.a. hos murermester Hamann, Tolstrup, da denne var medbygger ved opførel
sen af Herslev centralskole. Nu er han efterlønnet.
Af børnene er den ældste gift og bor i Brande. Henry har selvstændig forretning 
som kloakmester i Herslev. Villy er tankbilschauffør og bor i sine bedsteforæl
dres hus i Bolskov. Oluf blev udlært kok og tjener og har egen forretning på 
Rømø - bor dog i Kolding. Anni er gift med chauffør Jesper Poulsen og bor i Tau 
lov, og Grethe er ligeledes gift og har sit hjem i Kolding. Yngste datter bor 
i Fredericia
Efter at have boet på Herslev fælled i godt og vel tredive år købte Johansen 
hus på Aarestrupvej i Fredericia, mens huset her solgtes til Peder Hansen.
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Jens Nielsen g.m. Ane Cathrine Christensen
f. 23-3-1818, Herslev f. 22-1-1826, Herslev
d. 14-4-1891, - d. 9-10-1871,
hind og snedker

1. Niels Peder, 21-8-1847, 2. Maren, 18-6-1850, d. 1869, 3. Ane Johanne,
12-10-1859

Den 26. september 1846 viedes i Herslev kirke ungkarl Jens Nielsen af Herslev 
til pigen Ane Cathrine Christensen. Således lød det korte referat i kirkebogen 
om deres giftermål.
Det var et par unge Herslev-folk, der her giftede sig. Jens Nielsen var søn af 
gårdmand Niels Peder Hansen og og Johanne Hansdatter i gård nr. 15a. Ane Cathri
ne var ligeledes ud af gårdmandsslægt, datter af gårdmand Christen Andersen og 
Maren Pedersen Buhi i gård nr. 14.
Efter giftermålet fik de skøde af Ane Cathrines fader på en lod af gården - en 
såkaldt Bolskov-lod - der tinglæstes 16-6-1847. - Her byggede de unge så et hus
mandssted op, og da faderen solgte fødegården i 1858, blev der også plads til 
ham, og her døde han.
I deres samliv fik de tre børn, hvoraf Maren døde som ung pige i 1869. To år 
efter døde Ane Cathrine af rosenfeber, kun 45 år gammel. Men livet fortsatte, 
og sikkert med Ane Johanne som husholderske. Det påskønnede Jens Nielsen også, 
idet han efterlod ejendommen til Ane Johanne. Iflg. testamentarisk bestemmel
se, der tinglæstes d. 8-11-1887, skulle hun have ejendommen, mens broderen måt
te nøjes med 600 kr.
Det var få år, før Jens Nielsen døde, men han havde da den glæde, at datteren 
fandt sig en mand.

Mads Peter Hansen g.m. Ane Johanne Jensen
f. ca. 1854, Vilstrup f. 12-10-1859, Herslev
d. d.
hmd og skomager

1. Anne Cathrine Jensine, 9-8-1891, 2. Hans Madsen, 30-4-1893, 3. Jens, 23-
7-1895.

Den 17. maj 1890 stod Ane Johanne brud i Herslev kirke. Brudgommen var en æld
re karl af Vilstrup, søn af hmd Hans Madsen i Vilstrup skov. Gennem vielses
attesten fik han adkomst til stedet af 17-5-1890. - Han var udlært skomager, 
havde som den tids husmænd et håndværk ved siden af.
I årene, der gik, kom der tre børn i samlivet. Disses videre liv kendes ikke, 
for i 1897 solgte Mads Peter ejendommen. Det var til en Niels Peder Jensen, og 
der er grund til at tro, at det var Ane Johannes broder. Skøde af 7-4-1897.
Men Niels Peder Jensen ønskede åbenbart ikke at blive i Bolskov, og godt tre 
år senere solgte han til
Iver Melchior Christensen, hvis skøde var af 22-6, 4-7-1900. Han var muligvis-
mest ejendomshandler, for samme år solgte han videre til
Hans Peter Jørgensen - der var nabo - med skøde af 17-10-1900.
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H.P.Jørgensen fortrød åbenbart, for han solgte igen året efter til

Andreas Hessellund Rasmussen 
f. 8-11-1873,
d.

g.m Maren Hansen 
f. 11-8-1866
d.

hmd og landpost

1. Metha, 5-3-1902, 2. Johannes, 10-6-1904, 3. Helene, 25-4-1907, 4. Signe,
20-9-1909.

Andreas Hessellunds ophav og fødested kendes ikke - lige så lidt som hans kones 
men han var landpost og gik ud fra postindleveringsstedet i Herslev. Med hans 
overtagelse af ejendommen kom der nu stabilitet i ejerforholdene, idet han var 
her i ca*;44iåri'_
Hans skøde var af 11-6, 26-6-1901.

