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Matr. nr. 16f, 1844
16f - 1

htk 1 fdk I alb

Grunden til huset stammer fra den gamle Hiulergaard - eller halvdelen af den - 
som udparcelleredes i 1833-34.
En del af dens arealer havnede i gård nr. 4a, og heraf solgte Søren Dahis enke 
i 1874 og formedelst 400 rdl en byggegrund til Ane Nielsen. Den blev matrikule
ret som nr. 16f og med htk 1 fdk i alb.

Ane Nielsen
f. ca. 1803, Skærup 
d. 8-4-1882, Herslev mk 
husejerske

Ane Nielsen, der ifl. dødsnotatet i kirkebogen var ugift, var allerede en al
drende kvinde, da hun med skøde af 23-4-1874 blev ejer af parcellen her, der 
i størrelse også kun var en byggegrund. Om så Ane har været bygherre, eller 
der i forvejen havde været et mindre hus, er uvist. Det kunne se ud som om, 
hun havde solgt lidt af parcellen, for da hun sælger, var der kun 2 1/4 alb.

Thora Eriksen g.m.
f. 4-10-1863, Fredericia
d.
husej erske

Lorents Christensen 
f. 11-4-1863, Fredericia
d.

1. Svend Christian, 2. Gjertrud Kathrine, 18-5-1891,

Thora Eriksen var født i Fredericia, og forældrene var Inger Marie Eriksen og 
kleinsmed Peder Hansen. Moderen blev senere gift med arbejdsmand Christen Pe
dersen .
Thora Eriksens skøde var af 25-2-1880, og da var hun kun 16-17 år gammel, så 
det kunne tyde på slægtsskab med Ane Nielsen, der da også blev boende i Huset 
til sin død to år senere.
Men den 30. juni 1886 giftede Thora Eriksen sig med Lorents Christensen i Tri
nitatis kirke i Fredericia. Han var tømrer eller snedker og søn af tømrer Hans 
Christensen og Bodil Hansen og født i byen. Men det ændrede ikke noget, idet 
Lorents og hans kone blev boende i Fredericia, og her er de to børn, der kendes, 
fødte. Men derimod blev huset her bolig for Inger Marie Eriksen og hendes mand, 
Christian Pedersen, og her døde Inger Marie i 1894. - 1905 solgte Lorents Chri
stensen.

Hans Ravn Nielsen g.m. Mette Karen Jørgensen
f. 20-12-1883, Højen 
d. 17-12-1963, Herslev 
tømrermester

f. 14-3-1878, 
d. 30-4-1955,

Follerup
Herslev

1. Ejnar, 9-4-1905, 2. Alma, 6-8-1906, 3. Aksel, 13-9-1907, 4. Helga,
29-1-1909, d.s.å., 5. Harald, 22-4-1911, 6. Helga, 13-1-1914, 7. Jørgen
Christian, 19-6-1919, d.s.å.
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Hans Ravn Nielsen var født i Højen og søn af tømrer Ole Nielsen. I maj 1904 gif
tede han sig med Mette Karen Jørgensen, der var født i Follerup, datter af Jør
gen Christiansen og Kirsten Sørensen. - Skøde fra Lorents Christensen af 11-4- 
1905.
Her startede Ravn Nielsen nu en tømrervirksomhed, og her fødtes alle børnene. 
Foruden håndværket oprettede han et savværk, der blev drevet af en såkaldt vind
motor. Men formedelst mangel på jord til udvidelse, købte Hans Ravn, som han 
kaldtes i daglig tale, af Peter Sørensen Dalhus, det af ham beboede gårdsted 
fra den udflyttede Herslevgård. Det var i 1923.
Af børnene gik alle sønner i faders fodspor og blev tømrere. Ejnar havde i man
ge år selvstændig virksomhed i Håstrup, mens Aksel, der var ugift, nok mest ar
bejdede hjemme. Harald overtog til sin tid forretningen. Alma var gift med vogn
mand Gaarde, men døde ung, og Helga blev gift med vognmand Thomsen. De boede en 
hel del år i Herslev.

Huset her blev solgt til Ane Jepsen, der var ugift, og hvis skøde var af 16-5- 
1923. Hun var vist lidt af en særling, og efter en tretten-fjorten år solgte hun.

Johannes Villiam Thorvald Hansen g.m. Marthe Marie Andersen Søndergaard 
f. 1-8-1895, Haverslev f. 16-9-1899, Ildved mk, Hvejsel s.
d. 3-10-1955, Follerup d. 16-9-1988, Hybyhus, Fredericia
kommunalvejmand

1. Aase, 11-1-1928, 2. Solveig, 9-8-1930, 3. Bente, 29-1-1933.

Thorvald Hansen, som hans daglige navn var, blev født i Haverslev i Nordjylland, 
som søn af teglbrænder Philip Hansen og Nielsine Christensen.Men forældrene flyt
tede til Skibet sogn, da han var dreng. Hans kone var fra Ildved og datter af 
gårdmand Søren Andersen Søndergaard og Jensine Jensen.
Thorvald Hansen var ufaglært og arbejdede med forskelligt. Han havde været skyt
te på Tirsbæk, arbejdet på Follerupgård og hos tømrer Ravn, hvor han mistede en 
finger i saven. .Hans skøde på huset her var af 12-11-1937.
I hjemmet voksede tre døtre op. De blev alle gifte og bosatte her i sognet. Aase 
blev gift med vognmand og senere købmand Christian Jensen. Solvejg viedes til 
maler Bernhard Petersen, og Bente fik sit hjem i Tolstrup, gift med murermester 
Knud Hamann.
Et styrt med cyklen i Follerup bevirkede Thorvald Hansens død i efteråret 1955. 
Hans enke blev boende endnu nogle år, men solgtes så til tømrer Mikkelsen fra 
Højrup. - Nuværende ejer er chauffør Hans Hansen, der er født på Højrup mark, 
søn af Thomas Hansen og hustru Nielsine.



Matr nr 16g, 1844
16g-l

htk

Denne parcel er ligeledes af gd nr 16, som Hans Dahl solgte til Jens Jensen.

Jens Jensen (Lundmand) 
f. 2-11-1802, Tolstrup 
d. 11-12-1857, Herslev mk 
hmd, bødker

g.m. Magdalene Jacobsen (Svartz)
f. ca. 1815, Vonsild 
d. 2-6-1896, Herslev mk

1. Karen Marie, 19-7-1837, 2. Jacob, 31-7-1839, 3. Jens, 27-1-1842, 4. Ce
cilie, 22-7-1844, d. 1846, 5. Anders, 16-10-1846, 6. Cecilie, 24-2-1849, 7. 
Niels Peter, 4-6-1851, d. 1852, 8. Hans Thomas, 3-12-1855.

Jens Jensen, kaldet Lundmand, var født i Tolstrup som søn af gmd Jens Madsen og 
Karen Jensdatter Lundemand, deraf tilnavnet. I 1837 holdt han bryllup med Mag- 
dalene Jacobsdatter af Foliefup, men hun var dog født i Vonsild.
Efter bryllup bosatte de sig i Tolstrup, og her fødtes det ældste barn. Men i 
1839 købte Jens Jensen af Hans Dahl parcellen her, skøde af 9-8-1839 og 5-1- 
1840. Men hvad, han havde købt, er dog uklart. Da det efter Lundmands død skul
le overføres fra enken og til sønnen Jacob, blev det fremstillet som hus Litra 
B, hvad der betyder, at det oprindelig var et hus bygget på lejet jord.
Ialt otte børn blev det til, og deres videre liv kendes ikke bortset fra Jacobs. 
Ingen af de to døtre findes viede her, og Hans Thomas døde som ung i Fredericia. 
Jens Lundmand, der også var bødker, døde i 1857, kun 55 år gammel, og Magdalene 
sad i uskiftet bo, til hun i 1869 tilskødede sønnen Jacob Jensen huset. "Grund 
Litra B, Grund med Hus, 1885 Kv-alen, K 183 rdl 32 sk." - Skøde af 18-9-1869.

Jacob Jensen g.m. Jensine Pedersen
f. 31-7-1839, Herslev mk f. ca. 1837, Longelse
d. 17-2-1923, - d. 1-2-1916, Herslev mk
hmd, landpost

1. Jens Jacobæus, 19-2-1864, 2. Hans Peter, 24-10-1865, 3. Marie Magdalene,
5-11-1867, 4. Emma, 19-2-1870, d. 1890, 5. Anne, 14-11-1871, 6. Andrea Eli
se, 15-11-1873, d. 1890, 7. Ove Christian, 18-10-1875, 8. Julius, 25-7-1880.

I efteråret 1863 viedes i Herslev kirke Jacob Jensen til Jensine Pedersen, der 
også blev benævnt af Herslev, men var født på Langeland. - De havde antagelig 
først boet hos moderen, og 1869 fik han som nævnt skøde på huset.
I 1876 købte han imidlertid et lille jordbrug i samme lokalitet. Det var døds
boet efter husmand Anders P. Lauritsen og hustru Kirstine Jørgensen, der beg
ge døde med en måneds mellemrum i eftersommeren 1876. Ved dødsboauktionen fik 
Jacob Jensen skøde på 40q og 40tt, hvad der dog ikke var noget større hartkorn, 
kun 1 fdk 23/4 alb. Det var skov- og engjord, så det har antagelig i areal 
været noget større end hartkornet viste. Endvidere købte han af gmd Bertel 
Knudsen, Herslev, parcellen 40ab, skøde af 11-10-1876. Hertil flyttede så an
tagelig Jacob Jensen, der senere blev kørende post, idet han hentede posten 
i Fredericia.
Huset her solgte han efter få års forløb til Jørgen Nielsen Busk, hvis skøde
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var af 19-10-1881. Han afhændede det dog efter et par års forløb til N.C.Jensen.

Niels Christian Jensen 
f. ca. 1832, Kragerup 
d. 25-4-1888, Herslev mk 
børstenbinder

g.m. Inger Marie Poulsen
f. 
d.