Da han solgte, var det med skøde af 27-3-1945 til Folmer Pedersen, der igen af
hændede stedet til Niels Ole Madsen, hvis skøde dateredes 2-1-1947. Niels Ole 
var søn af Dalgas Madsen i naboejendommen. Efter fem års forløb solgte Niels 
Ole méd skøde af 11-11-1953 til
Ellevard Mikkelsen, der havde haft et statshusmandsbrug på præstemarken, men 
som han nu havde overladt til sønnen. Da Ellevard Mikkelsen og hans kone døde 
i 1973, gik stedet til sønnen Heinrich, der solgte til nuværende ejer, E.
Hansen
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Hans Stephansen Dahl 
f. 12-9-1834, Højrup mk
d.

g.m.

14c - 1

Ane Marie Lauritsen 
f. ca. 1840,
d.

husmand, drejer, urmager

1. datter, 13-3-1864, d.s.å., 2. Johanne, 3-6-1865, 3. Laurids, 26-8-1867,
4. Stephan Dahl, 18-2-1870, 5. Hans Peter, 30-9-1872, 6. Helene Marie, 23-3-
1875, 7. Niels Marius, 14-3-1978, 8. Anne Marie, 25-8-1879.

Da gårdejer Knud Pedersen havde købt nabogården matr, nr. 14 - skifterettens 
skøde af 11-8-1858 - og underlagt største parten sin egen gård, var der tilbage 
en mindre parcel nord for Nedergaden, som han solgte til ovenstående Hans Stephan 
sen Dahl, skøde af 20-5, læst 10-6-1863, og nu matrikuleret som 14c, htk 0-1-i- 
2 3/4. I købet medfulgte det gamle stuehus fra den oprindelige gård, og købspri
sen var 1730 rdl.
Hans Stephansen Dahl var født i Højrup, hvor forældrene Stephan Dahl og Johanne 
Hansen dengang havde en ejendom. Senere flyttede familien til Herslev, hvor den 
fik en ejendom på fælleden.
I julemåneden 1862 giftede Hans Dahl*sig, og i vielsesnotatet kaldtes han drejer, 
men i de mange dåbsnotater, det blev-til, kaldtes han også murermester, husmand 
og sidst urmager. Åbenbart en mand méd mange' Talenter. Hans kone blev i samme 
notat nævnt af Herslev, men muligvis var hun fra Højrup.
Hans Dahl udvidede arealet med tilkøb af et par mindre parceller. Af naboen skræ- 
der A.P.Hansen købte han i 1868 matr. nr. 25d, skøde af 17-12, og af Jens Chri
stensen 25f i 1873.
Hans Dahl var en mand, der også interesserede sig for livet omkring ham. Således 
var han engageret i den nystartede skytteforening, hvor han i en beretning omta
les som en af de ledende i foreningen.
Efter faderens død i begyndelsen af året 1882 - han havde ophold hos søn og svi
gerdatter - tænkte Dahl på at sælge, og som,en.begyndelse holdt han ifl. en an
nonce i Fredericia Avis d. 28-3-1882 auktion "paa Grund af Bortrejse." Derefter 
solgtes ejendommen til Mads Jepsen, og familien Dahl rejste til Børkop, der var 
faderens hjemstavn.
I ægteskabet fødtes otte børn, men da familien rejste af by inden disses voksen
alder, vides intet om dem. Dog blev Niels’vistnok en kendt kapelmester i Køben
havn.

Mads Jepsen. Data under 18d.
Mads Jepsen var sandsynligvis identisk med den tidligere boelsmand af samme navn, 
der i 1878 havde afstået sin ejendom 18d til datter og svigersøn, bygmester Due
dal Jensen. Da han ikke kunne enes med denne, købte han stedet her, skøde af 
19-7-1882.
Men det blev nok ingen succes, idet Mads Jepsen allerede året efter måtte lade 
ejendommen gå til auktion. Den 31-8-1883 kunne Fredericia Avis meddele, at en 
"ufyldestgjort Panthaver" forlangte en ny auktion - den fjerde - på grund af at 
budet på 3.000 kr. ikke kunne accepteres. Vurderingen var 4.500. Sidste auktion 
d. 19-10-1883 gav til resultat, at en sagfører Obel fik hammerslag ved 3.000 kr. 
Det var i kommision, denne sidste optrådte, og den ufyldestgjorte panthaver har 
sikkert været den tidligere ejer. Ifald Mads,s identitet er rigtig, kunne han
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trække sig tilbage til aftægtsmandens stilling.

Hans Pedersen Møller. Data under matr. nr. 28.
H.P.Møllers skøde var ifl. det foregående et auktionsskøde af 12-7, 13-7-1887.
Om stedet i mellemtiden havde været handlet, vides ikke.
Hans Møller Pedersen, som sammenstilling af navnene nok var, var tilsyneladende 
en handelsglad mand, idet han findes som partner i adskillige handeler i Herslev, 
og muligvis en overgang i Hvilested i Bramdrup sogn - efter at have afstået det 
fædrene bo til sin yngste broder. Stedet her beholdt han til 1895.
I 1892 led han den tort at få gjort udlæg i ejendommen formedelst en dom af 13. 
januar, hvor han dømtes til at betale 1.044 kr 14 øre. De nærmere omstændigheder 
kendes ikke. - Tre år senere solgte han og rejste til Fredericia, hvor han fort
satte sit oprindelige håndværk som slagter. Her døde han vistnok i 1916.

Nicoline Keysen
f. 14-1-1840, Follerup
d. 6-2-1907, Herslev

Nicoline Keysen var enke efter Anders Hansen Ladegaard, og ægteparret havde i 
mange år ejet ejendommen matr. nr. 2c i Follerup. Efter mandens død i 1890 drev 
hun ejendommen i Follerup videre, men fem år senere købte hun så af Hans Møller 
Pedersen den noget mindre ejendom her. Skøde af 10-10-1895.
Seks år senere afstod hun ejendommen til sønnen Jens Kaysen Ladegaard med skøde 
af 18-10-1901.

Jens Kaysen Ladegaard g.m. Mette Johanne Pagh
f. 21-4-1874, Follerup mk f. 30-12-1875, Højrup mk
d. d.
snedker

1. Anders, 26-8-1902, 2. Jens Pagh, 24-3-1904, d. 1912, 3. Kay, 7-9-1905, d.
1906, 4. Kay, 18-3-1907, d. 1910, 5. Aksel Kaysen, 19-3-1909, 6. Jens Pagh,
6-8-1913, d.s.å.

I efteråret 1901 holdt Jens Kaysen Ladegaard bryllup med Mette Johanne Pagh 
fra Højrup mark, datter af gårdejer Jens Pagh Christophersen og Mette Haurballe. 
Samme efterår fik han skøde på ejendommen fra moderen, og de boede nu sammen til 
Nicoline Keysen døde.
Få år senere gik han i gang med at bygge ny beboelse og udhus på jordlodden, der 
var beliggende nord for bygaden. Derefter udskiltes og solgtes den tidligere bo
lig til Martin Vilhelm Hansen, og livet fortsatte i det nye hjem. .
Jens K. Ladegaard var snedker, en dygtig snedker, der specialiserede sig i restau 
rering og opbygning af kirkeinventar. Siden sammen med sønnen Aksel, der gik i 
faderens fodspor og blev snedker. - Af de seks drenge, der fødtes i samlivet med 
Mette Pagh, døde de fire som mindreårige.
I 1913 solgte Ladegaard ejendommen og købte Tolstrup gamle skole, mens ejendomen 
her afhændedes til Jørgen Peter Jensen, hvis adkomst var af 28-5-1913. Han var 
søn af Hans Madsen Jensen, der beboede matr. nr. Ih. - men allerede et par år 
efter solgte han til Søren Mortensen, hvis skøde var af 10-11-1915, k 8.200.
Søren Mortensen havde været gårdejer i Højrup - nuværende Damsgaard - men slog 
sig nu ned i Herslev. Hans tid blev også relativ kort, men han nåede da at få
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en veranda bygget på huset, og den stod i mange år efter. I 1921 solgte han til 
Adolf Sørensen, der var fra Håstrup.
Adolf Sørensens skøde var af 23-11-1921, men seks år efter mageskiftede han med 
Peder Olesen af Højrup mark.
Peder Olesen havde i mange år tillige været optaget af de offentlige hverv og bl. 
a. været sognerådsformand i mangfoldige år. Denne bibeskæftigelse fortsatte han 
med i Herslev, og han var leder af sognerådet i hvert fald 1936.
Peder Olesen blev på stedet til sin død i 1942. Han havde da været enkemand i 
mange år, idet hans kone var død allerede i 1911. Men en datter og svigersøn hav
de været forpagtere i Højrup en del år, og de fulgte med til Herslev.