Hans Frederik Nielsen, 2-11-1868, Laurids Henrik Nielsen, 20-4-1872

Niels Christian Jensen var sjællænder af fødsel, men hvor familien kom fra, er 
uvist. Det ser ud til at den har flyttet noget rundt, da de to drenge, der ken
des, er fødte henholdsvis Hesselballe mark og Smidstrup. Niels Jensens skøde 
daterer sig af 19-2-1883, læst 21-2.
Efter Niels Jensens død - han døde af kræft, kun 56 år gammel - boede Inger end
nu et par år i Huset, men solgte så og købte - ligeledes på fælleden - huset 
matr nr 13e.

Jens Christian Nielsen g.m. Ane Pedersen
f. ca. 1862-63

ingen data kendes
hmd

1. Inger Marie, 16-9-1890, 2. Johannes Julius, 8-4-1892, 3. Karl Christian,
22-3-1894, d.s.å., 4. Christine Petrea, 20-4-1898,

Jens Christian Nielsen, der sandsynligvis var en ældre søn, fik tinglæst skø
de fra Inger Marie Poulsen af 26-3-1890. Det var ligeledes sandsynligt et ny
gift par, der nu slog sig ned på fælleden. Men ejerskabet holdt ikke længe, og 
efter kun fem år solgtes huset. Familien flyttede til Højrup, hvor yngste dat
ter blev født.

Jens Carl Emil Hansen g.m. Caroline Birthe Schultz
, u f. ca 1866-67ingen data kendes 

hmd

1. Harry Emilius, 5-5-1888, 2. Alex Harry Vilhelm, 10-8-1889, 3. Carl Alfred
11-10-1891, 4. Kristian Thorvald, 3-6-1893, 5. Emma Vilhelmine, 23-6-1896.

Jens C.E.Hansens fik adkomst af 22-5-1895. Familien fandtes i forvejen i sog
net som indsiddere, men nu blev den husejere. Det varede imidlertid ikke læn
ge, og ny ejer kom til knap og nap to år senere. Da overtog Jacob Jensens æld
ste søn sit barndomshjem med skøde af 5-2-1897, læst 10-2.
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Jens Jacobsen Jensen 
f. 19-2-1864, Herslev mk
d.
murer, landpost

g.m 1. Ane Marie Rich 
f. 6-5-1865, Borre, Aal s 
d. 25-3-1893, Herslev mk

g.m 2. Anne Marie Nissen
f. 2-12-1872, Ries 
d.

1. Jacob, 31-3-1897, 2. Emma Marie, 20-9-1899, d.s.å., 3. Emma, 18-11-1900,

4. Marie Magdalene, 4-7-1908.

Den 17. marts 1893 viedes i Herslev kirke Jens Jacobsen Jensen til Ane Marie 
rich, datter af indsidder Ude Sørensen Rich og Mette Marie Jensen i Borre, Vest 
jylland.
Det blev en meget kort lykke, for otte dage efter brylluppet var Ane Marie død.
Efter dette sundede Jens Jacobsen sig over Chocket, som det må have været, og 
der gik tre år, inden han igen betrådte ægteskabets vej. I maj 1896 holdt han 
bryllup påny.
Anne Marie Nissen var søderjyde eller slesviger, som man dengang sagde, datter 
af arbejdsmand Hans Jensen Nissen og Marie Nydahl i Ries ved Slesvig.
Jens Jacobsen Jensen var murer af erhverv, men på et eller andet tidspunkt 
blev han også landpost - måske afløste han faderen. I tiden omkring genforenin
gen med Sønderjylland ser det ud til, at familien havde søgt sydpå. Det frem
går af, at da han i 1920 solgte huset her, blev han benævnt som postbud af 
Åbenrå.

De senere ejere har været:

Vognmand Carl Petersen, 1920-1926

Arbejdsmand Carl Christensen, 1926-1935

Vognmand Carl Petersen, 1935-1942

Fodermester H.Børge Rasmussen, 1942-1944

Tømrer Carl Christian Sørensen og dennes enke, 1944-1978

Tømrer Peter Niess, 1978-



Matr. nr. 17b, 1844 17b - 1

htk 0-3-1-21

Ejendommen her blev oprettet på en parcel af den gamle Hjulergård, matr. nr. 11A. 
I 1839 solgte den daværende ejer, Hans Due, denne selvstændigt beliggende jord
lod til nedenstående Jacob Jacobsen.

Jacob Jacobsen (Løbner) g.m. Karen Christensen
f. 18-12-1796, Nustrup Sdj. f. ca. 1797, Starup
d. 17-10-1871, Herslev mk d. 21-4-1871, Herslev mk
hmd og tømrer

1. Maren, f. ca. 1824, 2. Karen, 28-9-1834, 3. Ellen, 25-6-1837.

Familien Jacobsen kom til Herslev fra Fredericia, og her var i hvert fald de to 
yngste døtre fødte. Jacob Jacobsen, der bar tilnavnet Løbner, var sønderjyde el
ler slesviger, som det hed dengang, og hans fødested - såvel som hans kones - 
fremgår af folketællingen 1845.
Med skøde af 14-12. 18-12-1839 overtog han lodden her, som var på 89.530 kv-alen 
eller godt og vel seks tdr land. Gammelt hartkorn var 0-2-3- 1/4. Ny matrikel, 
der kom få år efter, gav ejendommen nr. 17b og nyansatte hartkornet til 0-3-l-2^.
Da Jacobsen var håndværker, var det sandsynligvis ham selv, der satte bygning på 
stedet. Hvor det har ligget helt nøjagtigt, vides ikke, da det senere nedbrændte 
og aldrig blev genopført.
Af ægteparrets tre døtre blev det Karen, der med sin mand overtog hjemmet, mens 
Maren i 1846 blev gift med Jens Peder Gade fra Fredericia. Ellens videre liv er 
ukendt.

Niels Madsen g.m. Karen Jacobsen Løbner
f. 2-11-1832, Bredstrup f. 28-9-1834, Fredericia
d. 25-8-1889, Herslev mk d.
hmd og Tømrer

1. Karen Marie, 3-12-1860, 2. Niels Peder, 29-11-1863, 3. Hansine, 18-4-1867,
4. Jacob Løbner, 6-4-1870, d. 1888, 5. Mads, 11-2-1874, 6. Hans Andreas, 21-12-
1876.

Valdemarsdag 1860 fejrede Karen Løbner sit bryllup med Niels Madsen, der i viel
sesnotatet blev angivet af Herslev, men dog ikke født her. Han var født i Bred
strup, søn af husmand Mads Madsen og Karen Jepsdatter, Bredstruplund. Han var li
geledes tømrer, og hvem ved, måske har han været svend hos sin tilkommende sviger' 
fader.
De unge tog med det samme ophold hos Jacob Løbner, og året efter fik de skøde på 
husmandsstedet, dateret 25-2-1861, men først læst 14-2-1882. Samme år begyndte 
børnene at komme, og det blev til ialt seks. Af disse døde Jacob som ganske ung, 
og de øvriges videre skæbne er ukendt.
Niels Madsen blev ikke nogen gammel mand, idet TB gjorde ende på hans liv i 1889, 
kun 56 år gammel. Karen fortsatte på stedet alene i ikke så få år, men i 1903, 
da hun stærkt nærmede sig støvets år, solgte hun og rejste antagelig af sognet.
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Den nye ejer hed Søren Madsen, og han var muligvis fra Egtved. Han var søn af 
Mads Jensen og Else Sørensen, der døde og begravedes i Herslev, henhv. 1904 og 
1903. Hans adkomst var af 23-12-1903. - Men intet videre.vides om denne mand, og 
efter godt en halv snes år usolgte ;_han.

Han solgte ejendommen til genboen, Johannes Brems, der på det tidspunkt var be
styrer af sit fødehjem, nr. 11c. Brems,s skøde var af 12-4-1916.- Han drev ste
det sammen med fødestedet til nyerhvervelsen i 1923 brændte.
Brems var selv årsag til branden, idet han i bryggerset ville røge flæsk. Men da 
han en tid lod det passe sig selv, gik det galt. Der udbrød ild, og de to strå
tækte længer nedbrændte totalt. Ejendommen beboedes af en tømrer, Hans Petersen, 
men ingen var hjemme, da branden udbrød.
Formedelst sin uforsigtighed måtte Brems vedtage en bøde på 30 kr.
Af referaterne i den gamle sognerådsprotokol fremgår det, at Brems søgte sognerå 
dets anbefaling til ansøgning om sammenlægning af 11c og 17b til én ejendom. Så
vel anbefaling og senere tilladelse til sammenlægning fik han, og dermed for
svandt det lille brug af ejerlavet. I 1924.



Matr. nr. 18c, 1844 

htk 2i alb.

På matr. nr. 18c, der i matrikelfortegnelsen af 1844 tilhørte husmand Hans An
dersen, Herslev, var der beliggende et hus - benævnt Litra E - der af daværende 
ejer af gården nr. 18, Peder Christensen Brems, blev solgt til Mette Nielsen.

Mette Marie Nielsen g.m.
f. ca. 1792, Smidstrup 
d. 5-3-1865, Herslev

Ole Sørensen 
ingen data kendes

1. Mette, 28-2-1819, 2. Karen, 28-2-1821, 3. Søren, 6-10-1825, Ane, 16-5-1828

Mette Marie Nielsen havde været gift med gårdmand Ole Sørensen, og ægteparret 
havde nok haft en gård i Gjelballe ved Lunderskov. Her var de to ældste døtre 
født. Familien flyttede så nok til Håstrup, hvor de sidste børn fødtes. Her 
var ægteskabet nok gået i stykker, og med skøde af 30-12-1831, læst 15-2-1832, 
købte Mette Marie så ”et Hus med Have” af ovennævnte Brems.
Folketællingen 1834 viser Mette Marie som separeret, lever af sit håndarbejde. 
Hun havde da alle børnene hos sig. Næste tælling 1840 viser det samme, men nu 
var hun blevet enke.
De tre døtre findes alle gifte her. Mette blev 1843 gift med enkemand og kro
mand Bertel Nielsen i Højrup kro, mens Karen året før havde holdt bryllup med 
skræder Hans Nielsen af Herslev. Ane blev i 1854 gift med Hans Pedersen af Viuf, 
og de slog sig ned hos Mette Marie. - Sørens videre liv kendes ikke. - 
1863 overdrog Mette Marie huset til datter og svigersøn.