Kristian Larsen Fevre g.m. Karen Margrethe Olesen
f. 7-4-1884, Vilstrup f. 15-2-1895, Højrup mk
d. 5-4-1863, Herslev d. 1-7-1974, Fredericia
hmd
barnløse

Kristian Fevre var født i Vilstrup, søn af Peder Eriksen og Mette Marie Fevre, 
mens Karen Olesen som allerede nævnt var datter af Peder Olesen og Ane Høeth. 
Efter Peder Olesens død overgik stedet til datteren med skøde af 24-3-1942.
I 1964 solgte Karen Fevre jorden fra ejendommen til stiftsøvrigheden som kompen
sation for afgivelse af præstegårdsjord til parcelhusbyggeri. Det var herefter 
et jordløst hus, hvis senere ejere ikke kendes. Karen Fevre tilbragte sine sid
ste år i Fredericia.

Matr. nr. 14d.
Da Jens Kaysen Ladegaard ifl. udstykningsbevilling af 7-4-1905 afhændede den 
gamle beboelse, skete det ved skøde 9-8-1905 til Martin Vilhelm Hansen. Nu skyld
sat under 14d og med 1480 kv-alen grund og formedelst 1900 kr. Martin V. Hansen 
havde nok svært ved at klare sig, og fogedretten tilskødede Kristian Jensen huset 
i 1910.. ;

Kristian Julius Jensen g.m. Ane Rasmine Hansen
f. 23-2-1878, Ørum f. 11-3-1882, Kerteminde
d. d.
tømrer 

1. Rasmus, 1-9-1901, 2. Martin Vilhelm, 23-11-1904, 3. Alfred, 21-2-1913,
4. Axel Richard, 22-11-1919.

Kristian Julius Jensen var født i Ørum, søn af boelsmand Rasmus Jensen og Ane 
Elise Hansen. Lige efter nytår 1901 findes han gift med Ane Rasmine Hansen, der 
var datter af førnævnte Martin V. Hansen, men født i Kerteminde.
Hans adkomst var af 17-8-1910, men muligvis havde han allerede boet der, idet 
huset, der jo var et gammelt stuehus fra en nedlagt gård, nok på et tidligt tids
punkt var delt op i to lejligheder.
I ægteskabet fire sønner, af hvilke den ældste fulgte i faderens fodspor. Han blev 
tømrer og boede hele sit liv i sognet. Det samme gjaldt Martin Vilhelm, der var 
handelsuddannet og senere slog sig ned i Herslev som købmand. Om de yngste intet.
Kristian Jensens ejertid varede til 1933, da huset ved tvangsauktion gled famili
en af hænde. Købte året efter den såkaldte Kjærsgårds mølle og rejste af sognet.
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Men inden tvangsauktionen havde et firma Gotlieb og Ludvigsen A/S fået skøde af 
7-1, 12-1-1927. Det ser lidt mystisk ud. Havde dette firma overtaget ejendommen 
og ladet Kristian Jensen blive?
Tvangsauktionen afholdtes 27-3-1933, og en chauffør Børge Emil Pedersen fik fo
gedudlægsskøde af 1-12-1937. Men det varede ikke længe. Godt to år senere måtte 
fogeden igen i funktion, og tvangsauktion den 28-3-1940 gav en ny ejer. Det var 
tømrer Aksel Ravn Nielsen, der fik fogedudlægsskøde af 18-7-1941.
Aksel Ravn ejede og beboede huset til 1955, da han solgte til en brændehandler 
Peter Land, skøde af 21-9. Brændehandleren solgte omgående videre til Niels Fal 
sig Nielsen, hvis skøde var af 15-10-1955. - Nuværende ejer er Aksel Nielsen.



Matr. nr. 15b, 1844
15b-l

htk 1-3—1—1 1/4

Udskiftningen havde tillagt halvgården 5b denne parcel, der lå i den syd
østlige del af Herslev ejerlav mod Tolstrup skel. Ved den ny matrikels 
udarbejdelse i 1821 var den i hænderne på Niels Peder Hansen, der ejede 
5B, og i 1837 solgte han den 190*240 kv-alen store lod - ca. 13 tdr. land- 
til Peder Christensen Brems.
Peder Christensen (Brems) g.m. Bodild Mogensdatter
døbt 22-3-1795, Taulov f. 1774, Ensted, Sdj.
d. 21-12-1866, Højrup mk d. 23-8-1853, Højrup mk
bmd.

ægteskab barnløst.
Peder Chr. Brems stammede fra Taulov, født i Studsdal som søn af gård
mand Christen Pedersen og Maren Gregersdatter. Moderen var for øvrigt en 
Herslev-pige, der stammede fra den gamle gård nr. 12 (gl.matr.).
I 1820 giftede han sig med Hans Nielsen Brems's enke - ovenstående Bodild - 
og det bevirkede, at Brems=navnet fulgte med.
Ved bryllup overtog han ejendommen l8d, som Bodild ejede, men som han alle
rede året efter videresolgte, idet han af Søren Nielsen Grunnet m.fl. købte 
resterne af den gamle gård nr. 5A (ny matr. nr. 18), skøde af 22-10, 23-10- 
1821.
1837 solgte han denne, idet han mageskiftede med ovenstående Niels Peder 
Hansen. Denne afgav sin udlod - matr. nr. 15b - og fik til gengæld matr. nr. 
l8a med htk. 0-4-1-1 l/l6. Resten af nr. l8 - l8b - solgtes til gmd Ude Sø
rensen Dahl, skøde af 28-11-1837, læst IO-I-I838.
Da matr. nr. 15b næppe havde været bebygget, var det sikkert Brems, der 
rejste bygninger på stedet. Muligvis har det været for meget for ham, idet 
han solgte tre år senere og købte et lille husmandsbrug på Højrup mk.Mulig
vis har dog også hans kones alder spillet en rolle, idet hun da var en æl
dre kone.

Hans Poulsen Quist 
f. 24-3-l8l8, Herslev
d.
bmd.

g.m. Ane Jepsdatter
f. 6-10-1820, Tolstrup
d.

1. Jeppe Bertel 4-8-1843, 2. Poul 20-11-1846, d. 1847, 3* Ane Marie 
IO-8-I848, 4* Mette 7-10-1851, 5* Poul 15-8-1854*
Hans Poulsen Quist var søn af Poul Sørensen Quist og Ane Marie Hansdatter 
og født på den gård, som Brems nu udparcellerede - matr. nr. 18- som for
ældrene ejede på det tidspunkt, men måtte gå fra.
Hans kone var datter af gmd. Jeppe Bertelsen og Mette Iversdatter i Tol
strup .
Skødet på ejendommen daterer sig af 28-12-1840, læst 18-8-1841* Da var Hans 
Quist endnu ikke myndig, og det ses, at skødet udstedtes til faderen Poul 
Sørensen Quist.
Efter femten års forløb solgte Quist ejendommen, idet han mageskiftede med 
ejeren af 8a i Herslev, Jens Christian Seglflod og fik dennes gård eller 
resterne af den - og det skete med mageskifteskøde af 18-6, læst 18-7-1855* 
Men Jens Seglflod var handelsmand, og han havde allerede en køber til 15b i 
baghånden, nemlig Hans Christiansen.
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Hans Christiansen 
f. 24-2-1794, Taulov 
d. 19-2-1878, Herslev 
gmd.

g.m. Malene Hansdatter
f. 18-1-1803, Tolstrup 
d. 24-4-1869, Herslev

Maren Jepsine 7-7-1842.
Hans Christiansen var født i Taulov sogn, søn af Christian Nicolaisen og 
Maren Pedersdatter i Tårup.
Han var i 1837 som enkemand blevet gift med Malene Hansdatter, der ligele
des var enke efter Jeppe Rudolfsen, Øsdalsgård.
Nu overtog han den noget mindre gård her, og det var muligvis tænkt som en 
slags retræte til aftægtstiden. Skøde af 18-6, 18-7-1855«
Men efter ca. tre års forløb afstod han stedet til stedsønnen Hans Peder 
Jepsen. Dog nok først med forpagtning, idet skødet findes af 21-12-1865 og 
10-1-1866.