Hans Pedersen 
f. 23-10-1823, Håstrup 
d. 21-5-1883, Herslev 
snedker og høker

g.m. 1. Ane Olesdatter
f. 16-5-1828, Håstrup 
d. 22-5-1870, Herslev

ægteskab barnløst
2. Jacobine Jensen 

f. 11-7-1840, Børup
d.

Kort før sin død tilskødede Mette Marie dattere og svigersønnen huset, dateret 
13-8-1863, læst 13-1-1866.
Ægteskabet var barnløst, og i 1870 døde Ane Olesdatter. Året efter giftede Hans 
Pedersen sig igen, og Jacobine Jensen var af Taulov sogn, født i Børup som dat
ter af
Efter godt og vel en halv snes år døde Hans Pedersen. I dødsnotatet blev han 
tillige angivet som høker. - Nu blev det så Jacobines tur til at få ny mage, og 
i højsommeren 1884 viedes hun til Niels Sørensen Lund, der var en lidt ældre 
ungkarl fra Assendrup, søn af gårdmand Søren Nielsen Lund.
I 1897 solgtes ejendommen til Søren Nielsen Sørensen, der i et sognerådsnotat 
fra samme tid kaldes brugsforeningsuddeler. Han var nok også tillige Handels
mand, idet han sammen med bygmester Hans Pedersen købte ejendommen nr 36-37, 
som de mageskiftede bort til Bertel Knudsen.
I 1899 med skøde af 6-5 og læst 22-11 s.å. solgte Søren Nielsen Sørensen ejen
dommen til bestyrelsen for Herslev brugsforening, der hermed fik egen bygning.



Matr. nr. 18d, 1844
18d - 1

htk 0-4-1-1 3/4

Ved gårdmand Drøhses "udsalg" af sin halvpart af Skrædergården i begyndelsen af 
1790-erne, købte gårdmand Søren Nielsen Qvist af denne en parcel nr 11 og med 
gammelt hartkorn 0-3-1-li. Denne parcel matrikuleredes ved den ny matrikels ud
arbejdelse som nr 18d, mens hartkornet justeredes til 0-4-1-1 3/4. Matrikelnum
meret var naturligt, da Qvists egen gård ved samme lejlighed fik nr 18. Parcel
len var i areal 77.160 kv-alen eller godt 5l td land.

Peder Christensen (Brems) g.m. Bodild Mogensdatter
f. døbt 22-3-1795, Taulov f. 1774, Ensted, Åbenrå
d. 21-2-1866, Højrup mk d. 23-8-1853, Højrup mk
bmd

ægteskab barnløst

Peder Christensen var født i Studsdal, Taulov sogn, søn af hmd Christen Peder
sen og Maren Gregersdatter, der for øvrigt var en Herslev-pige, datter fra den 
gamle gård nr 12 (gi. matr.). I sommeren 1820 var han blevet gift med ovenstå
ende Bodild Mogensdatter, der var enke efter tidligere gårdmand og husmand 
Hans Nielsen Brems, og det var grunden til, at Peder Christensen fik tilnavnet 
Brems.
Nogen adkomst for Peder Christensen er ikke fundet, men det er da også muligt, 
at han giftede sig ind på stedet, idet afdøde H.N.Brems - ifl. tandlæge Linds 
slægtsbeskrivelse - skulle have ejet et husmandssted på sine ældre dage.
Men allerede året efter brylluppet §olgte Peder Christensen og overtog rester
ne af Søren Qvists gamle gård, som dennes søn, Poul Sørensen Qvist, måtte opgi
ve. Stedet her solgtes til Hans Marcussen.

Hans Marcussen g.m. Giertrud Nielsdatter
f. 21-4-1776, Follerup f. ca. 1779, Højen
d. 14-6-1831, Herslev mk d. 5-9-1849, Herslev mk
hmd

ægteskab barnløst

Hans Marcussen var fra Follerup, søn af Marcus Hansen og Marie Pedersdatter.
I 1809 var han blevet gift med Giertrud Nielsdatter, der ifl. vielsesnotatet 
var fra Viuf, mens folketællingen 1845 gør Højen til hendes fødested.
Med skøde af 6-12-1821 overtog Marcussen "et Hus og en Parcel nr 11 af Gaard Nr 
1, Htk O-3-I-I2." Dermed er stedets identitet klar. - Men kun en halv snes år 
fik han lov at nyde tilværelsen som selvejer, idet han døde 1831, kun 55 år gam 
mel. Men Giertrud, der også havde passeret det halve århundrede, fik samme år 
en ny mand i huset.

Hans Lauritsen Skærbæk g.m. ovenstående
f. 19-12-1799, Taulov sogn 
d. 22-4-1864, Herslev mk 
bmd

Giertruds ny gemal var en møllersvend, der ved giftermålet her med Marcussens
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enke fik foden under eget bord. Hans tilnavn antyder nok, hvor i Taulov sogn 
hans vugge havde stået. Han var tyve år yngre end sin kone, men det var ikke 
ualmindeligt dengang. - De var af gode grunde barnløse. Folketællingen 1845 
viser dem alene på ejendommen, dog med en ugift væver som indsidder eller lejer
Efter Giertruds døs forblev Hans Lauritsen endnu nogle år på ejendommen, men 
først i 1850-erne solgte han og gik på aftægt. Som aftægtsmand døde han her i 
1864.

Søren Pedersen g.m. Elisabeth Hansen
f. ca. 1824, f. ca. 1830-31,
d. d.
bmd

1. Hans Peter, 4-9-1852, 2. Peder, 30-9-1854

Grundlovsdag 1852 findes Søren Pedersen af Follerup mølle viet til Elisabeth 
Hansen af Herslev. Men det er også alt, hvad der vides om dette par, der sik
kert efter bryllup havde taget ophold hos enkemanden Hans Lauritsen. Ved æld
ste barns fødsel betegnes Søren Pedersen som indsidder, mens han ved Peders 
dåb er blevet husmand. Det kunne tyde på, at Hans Lauritsen derefter havde o- 
verdraget ejendommen til de unge. Ingen adkomstrettigheder dog fundet, men da 
det et par år efter var Søren Pedersen, der stod som sælger, skal tidspunktet 
nok findes omkring 1853. Søren Pedersen og families videre skæbne kendes ikke.

Mads Jepsen g'.m.
f. 1-1-1825, Tolstrup 
d. 13-11-1913, Herslev mk 
bmd

Maren Jensen
f. 10-3-1835, Bredsten s. 
d. 10-6-1897, Herslev mk

Mette, 8-7-1855,

Med skøde af 28-6, 30-10-1855 afgav Søren Pedersen ejendommen til Mads Jepsen. 
Denne var født i Tolstrup på den nuværende Elbogård, der dengang ejedes af Jep
pe Bertelsen og Mette Iversdatter.
Maren Jensens oprindelse kendes ikke, men hun var født i Ravning, Bredsten sogn
I ægteskabet kun en datter, der siden hen med sin mand overtog stedet. Det var 
i 1878, og derefter gik Mads og Maren på aftægt, hvad dér for Mads,s vedkommen
de varede ikke mindre end 35 år. Det var lang tid og måske da også medvirkende 
til, at han ikke altid havde et godt forhold til svigersønnen, nedennævnte Due
dal Jensen. I 1893 blev de uenige om aftægten. Et møde hos den lokale forligs
mand - gårdmand Hans Jensen i Tolstrup - gav ikke noget resultat, og af den gam 
le sognerådsprotokol ses det, at Mads Jepsen anmodede sognerådet om dettes an
befaling til andragende om fri proces mod svigersønnen, da denne ifl. indtruf
ne omstændigheder havde nægtet at betale den kontraktmæssige aftægtsydelse. Sog 
nerådet anbefalede, men hvad der mere skete, vides ikke. Hvad de indtrufne om
stændigheder dækker over, er ligeledes ukendte.
I 1882 købte Mads Jepsen ejendommen 14c i Herslev. Det var næppe nogen god in
vestering, da ejendommen efter en fire-fem års forløb måtte gå til tvangsaukti
on. Men Mads havde jo sin aftægt at falde tilbage på, og den udnyttede han
uldt ud, da han først døde som 88-årig.
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Laurits Chr. Duedal Jensen g.m. 1. Mette Jepsen
f. ca. 1852, Skærup f. 8-7-1857, Herslev mk
d. 19-4-1907, Herslev mk 
bmd, bygmester

d. 10-10-1883, -

1. Else Cathrine, 29-10-1878, 2. Maren, 14-8-1880, d. 1897, 3. Johanne
Kirstine, 2-4-1883,

2. Ane Marie Ebbesen
f. ca. 1858, Ødsted 
d. 25-12-1911, Herslev mk

4. Ebbe, 24-11-1885, d. 1891, 5. Mette, 22-11-1886, d. 1891, 6. Karen Marie,
27-11-1888, 7. dødf. dreng, 1891, 8. Mette, 21-2-1892, 9. Petra, 17-11-1893,
10. Anne Cathrine, 30-12-1894, 11. Maren, 12-1-1897, 12. Elna, 23-11-1899,
13. Nielsine, 13-4-1901.

I maj 1878 bortgiftede Mads Jepsen sin eneste datter til Laurits Duedal Jensen, 
og samme sommer afstod han ejendommen til de nygifte. Skøde af 29-7 samme år.
K 1141,87 kr. Dette skæve tal var lig med restgælden af de såkaldte kongelige 
penge. Endvidere var der i skødet den klausul, at den ny ejer ikke kunne afhæn
de ejendommen uden samtykke af sælgeren, så længe han eller konen levede.
Laurits Duedal, som hans senere navn blev - 1905 - var født i Skærup som søn af 
husmand Jens Enevoldsen og Else Kathrine Duedal. Han var foruden nu at være 
jordbruger også håndværker. Han var såkaldt bygmester, hvilket vil sige, at han 
både murede og tømrede. Det var på den tid en ret almindelig sammenkædning af 
to fag. Blandt hans arbejder, der endnu står som vidne om hans virke, kan næv
nes sognets tidligere skoler i Højrup og Tolstrup samt forskolen i Herslev, som 
han opførte i kompagniskab med en anden af sognets bygmestre, Hans Pedersen 
Uth, i Herslev. Det var i 1901. Samme år overtog han ligeledes den mindre ejen
dom i Follerup, matr. nr. 2d, også kendt som Frydendal.
I Duedals tid var det almindeligt at have de unge svende og lærlinge på kost 
og logi, og senere ejere fandt i udhusene en del kamre indrettet til beboelse.
Mette Jepsen døde ganske ung, efterladende sig tre døtre. Men Duedal giftede 
sig igen, og efter at have skiftet - en panteobligation til fordel for de tre 
piger findes tinglæst 8-4-1885 - holdt han bryllup med Ane Marie Ebbesen fra 
Ødsted. Hun var datter af gårdmand Ebbe Thomsen og hustru Karen Marie.
Nu gik livet videre på stedet, og familien øgedes støt, idet Ane Marie satte 
ti børn i verden, og Duedals samlede børnetal blev på tretten. Af disse døde 
datteren Maren af første ægteskab som ganske ung af TB. En søn var dødfødt, mens 
to døde som mindreårige.
Foruden den under Mads Jepsen nævnte sag havde Duedal også en uoverensstemmel
se med gårdejer Søren Sørensen på Bollegård, der havde oprettet fiskedamme ved 
åen, og det var vedrørende vandopstemningen til disse dambrug, striden drejede 
sig om. Det var i 1905, men sagen endte med forlig.
Duedal blev ikke nogen gammel mand, og i 1907 døde han, kun 55 år gammel. Hans 
kone fortsatte på ejendommen, men afhændede det i 1901 erhvervede brug i Folle
rup, der solgtes til gårdmand Peder Jacobseb i Herslev i 1908.
Fire år efter manden døde også Ane Marie Ebbesen, kun 53 år. Godt et års tid



18d - 4

senere solgte arvingerne så ejendommen. I forbindelse med salget i 1913 blev en 
ekstrakt af skiftet tinglæst d. 8. januar samme år, og denne fortæller, hvor de 
mange børn på det tidspunkt da opholdt sig.
De to døtre af første ægteskab var da gifte. Else Cathrine havde fået sit hjem 
i Sverige, gift med Konrad Petterson, mens Johanne Kirstine var uddelerkone i 
Torp ved Østbirk, gift med Svane Hansen. Karen Marie var i Fredericia, mens Met
te opholdt sig i Farre. Petra i Jerlev og Ane Cathrine i Herslev. Maren tjente 
i Mejsling. De to mindste var endnu ikke konfirmerede, og Elna opholdt sig i 
Torp hos halvsøsteren, mens Nielsine belv benævnt af Herslev. Sidstnævnte fik 
senere sit hjem i Tårs, Vendsyssel, gift med husmand Hans Olesen. Hun blev kendt 
som forfatter af især lokalrevyer, lejlighedssange m.v. Hun døde i 1979.

Peter Christensen Dahl g.m. Ane Susanne Caroline Christensen
f. 26-2-1863, Nr. Bjert f. 5-7-1866, Eltang sogn
d. 1946, Fa. begr. 2-6 d. 1929, Fa. begr. 21-5
bmd, smed

1. Andreas Peter, 16-6-1897, d. 1922, 2. Christian, 20-6-1901,

Søren Peter Christian Laurits Christensen Dahl, som hans fulde navn var, stam
mede fra Nr. Bjert i Eltang sogn, søn af indsidder Andreas Peter Christensen 
og Kirsten Pedersen. Hans kone var fra samme sogn, født i Lilballe som datter 
af Christen Søgaard Hansen og Maren Nielsdatter.
Med købekontrakt og senere skøde af 8-1-1913 overtog Dahl nu ejendommen. Samti
dig overtog han aftægtsforpligtelsen for Mads Jepsen. Denne forpligtelse ophør
te dog samme år, da Mads sidst på året døde.
Familien Dahl kom fra ejendommen matr. nr. lc på Herslev fælled, som den havde 
haft siden 1906.
En hartkornsliste fra 1915 viser, at han ligeledes drev matr. nr. 2d i Follerup. 
Det var dog nok kun som forpagter.
Efter en halv snes års forløb måtte han nok give op, idet han efter den tid be- 
nævntes som arbejdsmand. Familien endte dog i Fredericia, idet ægtefællerne beg
ge døde her, men begravedes i Herslev, Dette skyldtes nok, at en voksen søn dø
de og begravedes her. Han var udlært murer, men fik TB, der gjorde ende på hans 
liv i august 1922, 25 år gammel.
Den anden af sønnerne - der var muligvis flere børn - blev udlært smed og fin
des gift i 1921 med Christine Frandsen.

Søren Claus Johansen 
f. 31-1-1879, Tolstrup 
d. 1977, Brande
bmd

g.m. Agnes Helene Andersen
f. 11-5-1895, Skarrild 
d. 10-10-1969, Brande

1. Henrik, 6-5-1918, 2. Ragnhild, 19-7-1919, 3
4. Erik, 27-4-1929, 5. Sine Marie, 27-3-1935

Svend Aage, 9-8-1923,

Søren Claus Johansen var født i Tolstrup som søn af husmand Claus Johansen og 
Maren Christophersen. Hans kone var født i Skarrild, datter af landmand Jesper
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Marinus Andersen og Knudine Thomsen.
Fik med skøde af 18-11-1918 adkomst til sit fødehjem fra moderen, der var enke. 
Men få år efter solgte han dette og rejste til Jels i Sønderjylland. Der befandt 
familien sig ikke godt og købte så af Christensen Dahl dennes ejendom. Skøde af 
2-7, 11-7-1923.
I samlivet med Agnes Helene var der fem børn, hvoraf de to ældste var fødte i 
Tolstrup, mens de øvrige er fødte i Herslev. Heraf bor Henrik i Fredericia, 
Ragnhild i Børkop og Sine Marie i Brande. Erik er død.
Da Søren Claus Johansen nåede pensionsalderen, overlod han ejendommen til sønnen 
Svend Aage, skøde af 14-2-1946, og rejste til Brande, hvor svigerforældrene i 
forvejen havde slået sig ned. Her døde Claus Johansen først i 1977, 98 år gam
mel.

Svend Aage Johansen 
f. 9-8-1923, Herslev 
d.
bmd

g.m. Johanne Hedegaard Frandsen
f. 25-7-1923, Sevel 
d. 11-1-1985, Herslev

1. Anker, 21-4-1946, 2. Sigfred, 6-1-1949,
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Denne parcel var resten af den gamle gård nr. 5A, der i den ny matrikel fik nr. 18, 
og det vil nok sige gårdsplads, have og måske en smule toft.
Efter at den sidste ejer, Peder Christensen Brems, havde udparcelleret modergården, 
kom resten her i hænderne på skræder Hans Andersen, der fik skøde af 10-1-1838. 
Tre-fire år senere solgte skræderen stedet videre til urmager Bruun.

Hans Christian Daniel Bruun g.m. 01ympe le Fevre
f. 6-1-1815, Assens f. 28-4-1813, Fredericia
d. 9-11-1857, Herslev d.
hmd og urmager

1. Frederik Bohne, 30-3-1835, 2. Ferdinand Ludvig, 15-1-1839, 3. Christian Andre
as, 12-11-1841, 4. Anne Marie, 3-5-1845, d. 1846, 5. Hans Daniel, 19-2-1847,d.s.å.
6. Ane Marie, 15-5-1849, d. 1871, 7. Niels, 5-9-1852, 8. Christiane, 21-3-1856.

Urmager Bruun kom fra Håstrup, hvor han i 1839 var blevet viet til 01ympe le Fevre, 
der var født i Fredericia, datter af Jacob J. Fevre og Marie Honore, der begge var 
af de reformertes æt. Hun var for øvrigt søster til væveren Jacques Fevre, der nogle 
år i forvejen havde slået sig ned i Follerup.
Bruun var fynbo, søn af handskemager Hans Bruun og Christiane Andersen i Assens.
De havde nok lært hinanden at kende i Odense, og 01ympe havde muligvis været enke, 
idet faderen til ældste søn var en Christopher Bohne, og sønnen var født her. Nr.
2 i rækken var ligeledes født i Odense, men ham var urmageren fader til. Derefter 
fulgte så bryllup i Håstrup.
Ifl. kirkebogens ankomstliste arriverede urmagerfamilien i maj 1841, og muligt var 
de flyttet ind i de bygninger, der da stod tilbage fra gården. Året efter fik 
Bruun skøde på stedet fra Hans Andersen, dateret 16-11-1842.
I ægteskabet fødtes yderligere seks børn, hvoraf to døde som spæde. Ferdinand Lud
vig blev smed, og som sådan findes han i Tolstrup, da han i 1869 holdt bryllup med 
Ane Lene Jens-Christiansen fra Bolskov. De nåede at få en søn, mens de boede her i 
sognet.
Christian Andreas giftede sig i 1867 med Ane Jørgensen fra Vejlby. - Ane Marie dø
de som ung tjenestepige i Randers i 1871. - Niels blev musiker og lærte hos den 
kendte spillemand Mads Brems på Herslev fælled. I sin lille bog: Nogle jydske Spil- 
lemænd, har Anton Berntsen omtalt Niels Bruun som musiker. Denne boede sidst i 
Give. - Christiane overtog siden fødehjemmet.
I 1857 døde urmager Bruun i sin bedste alder, kun 42 år gammel, men 01ympe, der 
ikke var meget ældre, giftede sig påny.

Søren Thomsen Giersing 
f. 8-6-1826, Erritsø 
d. 17-8-1879, Herslev 
hmd og høker

g.m. 01ympe le Fevre
som ovenst.