Hans Peder Jepsen 
f. 2-4-1829, Øsdalsgård 
d. 25-2-1914, Tolstrup 
gmd.

g.m. Maren Cathrine Christensen 
f. 24-3-1834, Tolstrup 
d. 28-2-1914,

1. Line 28-7-1857, 2. Christen Hansen 30-10-1859, 3* Hans Christian 12-5-1863, 
4- Jeppe 2-3-1865, 5. Ane 22-2-1867, d. 187O, 6. Niels Peder 26-1-1869,
7. Ane Ladegaard 6-4-1871, 8. Marius 12-7-1873, 9* Jørgen 10-5-1876, 10.
Marie 8-8-1878.
Ved midsommertid 1857 viedes Hans Peder Jepsen til Maren Cathrine Christen
sen af Tolstrup. Hun var datter af gmd. Christen Hansen og Ane Ladegaard, 
der ejede den gård i Tolstrup, der i dag kendes som Tolstrupgård.
Iflg. aftægtskontrakt af 23-6-1858 skulle Hans Peders adkomst være af denne 
dato, men åbenbart blev skødet først skrevet en syv-otte år senere. Den lil
le gårds tilliggende blev i Jepsens tid øget ret væsentligt. Allerede samme 
år som overtagelsen købte han af Peder Nielsen (nuv. Herslevgård) dennes 
parcel matr. nr. 7b, der lå som nabo til hans eget brug, htk. 1—3—3—1/4, 
hvilket næsten fordoblede hans areal. Skøde af 14-7-1858. I 1867 tilkøbtes 
engparcellerne 2k-l-l-n af Hans p. Thuesens gård i Tolstrup.
Da hans nabo "s, Poul Jørgensens, ejendom i 1870 blev stillet til auktion, 
købte han ligeledes denne formedelst 5750 rdl. og lagde den ind under gården. 
Det var matr.nr. 20, og da dennes hartkorn var af lignende størrelse som 7b, 
var det nu slet ikke så lille en gård, der blev ud af det. For en ordens 
skyld skal det nævnes, at han også erhvervede kommunens fattighus, der var 
blevet overflødig ved fattiggårdens oprettelse. Det var dog ikke nogen større 
sag, og han gav 860 kr. for det. Det var i 1875-
Men det var nok alligevel mere end hartkornet kunne bære, og det ses af for
skellige panteolblgationer, at Jepsen nok sad og huggede i det. Svogeren Jør
gen Ladegaard Christensen i Tolstrup måtte træde hjælpende til, og det endte 
med, at han voertog hele gården. Det skete med skøde 12-12, 21-12-1887- Hermed 
var hans P. Jepsens dage som gårdmand talte. Han og konen flyttede til Tol
strup, og der døde de.
Hans P. Jepsen og hans kone blev rigt velsignet med børn, ti ialt. Den ældste 
datter blev gift med Søren Nielsen af Klattrup. Hans Christian blev forsamlings 
husvært, gift med Sara Thomasen, og Ane Ladegaard viedes 1906 til Vilhelm P. 
Vilhelmsen af Ødsted. Jørgen var ansat ved statsbanerne og viedes 1902 til 
Bodil Marie thorsen af Tolstrup. De øvrige vides intet om.
Jørgen Ladegaard Christensen solgte gården igen minus 7b og 39- Disse to 
matrikelnumre blev ved gården i Tolstrup og solgtes først 1924 af Jørgen La- 
degaards søn, Niels Madsen Christensen, til Knud Knudsen i Herslev, skøde af 
2-4 samme år.
Efter et par år solgte Jørgen Ladegaard Christensen nu matr. nr. 15b og 20 
til Morten Andersen.
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Morten Andersen
f. 14-12-1853, Kongsted 
d. 3-7-1930, Herslev mk. 
gmd.

g.m. Ane Margrethe Ladegaard
f. 7-2-1852, Pjedsted 
d. 4-2-1918, Herslev mk.