Ægteskab barnløst
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Den 15. oktober 1859 holdt 01ympe bryllup med Søren Giersing, der var født i Errit 
sø, søn af gårdmand Thomas Pedersen Giersing og Karen Hansdatter i Sønderskov.
Nu gik livet videre, og foruden at drive den lille jordlod gav Giersing sig til at 
være høker eller købmand. Det skete muligvis i forbindelse med salget af stedets 
to køer. Disse blev averteret til salg i 1863, jfr. Fredericia Avis for den 14-12 
samme år.
Søren Giersing blev heller ikke nogen gammel mand, idet han døde i 1879, kun 53 
år gammel, og dermed var 01ympe enke for anden eller tredje gang. Kort tid før sin 
død havde Giersing fået skøde på bruget - 16-9-1878 - og med samme skødedato over
drog han det til steddatteren Christiane, dog efter at have sikret sig aftægt til 
01 ympe og ham selv.
Det ser ud til, at samme Christiane havde giftet sig uden for hjemsognet. Det frem 
gik af salget senere hen, hvor en Hans Nielsen med vielsesattest som adkomst af 
10-1-1883 solgte stedet til Anton Andersen, hvis skøde var af samme dato.
Anton Andersen var forhenværende gårdejer på matr. nr. 15a. Den måtte han gå fra, 
men købte så det lille sted her. ( se nr 15a).
Det blev dog en stakket frist, og inden et år var gået, havde han og konen brudt 
alle broer af og rejst til Amerika, efterladende sørgende kreditorer. Det fremgik 
af en annonce i Fredericia Avis for 8-6-1883, hvori stedet blev stillet til tvangs 
auktion. - På denne købte smed Mathias Carlsen, der var nabo, og for hvem jorden 
lå godt, ejendommen. Skøde af 30-12-1883, læst 10-1-1884.
Smed Carlsen drev nu jorden med sin øvrige ejendom, mens boligen blev lejet ud.
Små hundrede år senere solgte hans sønnesøn jorden til bebyggelse, og det er nu 
parcelhusområde.
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Ovenstående hus er bygget på en parcel af matr. nr. 18e, som smeden Mathias Carl
sen købte på auktion, skøde 9-1-1884. I smedens tid skete der ikke noget med 18e, 
men efter hans død i 1804, solgte hans enke, Maren Holt, en parcel fra.
Køberen var Kristian Julius Jensen, der var tømrer, og han fik skøde på parcel
len fra enkefru Holt d. 4-12-1907 efter bevilling af 29-7 samme år. Her opførte 
han nu et hus, som han solgte, før det var helt færdigt, til Hans Christensen. 

Hans Christensen g.m. Ane Johanne Pagh
f. 23-1-1827, Højrup mk 
d. 18-11-1909, Herslev 
husejer

f. 29-9-1837, Skærup 
d. 6-11-1917, Herslev

1. Jens Hansen, 21-2-1863, d. 1889, 2. Kirstine Hansen, 7-5-1866.

Hans Christensen havde en fortid som gårdmand på Højrup mark og ejer af Dals- 
gaard. Da den eneste søn døde som ung. måtte gården sælges til fremmede, og fa
milien købte nu af Kristian Jensen det nybyggede, men ufærdige hus.
Skødet var af 8-4-1908 på 18f, og købsprisen var 4.500 kr. I skødet blev det 
udtrykkeligt forlangt, at sælger forpligtede sig til at fuge huset, understryge 
teglstenene på taget samt gøre stakittet færdigt.
Hans Christensen var her ved købet allerede en meget gammel mand, og året efter 
døde han, mens hans enke levede endnu otte år.
I 1904 havde ægteparret skænket Herslev kirke dens første musikinstrument, et 
stort harmonium, der blev taget i brug juleaften samme år. Endvidere skænkede 
Ane Johanne til minde om Hans Christensen et forsølvet dække over dåbsfadet - 
med inskription - vistnok 1911.
Efter moderens død i 1917 overtog datteren Kirstine Hansen, der var ugift, nu 
huset, som hun beboede lige til sin død i 1954. Hun var ret velhavende, og ikke 
få panteobligationer fik hun samlet gennem årene. Hun var ikke bange for at låne 
ud, når det gjaldt fast ejendom.
Efter Kirstine Hansens død købtes huset af forpagter Jens Pedersen i præstegår
den, som solgte det videre til Bernhard Petersen.

Bernhard Petersen g.m. Martha Frandsen
f. 6-5 -1904, Smidstrup
d. 11-11-1989, Herslev

f. 12-2-1895, Herslev 
d. 13-9-1959, Middelfart
maler, ringer og graver

Poul Erik, 18-1-1943

Bernhard Petersen var født i Herslev, søn af malermester Jens Adolph Petersen og 
Ida Tønnesen. Udlært som maler og. arbejdede som sådan under faderen, senere un
der broderen Carl, da denne overtog forretningen.
Marthe Frandsen var datter af daværende fodermester på Follerupgård, Ole Frand
sen og Maren Sofie Jensen. - I 1944 overtog han stillingen som ringer og graver 
ved Herslev kirke, en stilling, der dengang var knyttet sammen med samtidig at 
være vært i forsamlingshuset. Denne sidste beskæftigelse opgav han og konen ved 
købet af Kirstine Hansens hus, mens de stadig beholdt arbejdet ved kirken.
Få år senere døde Bernhard Petersen. Martha beboede huset til 1982, da hun flyt
tede til nybyggeriet Åbrinken. - Poul Erik er direktør i betonfirma i Vejle.
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AAKJÆRLUND

Christen Henrich Jensen 
f. 1756, Gauerslund 
d. 1-2-1839, Herslev

g.m Kirsten Nielsdatter 
f. 17-1-1756, Højrup 
d. 20-6-1826,

bind, skræder, lærer

1. Maren, 8-8-1778, d. 1780, 2. Niels, 29-10-1780, 3. Jens, 12-1-1784, 4.
dødf. tv. 1787, 5. Maren, 9-8-1788, 6. Hans, 15-8-1791, 7. Jeppe, 1-3-1794,
d. 1798, 8. Michael, 15-11-1796, d. 1797, 9. Peder, 15-11-1796.

Christen H. Jensen stammede fra Gauerslund, søn af en Jens Peder Jagt. Det sid
ste tilnavn brugte familien dog først senere hen og da i formen Jagd. Han var 
skræder, og i 1778 blev han gift med Kirsten Nielsdatter fra Højrup, datter af 
husmand Niels Pedersen og Maren Lauritsdatter.
De første otte-ni år boede familien i Højrup, hvor Christen Jensen foruden at 
være håndværker også drev en smule jord. Men i 1787 købte han af gårdmand Hans 
Nielsen Buhi i gård nr. 2A et hus og to parceller med htk O-7-2-1 1/4. Skøde af 
25-7-1787. Men det køb fortrød han åbenbart, idet han solgte til Jacob Davidsen 
(senere 19b).
Derefter købte han af gård IB et par parceller af nogenlunde samme størrelse, 
og som han fik skøde på 22-10-1792. Sælger var Georg Drøhse.
Af disse parceller blev så boelsstedet Aakjærlund til. Oprindelsen til navnet 
er fra den nord for liggende eng mod åen, hvilket fremgår af pastor Anders Iver
sen Bruuns indberetning fra 1690. Heri beretter han, at Jens Thomsen og Niels 
Mortensen i Skrædergården havde mageskiftet sig til en ”ganske liden Deel af Rug 
agers nordre Ende og hvad Eng der inorden for findes, kaldet Aakjær Eng."
Det var sikkert Christen Jensen, der havde døbt boelsstedet, og navnet findes' 
brugt så tidligt som 1798, da svigermoder Maren Lauritsdatter døde, men senere 
skødenotater brugte også benævnelsen.

Folketællingerne 1787 og 1801 betegner Christen Jensen som skræder og bonde.
Af de mange børn i samlivet døde halvdelen som spæde og mindreårige. Af de øv
rige blev Niels lærer - endda eksamineret - og fik efter at være blevet dimit
teret fra Brahetrolleborg seminarium stilling som klokker, organist og lærer 
ved Michaelis i Fredericia. Det var i 1807.
Jens havde ikke så store ambitioner, men gik i faderens fodspor og blev skræ
der. Han overtog senere hjemmet. - Maren blev gift med smeden i Herslev, Hans 
Møller Rasmussen.
Det var muligvis sønnen Niels's uddannelse til skolemester, der bevirkede, at 
Henrich Jagd, som han nu kaldte sig, også begyndte at fuske i pædagogikken. Han 
blev privatlærer i Højrup, og senere, da skoleloven af 1814 gennemførtes, end
da offentlig ansat.
Hvornår han begyndte sin skolemestergerning i Højrup, vides ikke, men senest 
1812, da han overlod stedet her til sønnen. Det kan dog godt have været nogle 
få år før, idet denne giftede sig allerede 1808.
I Højrup virkede Jagd til 1830, da han fik afsked med pension. I 1826 var han 
blevet enkemand, og efter sin afgang tog han ophold hos søn og svigerdatter 
i Herslev, hvor han døde i 1839.

Jens Henrichsen Jagd 
f. 12-1-1784, Højrup 
d. 11-4-1870, Herslev 
bmd, skræder

g.m. Ane Thomasdatter 
f. ca. 1784, Ågård 
d. 4-6-1857, Herslev
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1. Kirsten, 17-9-1809, d. 1810, 2. Henrich, 13-3-1812, 3. Thomas, 9-9-1814,
4. Kirsten, 6-3-1817, 5. Jeppe, 7-9-1819, 6. Søren Sommer, 20-6-1822,
7. Sidsel, 22-8-1825.