1. Dorthea 26-1-1890, d. 1916, 2. Peder Ladegaard 20-7-1891, 3- Anna 
25-2-1893, 4* Agnethe 16-12-1894, d.s.å., 5- Agnethe 14-4-1897.
Morten Andersen var fra Kongsted, søn af gårdejer Anders Nielsen og Dorthe 
Mortensdatter. Hans kone var født i Pjedsted, datter af gmd. Peder Nielsen 
Ladegaard og Anne Marie Hansen.
Det var antagelig et nygift par, Jørgen Ladegaard solgte til. Matr. nr. 
15b-20-2k-l-m-n, de sidste fire af Tolstrup, skøde af 21-12-1889, læst 15—1— 
1890.
Morten Andersen holdt sig ved stedet i ca. 40 år, inden han gav det fra sig 
til sønnen Peder.

Peder Ladegaard Andersen g.m. Kirstine Pedersen
f. 20-7-1891, Herslev 
d. 15-10-1966, -
gmd.

f. 24-5-1894, Tolstrup 
d. 2-2-1972, Herslev

1. Johannes 13-8-1922, 2. Mette Margrethe 17—8—1927-
Med skøde af 13-12-1929 blev Peder Ladegaard ejer af gården. Det var også 
lige før Morten Andersen døde. Da havde sønnen været gift nogle år og sik
kert også stået for styret.
Hans kone var fra Tolstrup, datter af Søren Pedersen og Mette Haurballe på 
Bakkegården i samme by.
Kun to børn, hvoraf datteren blev gift med gårdejer Geertsen, Kastaniely i 
Kongsted, mens Johannes overtog gården.
Men Johannes Ladegaard gav op og solgte til Søren Skov i Tolstrup. Stuehuset 
blev skilt fra og solgt, mens jorden blev underlagt gården i tolstrup.
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htk 0-1-1- 1/4

Denne lille enklave tilhørte gård nr 15 i Herslev, og den var 27.470 kv-alen 
stor eller tæt ved 2 tdr land.
Den blev af daværende gårdejer Peder Nielsen i 1868 solgt til Ole Iversen.
Men det er nok et spørgsmål, om der ikke i forvejen var en bebyggelse på sted
et, idet en Christen Thomsen i mange år findes her på fælleden.

Ole Iversen
f. 23-10-1803, Vilstrup 
d. 19-6-1886, Herslev mk 
hmd, tømrer

g.m. 1. Birgitte Knudsdatter 
f. ca. 1801,

d. 17-10-1843, Viuf skov

Knud, f. ca. 1832, Bodil, 8-9-1835,

2. Karen Nielsdatter
f. ca. 1809-10. Egtved

Birgitte, 10-8-1849
Q •

3. Mette Kirstine Madsdatter 
f. ca. 1805, V.Nebel 
d. 15-1-1881, Herslev mk

Ole Iversen var søn af Iver Nielsen og Karen Kirstine Olesdatter. Førstnævnte 
var søn af Niels Iversen, der en overgang ejede gd nr 3 i Herslev ( gi. matr).
I 1866 var Ole Iversen, der dengang var enkemand for anden gang, blevet gift 
med Mette Kirstine Madsdatter, der ligeledes var enke, idet hun havde været 
gift med ovenstående Christen Thomsen.
Ole Iversen kom fra Viuf skov, hvor han havde haft en mindre ejendom. Men op
rindelig havde Iversen nok startet i Starup, idet den ældst kendte af børnene, 
sønnen Knud, var født der. De nævnte døtre var derimod født i Viuf skov.
Med skøde af 26-6-1868 overtog Ole Iversen nu fra Peder Nielsen denne udlod, 
der siden udskiftningen havde hørt til gården. Knap ti år senere overdrog han, 
der nu var en mand på over 70 år, det lille brug til sin datter af andet ægte
skab, Birgitte Marie, der fik skøde på det 13-12-1876. Ole og Mette Kirstine 
gik derefter på aftægt.
Efter femten års samliv blev Mette antagelig træt af dette, og hun hængte sig. 
Dermed var Ole Iversen enkemand for tredje gang, og fem år senere døde han, 83 
år gammel.