Det er nok muligt, at Jens Jagd reelt havde overtaget ejendommen ved sit gifter
mål i 1808, da han giftede sig med præstens kokkepige, Ane Thomasdatter, der 
var fra Ågård. Broderen Niels løb af med husjomfruen sammesteds og samme år, 
men han var jo også lidt højere på rangstigen end skræderen. Hvem der så gjor
de den bedste handel, kan man kun gætte på.
Stedet her fik Jens skøde på af 11-9-1812, men det var tinglæsningsdatoen, og 
familien havde sikkert været her siden brylluppet. Men da man ikke bebyrdede 
matrikelvæsenet mere end højst nødvendigt,kan skiftet udmærket have fundet sted 
i 1808.
Ved den ny matrikels fremkomst fik ejendommen matr. nr. 19a, mens hartkornet 
blev ansat til 1-1-3-0. Arealet blev opmålt til 149.850 kv-alen, hvilket svare
de til små elleve tdr land. ■ . •.
Da Søren Jacobsen i det senere 19b solgte sin ejendom, købte Jagd en parcel af 
denne - kun nævnt som parcel nr. 8 af gård nr. 2 - og som han fik skøde på af 
23-4-1817. Denne parcel blev kaldet Møllekrog og kom siden til at give navn til 
19b. I 1825 solgte Jagd nyerhvervelsen igen til Rasmus Jørgensen,
AF børnene blev ældste søn siden arvtager af fødestedet. Kirsten blev i 1841 
gift med Peder Hansen af Højrup, og de startede som husmandsfolk på en parcel 
af matr. nr. 11. - Sidsel viedes i 1847 til en Peter Petersen af Apenrade, mens 
Jeppe fik sit virke i Tolstrup som husmand og skræder.
Tidligt gav Jens Jagd afkald på ejendommen og levede endnu mange år som aftægts
mand, ja, overlevede endda sin søn og efterfølger.

Henrich Jensen Jagd g.m. Mette Marie Hansdatter
f. 13-3-1812, Herslev f. 15-1-1813, Tolstrup
d. 18-2-1868, - d. 21-2-1890, Herslev
bmd

1. Maren, 27-2-1838, 2. Jens, 27-6-1840, d. 1850, 3. Hans, 10-4-1842, 4. Ane,
13-7-1844, 5. Karen, 28-8-1846, 6. Niels Peter, 13-2-1849, 7. Jens, 13-12-
1851, 8. Søren, 19-4-1854, d. 1864.

Med skøde af 28-4-1838 fik Henrich Jagd overdraget det fædrene bo, Aakjærlund, 
med hartkorn 1-1-3-0. - Da var han sikkert gift, og hans kone var fra Tolstrup, 
datter af gårdmand Hans Christensen og Maren Pedersdatter fra den nuværende 
Tolstrupgård. Noget vielsesnotat er ikke fundet, selv om det var et ”lokalop- 
gør.” Men det skete også dengang, at forbindelserne knyttedes i fremmede omgi
velser.
Jagd og hans kone fortsatte traditionen, hvad børn angik. Ialt otte blev det 
til, og heraf nåede seks de voksnes rækker.
Selv om sønnerne var i overtal, blev det datteren Karen, der med sin mand blev 
arvtager. - Ældste datter fik en bid af fødehjemmet - se 19c-d. - Ane blev gift 
med Rasmus Jensen med tilnavnet Jerichau fra Bredstrup og fik sit hjem der. - 
Sønnen Hans blev gift med Else Marie Iversen og var en overgang bosat i Herslev. 
Niels Peter fandt ligeledes sin bedre halvdel i Bredstrup, gift i 1873 med 
Karen Marie Jacobsen, der var født sammesteds. - Det samme gjorde Jens, der i
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1876 viedes til Elisabeth Jacobsdatter.
I vinteren 1868 døde Henrich Jagd, kun 57 år gammel. Men Mette Marie drev ejen
dommen videre, hvad der også sagtens kunne lade sig gøre med alle de voksne søn
ner. Men afløsningen var lige for hånden.

Søren Lauritsen g.m. Karen Henrichsen Jagd
f. ca. 1842, Gårslev sogn f. 28-8-1840, Herslev
d. d.
bmd

1. Henrik, 13-11-1870, 2. Maren, 20-2-1873, 3. Laurits, 19-9-1875.

Den 4. juni 1870 holdt Karen Jagd bryllup med Søren Lauritsen af Pjedsted. Han 
var dog født i Mørkholt og søn af da afdøde boelsmand Laurits Jensen. Et halvt 
års tid senere fik han skøde på Karens fødehjem, men dog kun med htk 0-7-3-1/4, 
idet man samtidig udskilte en mindre lod til søsteren Maren, der allerede i 
1863 havde etableret sig på den sydligste del af jorden.
En ansøgning om tilladelse til denne deling forelå pr. 30-9-1868. Købesummen 
for Søren Lauritsens del var 1598 rdl 38 sk, og hertil kom så aftægtsydelsen 
til svigermoder Mette Hansdatter, der nød godt af af denne i i tyve år. Skøde 
og aftægtskontrakt af 21-1-1870.
Imidlertid solgte Søren Lauritsen ejendommen seks år senere, og Mette Marie op
levede sin aftægtstid under endnu to fremmede ejere. - Søren Lauritsen med fami
lie rejste til Bredstrup, hvor han vistnok blev bestyrer af sognets fattiggård.

Herman Heinrich Friederich Klærke g.m. Mette Bertelsen
f. ca. 1846, Tyskland f. 30-4-1844, Tolstrup
d. d.
bmd og teglmester

1. Bertel, 8-3-1874, 2. Henrik, 26-12-1880, 3. Arthur Jeppe, 8-5-1882, 4.
dødf. dreng, 22-6-1885.

H.H.F.Klærke var født i Istrup, Lippe-Detmold, Tyskland, og søn af en Friede
rich Klerke dersteds.
Ved Bryllup med Mette Bertelsen, der var datter af gårdmand Bertel Jepsen og 
Sidsel Marie Nielsdatter i Tolstrup, blev han betegnet som teglstrygerformand 
af Tolstrup. Han var muligvis kommet hertil som en slags fagmand på det davæ
rende Tolstrup Teglværk. Vielsen fandt sted d. den 8. juli 1870. Det var sikkert 
et fornuftægteskab, idet Mette havde været uheldig og født en datter uden for 
ægteskab, og det så man strengt på dengang.
Iflg. kirkebogens afgangsliste rejste de nygifte efter bryllup til Ulkjær i 
Sindbjerg sogn ved Vejle, og her var de, til de i 1876 vendte tilbage og købte 
ejendommen her. Skøde fra Søren Lauritsen af 11-10-1876.
Ved tilbagekomsten til sognet blev Klærke igen ansat på Tolstrup Teglværk. Det 
fremgår af sognets forligsprotokol, der fra 1977 beretter om et forlig mellem 
téglmester Klærke og teglbrænder Dieling. Af titlen teglmester fremgår det jo, 
at han havde en overordnet stilling.
Klærke blev i daglig tale kaldet Frits, og selv kirkebogen brugte en enkelt 
gang dette fornavn.
Efter godt en halv snes år her på ejendommen solgtes denne. Familien slog sig 
i første omgang ned ved Follerup mølle, hvor der dengang var ekstra boliger.
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Det meddeler Bertels konfirmationsnotat fra 1888. Hvad der senere blev af fami 
lien, vides ikke.

Christen Jensen Olesen g.m. Jørgine Nicoline Tønnesen
f. 13-3-1854, Hornstrup f. 5-5-1852, Rudkøbing
d. 5-12-1928, Herslev d. 1931, Herslev, b. 2-5
bmd

1. Marie Nicoline, 21-2-1889, 2. Ole Nicolai, 12-8-1892, 3. Jens Jørgen,
21-1-1894.

Christen Jensen Olesen var født i Hornstrup ved Vejle og søn af afd. gårdmand 
Ole Christensen, Hornstrup mark. Jørgine Tønnesen var født i Rudkøbing som dat
ter af søkaptajn Nicolai Tønnesen Norsk. Hun kom til Follerupgård som ganske 
ung og nåede at tjene familien Bay i atten år, inden hun holdt bryllup med Chri 
sten Olesen, hvem hun lærte at kende i tjenestefællesskabet på Folierupgård.
Familien Bay stod for brylluppet, ligesom det heller ikke skortede på gaver til 
de nygifte: en ko, et komfur, møbler til en stue samt et kaffestel. Men der 
blev også god brug for støtte, da de nygifte, der fik skøde på stedet 14-10- 
1887, kort efter besluttede at flytte ejendommen en smule mod syd. En længe af 
nybyggeriet skulle således stamme af genbrugsmaterialer fra Follerupgård.. 
Denne flytning af ejendommen var færdig ca 1890. ( Disse oplysninger efter fru 
Jens Olesen).
Af de ovennævnte tre børn blev datteren Marie gift med gårdejer Johannes Thom
sen i Enemærket. - Ole Nicolaj startede som ung landmand i 1927 på et af de i 
1922 oprettede husmandsbrug, men blev syg af Sclerose og døde som 43-rig.
Yngste søn overtog fødehjemmet.

Jens Jørgen Olesen g.m. Agnethe Marie Pedersen
f. 21-1-1894, Herslev f. 24-5-1903
d. 6-1-1973, Herslev d.
bmd

1. Jørgen, 13-3-1933, 2. Poul Hartvig, 24-6-1935, 3. Ruth, 15-9-1937.

Med skøde af 30-3-1927 overtog Jens Jørgen Olesen faderens ejendom. Da var han 
endnu ugift, men da begge forældrene endnu levede, havde han hushold. Senere 
da også moderen var var død, giftede han sig. Agnethe Pedersen var sygeplejer
ske, men blev så husmoder.
I samlivet kom der tre børn, hvoraf ældste søn overtog gård nr. 15a. Poul Hart
vig er sygeplejelærer i København, og Ruth er gift med en lærer i Toftlund, Ter 
kel Olsen.
Efter Jens Olesens død, blev Agnethe Marie boende, mens landbruget varetages 
af ældste søn. Men 1981 solgte hun ejendommen til sønnen og flyttede i et ny
bygget hus i Herslev. Samtidig afstod Jørgen Olesen fødehjemmet til sin søn 
Jens Jørgen Olesen.



Matr. nr. 19b, 1844

MØLLEKROG

19b - 1

htk 0-7-0-0

Oprindelsen til ejendommen var Henrich Jensens køb af et par lodder fra gårdmand 
Hans Nielsens gård matr. nr. 2A (gi. matr.) i Herslev i 1787, skøde af 26-6. Men 
samme år videresolgte han til nedennævnte.

Jacob Davidsen 

ingen data kendes

g.m. Sidsel Sørensdatter 
f. ca. 1751
d.

1. Søren, ca. 1784, 2. Ditlev, 27-12-1788, d. 1789.

Det er småt med viden vedrørende Jacob Davidsen og hans familie. Men han fik skø
de fra Henrich Jensen på stedet her, tinglæst 2. januar 1788, og hans tilstedevæ
relse bevises af et dåbsnotat ved juletid 1788. Men derefter er alt tavshed om 
ham. Han må være død i tiden fra Ditlevs dåb og til folketællingen 1801, der vi
ser Sidsel Sørensdatter som enke, der "driver Avling."
Hun nøjedes imidlertid ikke med at drive den jord, som var købt i 1788, idet hun 
var på handelen, da gårdmand Jens Lundemand i Tolstrup udparcellerede sin gård. 
Sidsel fik skøde på tre parceller, der stod for ialt htk 0-6-1-1 5/6. Det var 
ganske vist Tolstrupjord, men da 19b var beliggende lige op til Tolstrup skel, 
var der intet mærkeligt i den handel. Skøde fra Lundemand af 26-6-1801.
Men det blev dog nok for meget for hende, og 1805 afhændede hun en parcel til Pe
der Pedersen fra Pjedsted, der her oprettede et lille brug (nr. 10, 1844), og se
nere - i 1808 - solgte hun yderligere en parcel til den Follerup møller, Niels Pe 
dersen.
Ejendommen drev hun nok alene sammen med sønnen Søren, der fik skøde på den af 
16-3-1813.
Søren Jacobsen var født, dengang forældrene ankom til Herslev. Han var muligvis 
også eneste barn og derfor arvtager. Hans ejertid strakte sig ikke over et stør
re spand af år, idet han fire år efter solgte hele herligheden.
Af de to parceller, som ejendommen oprindelig bestod af, solgte han den mindste - 
htk. 0-3-2- 3/4 - til gårdmand Søren Nielsen Grunnet i Skrædergården. Ved salget 
kaldtes den Rugagers Lod, skøde af 7-6-1817, læst 20-6-1832.
Den største af parcellerne, hvor antagelig bygningen lå, solgtes ligeledes samme 
år til naboen i 19a, Jens Jagd, der fik skøde af 23-4-1817. Ved denne lejlighed 
kaldtes stedet Møllekrog. - Otte år senere solgte Jagd til Rasmus Jørgensen.

Rasmus Jørgensen (Høvs) g.m. Maren Simonsdatter
f. ca. 1776, Ørum f. 8-3-1799, Tolstrup
d. 27-5-1860, Herslev mk d. 12-11-1876, Herslev mk
bmd ________________

1. Ane, 10-7-1823, 2. Mette Marie, 20-2-1827, 3. Maren, 2-2-1831, 4. Jens,
9-6-1838.

Rasmus Jørgensen med det lidt besynderlige tilnavn var født i Ørum, men ved viel
sen i 1823 nævnes han af Bredstrup, så der havde han muligvis tjent på det tids
punkt .
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Maren Simonsdatter var født i Tolstrup, datter af husmand Simon Pedersen og den
nes hustru af andet ægteskab, Marie Poulsdatter.
Rasmus Jørgensen, der ved såvel giftermål som ejendomserhvervelse var en moden 
mand på 47 år, fik skøde på stedet her den 1-6, 5-10-1825. Her gentages navnet 
Møllekrog, der var et gammelt marknavn, moderniseret efter det originale Mølle 
Kraags Fald.
Matriklen af 1844 gav stedet nr. 19b og nyansatte hartkornet til 0-7-0-0. Area
let var efter kortet 110.090 kv-alen eller ca. 8 tdr land.
Rasmus Jørgensen var aktiv bonde til højt op i alderen, og han var næsten 75 år, 
inden han gav tøjlerne fra sig.
Af de fire børn blev det ældste datter, Ane, der med sin mand afløste Rasmus Jør 
gensen. De øvrige børns videre liv kendes ikke.

Peder Jensen Paarup g.m. Ane Rasmusdatter
f. 28-12-1819, Viuf f. 10-7-1823, Tolstrup
d. 23-6-1852, Herslev mk d. 12-3-1880, Herslev mk
bmd

Marie, ca. 1849, d. 1853.

Peder Jensen Paarup eller Porup, som slægten også undertiden blev benævnt, var 
var født i Viuf som søn af Jens Jacobsen Porup og Martha Pedersdatter.
Som ung karl tjente han i Højrup, jfr. Folketællingen. Men han og Ane findes ik
ke viet her i Herslev, ligesom datterens fødested er ukendt.
Men nu kom de så hjem og afløste Rasmus og Maren, og skøde på ejendommen fik de 
pr. 27-4, 30-4-1851. Men det blev en kort og tragisk historie. Allerede året ef
ter overtagelsen døde Peder Jensen Paarup, kun 32 år gammel. -
Men fem måneder senere havde Ane fundet sig en ny mand.

Anders Nielsen (Høvs) g.m. 1. ovenst. Ane Rasmusdatter
f. ca. 1827, Vejle? 
d. 23-9-1887, Herslev mk 
bmd

ægteskab barnløst

Den 20. november 1862 trådte Ane atter ind i den hellige ægtestand. Den ny ge
mal var fra Vejle, ifl. vielsesnotatet, og så muligvis også født der. Gennem 
vielsesattesten blev skødet overdraget til ham d. 20-12-1853 og tinglæst 11—1— 
1854.
Som sædvane var, fik han Rasmus Jørgensens tilnavn klistret på sig og findes 
nævnt med dette - endda i kirkebogen - ved en søns dåb i 1886. - I 1880 døde Ane 
Rasmusdatter af vattersot, kun 56 år gammel, og nu blev det så Anders Nielsens 
tur til at få en ny mage.

g.m. 2. Maren Kirstine Madsen
f. 27-12-1846, Højrup 
d. 1-12-1892, Herslev mk

Anders Andreas, 17-12-1886, d. 1887

Et halvt års tid efter Anes død giftede Anders Nielsen sig igen. Den 24. septem
ber 1880 viedes han til Maren Kirstine Madsen, der var datter af husmand Mads 
Larsen og Johanne Larsdatter, der boede i Bolskov. Maren var dog født i Højrup,
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mens forældrene havde bopæl der.
Maren var fraskilt. Hun havde været gift med en Jens Hansen fra Pjedsted. Med 
sig i ægteskabet havde hun en søn på 11 år.
Efter ca syv års samliv - hvor den eneste søn ikke var levedygtig - døde Anders 
Nielsen af mavekræft, 60 år gammel. Kort før sin død havde han gennem testamente 
bestemt, at Maren alene skulle arve ham, og hun fik tinglæst adkomst af 14-12- 
1888.
Tre år senere overlod hun ejendommen til sønnen af første ægteskab, og halvandet 
år efter døde hun, knap 46 år gammel.

Johannes Mads Axel Hansen g.m. Ane Jacobine Andersen
f. 2-7-1869, Herslev
d.

f. 28-10-1871, Skibet
d.

bmd og maler

1. Mary Dorthea, 1-10-1894, 2. Olaf Christian, 14-4-1896, 3. Anne Cathrine,
3-7-1897, d.s.å.

Johannes Hansen blev født i Herslev, idet moderen fødte under ophold hos sine 
forældre, så der er vel muligt, at det første ægteskab allerede da knirkede i 
fugerne.
Med skøde af 23-7-1891 fik han overdraget hjemmet, matr.nr. 19b med htk 0-7-0-0 
samt 17_1 af Tolstrup, der nok var et tørveskifte. Det havde Anders Nielsen en
gang ved en auktion fået hammerslag på. Købspris for ejendommen var 5300 kr.
Efter moderens død giftede Johannes Hansen sig. Ane Andersen var fra Skibet og 
datter af smed Ole Chr. Andersen og hustru Anne Cathrine. Da vielsen fandt sted 
her i foråret 1893, kunne det tyde på, at Ane havde været hans husholderske.
Johannes Hansen var også maler og blev i det daglige kaldet Johannes maler. Det 
nuværende stuehus på ejendommen blev opført af ham.
Som maler havde han en svend i sit brød, og en vinter, da der ikke rigtig var 
noget at lave, gik malersvenden i gang med at dekorere entreen og forsyne vægge
ne med vægmalerier.
Midt under arbejdet, der da kun var halvfærdigt, kom han på kant med mester, 
hvad der resulterede i, at svenden tog sit tøj og gik. Han kom heller ikke til
bage igen - før halvtreds år efter. Da dukkede han op en dag efter i mange år 
at have opholdt sig i Amerika. Nu ville han se, om hans påbegyndte værk eksiste
rede endnu. Det gjorde det og i akkurat samme stand, som da han forlod det.
Formedelst sin høje alder var han imidlertid ikke i stand til at fuldføre det, 
og det er stadig ufuldendt. (Efter beretning af nuværende ejer Edvard Christen
sen) .
Vedrørende ejendommens tilliggende solgte Johannes Hansen en parcel af 19b til 
naboen Peder Casparsen i 3b, en parcel, der blev skyldsat under nr. 19e med 
htk 0-2-3-li. Men inden havde han ved auktionsretten købt en parcel af 26a, der 
indgik som 26c, htk 0-1-3-1, skøde af 18-2-1893.
1898 solgte Johannes Hansen og rejste af sognet.

Peter Nissen Kock g.m. Karen Marie Hansen
f. 19-4-1859, Brenderup 
d. 1931, Fredericia, b. 
21-1, Herslev

f. 2-11-1863,
d. 1928, b. 10-4, Herslev 
bmd
Ægteskab barnløst
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Peter Nissen Kock var sønderjyde. Hans fødested er ukendt, men forældrene var 
Niels Marcussen Koch og Ane Caroline Nielsen. Hans kones oprindelse kendes ik
ke, men hun var født i Brenderup.
Ved mageskifte med Johannes Hansen overtog han ejendommen her med skøde af 
4-1, 19-1-1898. Hvad han mageskiftede med, vides ikke, men samme år købte han 
endvidere den parcel af 26a - skyldsat under 26c - som Johannes Hansen tidli
gere havde indkøbt, men som ikke indgik i mageskiftet.
Nissen Koch blev ved ejendommen til sin død i foråret 1928, hvorefter Karen Ma
rie solgte ejendommen til møller Brandt på Follerup mølle. Mølleren solgte dog 
umiddelbart efter til Johannes Jensen.
Dennes adkomst var af 25-1-1929. Intet kendes om ham eller familie. Dog ses 
det af skoleprotokollen, at der var en datter Kirstine, f. 31-3-1925. - 
Efter 7-8 års forløb solgte Johannes Jensen til Edvard Christensen, og famili
en rejste nok til Gauerslund jfr. Kirstines udmeldelse af Herslev skole den 
30-9-1937.