Niels Kaysen Nielsen g.m. Birgitte Marie Olesen
f. 28-2-1852, Follerup f. 10-8-1849, Viuf skov
d. d.
hind

1. dødf. pige, 27-6-1880, 2. Ole, 12-10—1881, d. 1884, 3. dødf. pige, 13—2—
1884, 4. Ole Christian, 14-3-1885, 5. Ane Dorthea, 19-2-1887, 6. Hans Jør
gen, 5-7-1889.
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Efter at være blevet husmand giftede Birgitte Marie sig i 1878 med Niels Kay- 
sen Nielsen, der var født i Follerup som søn af lejehusmand Niels Pedersen Vong 
og Dorthea Jensen. Da forældrene ved deres giftermål i sin tid befandt sig i 
Follerup, kunne mellemnavnet Kaysen jo være inspireret af dette navns bærer i 
Follerup, gårdmanden Niels Keysen. Måske havde en af dem tjent hos ham. Ikke 
nogen ualmindelig foreteelse.
Af de seks fødte børn var der to dødfødte, og en dreng druknede i en tørvegrav 
knap tre år gammel. Den eneste overlevende datter blev i 1910 gift med Johan 
Henrik Ærensgaard i Pjedsted.
Efter omtrent tredive år på stedet solgte Niels Kaysen til Niels Rudolfsen.

Niels Rudolfsen g.m. Kirstine Nissine Jensen
f. 29-8-1879, Tårup skov
d.
hmd, murer

f. 23-4-1882, Kolding
d.

1. Marius, 8-4-1904, 2. Poul, 2-2-1907, 3. Jacob, 18-2-1910,

Niels Rudolfsen var født i Tårup skov, søn af skovfoged Marius Rudolfsen og 
Karen Nielsen. Forældrene flyttede senere til Højrup. Kirstine Jensen var født 
i Kolding, datter af Paul Nissen Paulsen og Marie Jensen.
Niels Rudolfsen og hans kone blev gift først i nytåret 1904, og de fik sikkert 
bopæl hos moderen, der var gift anden gang, og her fødtes de to ældste sønner. 
Med skøde af 23-12-1907 og 8-1-1908 overtog familien nu det lille sted forme
delst 2700 kr, hvoraf de 300 var for løsøre.
Men allerede efter fem år solgte Rudolfsen til Jens Sørensen Bork af Nyby. In
tet vides om denne, hvis tid heller ikke blev lang; kun godt to årvar han Hers- 
lev-borger, så solgte han og rejste til Hygum.

De følgende ejere var:

Søren Jensen Maj til 24-6-1927

Theodor Andersen til 27-8-1927

Søren P.N.Sørensen til 5-5-1947
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Ejendommen hører til de nyere i ejerlavet og er oprettet af Niels Hansen Hou- 
gaard, der af Martin Pedersen i gård nr 15a købte den gården tilhørende parcel 
i Bolskov. Det var en lod på 123.240 kv-alen eller knap ni tdr land.

Niels Thomas Hansen Hougaard 
f. 24-5-1877, Erritsø 
d. 7-7-1948, Herslev

g.m Ane Johanne Andersen 
f. 19-4-1882, Hørsted sogn 
d. 28-7-1972, Haderslev

bmd og vognmand

1. Mary Cecilia, 15-10-1906, 2. Ellen Margrethe, 21-4-1908, d. 1909, 3. Ag
nes Kirstine, 2-5-1909, d.s.å., 4. Hans Thomsen, 27-7-1910, 5. Ellen Margre
the, 25-4-1912, 6. Rigmor Kirsten, 1-12-1915, 7. Agnes Elise, 8-2-1919.

Thomas Hougaard, som han kaldtes til daglig, var født i Erritsø som søn af mu
rer Hans Thomsen Hougaard og Sidsel Nielsen. Hans kone var født i Hørsted, Thi 
sted amt, og datter af husmand Peder Andersen og Maren Pedersen, og de findes 
viede i Sønderhaa i 1905.
De slog sig derefter ned i Herslev, hvor Hougaard - jfr. kirkebogens dåbsnota
ter - ernærede sig som vognmand.
I 1912 købtes så parcellen i Bolskov, skøde af 31-7 samme år. En halv snes år 
senere øgede Hougaard tilliggendet med 6e og 17k, adkomst af 16-5-1923.
I samlivet med Ane Johanne blev det til seks døtre og en enkelt søn. Et par af 
døtrene døde som spæde, mens de øvrige nåede voksen alder. Sønnen blev senere 
landmand i Bolskov. Se matr. nr. 28.
Efter Thomas Hougaards død solgte enken stedet til Georg Skov.