Niels Edvard Christensen g.m. Helga Lundgaard Jensen
f. 28-11-1910, Herslev f. 22-2-1911, Ejstrupholm
d. d.
gdr

1. Margit, f. 18-8-1938, 2. Elin, 20-1-1942, 3. Esther, 15-4-1947.

Med tinglæst skøde af 25-9-1937 erhvervede Edvard Christensen nu ejendommen og 
formedelst 14.600 kr. Da var ejendommens størrelse ca. 6i td land, men ved til
køb blev den betydeligt større. I 1948 købtes af Carl Egeberg dennes ejendom 
matr nr 7b af Tolstrup, ligesom han også overtog faderens ejendom matr nr lo, da 
denne ikke kunne mere.
Niels Edvard Christensen er født i Herslev som søn af Christen Christensen og 
Gertrud Pedersen, mens hans kone er født i Ejstrupholm. I hjemmet voksede tre 
piger op, som alle er gifte. Margit og Elin er begge gifte med landmænd, og 
førstnævnte bor i Solskov, mens Elin har sit hjem i Elsborg ved Rødkærsbro. 
Esther er uddannet sygeplejerske, gift med en mekaniker og bor i Silkeborg.



Matr. nr. 19c-d, 1844

htk 0-1-3-2 3/4

Den 20. februar 1863 viedes i Herslev kirke Knud Jensen af Herslev, 28 år, og 
pige Maren Henriksen Jagd af Herslev, 24 år.
Det var hvad kirkebogen berettede om den begivenhed. De unge fik nok bopæl på 
en bid af Marens fødehjem og byggede sikkert i første omgang på lejet jord, hvad 
der dengang ikkervar~ualmindeligt.

Knud Jensen g.m.
f. ca. 1835, Børkop 
d. 4-2-1908, Herslev mk 
hmd og landpost

Maren Henriksen Jagd 
f. 27-2-1838, Herslev 
d. 21-8-1921, København

1. Jens, 15-4-1863, d. 1864, 2. Jens, 19-9-1865, 3. Henrik, 19-8-1867, 4.
Marie, 17-5-1870, 5. Marius, 15-11-1874.

Knud Jensen var født i Børkep og søn af Jens Kasper Knudsen, mens Maren Jagd 
var ældste datter af boelsmand Henrik Jensen Jagd og Mette Marie Hansdatter i 
ejendommen matr.nr. 19a. Efter Henrik Jagds død i 1868 overlod hans enke ejen
dommen til datteren Karen og svigersønnen Søren Lauritsen.
Efter bevilling af 30-9-1868 udstykkedes fra hovedmatrikelnummeret 19c med htk 
2 alb, hvad der passer udmærket med en byggeplads. Endvidere matr,nr. 19d med 
htk 0-1-3-1 3/4, der skulle holdes forenet med 19c. Skøde af 21-1-1870, k 600 
rdl.
Dermed havde Knud Jensen og Maren fået fod under eget bord, selv om jordtillig- 
gendet var beskedent.
Knud Jensen blev i daglig tale kun kaldet Knud Post, og han var - såvidt det 
kan konstateres - også landpost i Herslev-området.
I ægteskabet fødtes fem børn, hvoraf ældste dreng døde som spæd. Den enlige dat
ter blev i 1897 gift med bogholder Johannes Steinbæk og fik bopæl i København, 
hvad vist også Marius gjorde. Intet vides ellers om sønnerne.
Efter Knud Jensens død solgte Maren Jagd hus og jord og rejste antagelig til Kø
benhavn til detteren. Her døde hun i hvert fald.

Kathrine Berenth 
f. 22-12-1869, Arrild 
d. 6-10-1956, Herslev mk 
hmd

Med skøde af 1-4-1908 erhvervede Kathrine Berenth ejendommen og prisen var 
4500 kr.
Kathrine Berenth var sønderjyde, datter af Christian Jensen Berenth og Marie 
Margrethe Hansen, Arrild.
Hun havde i sine yngre år opholdt sig en del i USA, ligesom hun også havde haft 
forretning i Fredericia med hjemmebageri.
De sidste år, hun levede, var hun plaget af sygdom, og i hendes sidste leveår 
havde hun ophold hos naboen Jens Jørgen Olesen og hans kone Agnethe.
Efter hendes død blev stedet overtaget af Jørgen Olesen, der lagde jorden un
der matr. nr. 19a, hvorfra den i sin tid var kommet, mens huset blev frasolgt 
under matr.nr. 19f og overtaget af Leif Ottosen.



Matr. nr. 20, 1844

TINGSTED LAAGE

20 - 1

htk 1-3-2- 3/4

Ejendommens grundlag var en udstykning fra den gamle gård nr. 5A i Herslev, som 
daværende ejer Jens Christiansen (Keysen) foretog, da han solgte en parcel til 
den Follerup møller Jep Jensen. Dette skete allerede i 1773.
Udskiftningen, der fandt sted i disse år, havde gjort parcellen til en udlod, d. 
v.s. en lod, der lå uden forbindelse med den øvrige jord og derfor blev afhændet, 
så snart lejlighed gaves.
Parcellen, der i htk var ansat til 1-2-0-0, kaldtes Steenagers Lod, og skødet 
til mølleren findes dateret 26-1-1773, og det var sikkert en af de første handel
er i forbindelse med udskiftningen. Den næste halve snes år tilhørte jorden møl
leren, men solgtes så til møllerens broder Claus Jensen.
Denne var en yngre broder til mølleren, og det var muligvis i forbindelse med ar- 
vedeling, at Claus Jensen nu fik skøde på denl-5-1783. - Da Claus Jensen havde 
andre planer - han købte gård i Follerup - solgte han året efter parcellen vide
re.

Peder Andreasen g.m.
f. 1763, 17-4, Højrup 
d.
bmd

Maren Jensdatter 
f. ca. 1757, Højrup
d.

Peder Andreasen var fra Højrup, søn af Andreas hjuler og Mette Jensdatter, og 
hans skøde var af 23-7-1784. Peder Andreasen var nygift - viet d. 16. oktober 
1783 - og nu blev der sat bygning på stedet, hvad der fremgik af handelen et 
par år efter, hvor lodden udtrykkelig nævnes med ”Hartkorn og Huus paa Steedet.”
Navnet på ejendommen stammer fra et gammelt marknavn ”Ting Logs Fald" på Hers- 
lev Søndermark, og det findes brugt i kirkebogen i forbindelse med personopteg
nelser lige fra 1789 til 1811, ligesom en senere form "Tingstedlund" kendes fra 
skøde- og panteprotokollerne. - Efter to år på stedet solgte Peder Andreasen.

Ane Jensdatter g.m. 2. Rasmus Madsen
f. ca. 1738, f. ca. 1760,
d. 1791, b. 24-2, 55 år d. 1789, 29 år, b.
avls bruger_________ ___ 15-11

1. Anne, ca. 1768, 2. Niels, ca. 1770, 3. Maren, ca. 1778

Med skøde af 17-6-1786 overdrog Peder Andreasen stedet til Mads Nielsens enke, 
Anne Jensdatter, hvis oprindelse - såvel som afdøde Mads,s - ikke kendes. Alle 
data familien vedrørende er taget efter folketællingen 1787, og ifl. den var An
ne stadig "en Enke, der driver nogen Avling."
Men enke vedblev hun ikke at være. Den 30. maj 1788 viedes hun i Herslev kirke 
til ungkarl Rasmus Madsen af Bredstrup. Men det blev en stakket lykke, idet kir
kebogen året efter d. 15. november noterede Tingstedlaagemandens død.
Anne Jensdatter fortsatte imidlertid med at drive avling, men kun kort tid. Halv
andet år efter var også hun død og blev begravet d. 24. februar 1791. - Nu blev 
det så skifteretten der kom til at handle, og den 24-6-1791 blev der meddelt skø
de til ny ejer - et auktionsskøde - over Rasmus Madsens enkes Stervbo.
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Inden sin død havde Anne Jensdatter øget stedets tilliggende med tre enge, 
Kræmmersiig kaldet, som hun købte af gårdmand Hans Bertelsen på Øsdalsgård, 
skøde af 5-4-1790.

Lauritz Henrichsen g.m.
f. 1766, 11-10, Varmark 
d.30-8-1803, Højrup 
bmd.

Lisbeth Andreasdatter 
f. 1769, 17-12, Højrup 
d. 20-3-1849, Højrup

1. Andreas, 2-10-1792, d. 1793, 2. Maren, 6-3-1794,

Køberen, der fik hammerslag på sal. Anne Jensdatters stervbo ved auktionen, var 
Lauritz eller Laurs Henrichsen, hvis forældre boede i Højrup. Han var dog født 
i det sydlige Jylland, i Sdr. Stenderup sogn
Han var tre måneder før købet blevet gift med Lisbeth, der var datter af Andreas 
Thomsen hjuler og Mette Jensdatter. Det var altså et nygift par, der nu skulle 
forme deres tilværelse her på stedet. Dette benævntes nu Tingstedlund.
Lauritz,s virke kom dog ikke til at sætte dybere spor her, idet han fik lejlig
hed til at overtage faderens ejendom Elborg i Højrup, og efter fem års forløb 
rejste familien, der nu var forøget med et par børn, hvoraf dog det ældste døde 
som spæd.

Poul Michelsen g.m.
f. døbt 19-3-1747, Taulov 
d. 27-1-1808, Herslev mk 
bmd

Johanne Jensdatter 
f. ca. 1745, Taulov 
d. 18-12-1829, Herslev mk

1. Anne Johanne, 8-1-1781, 2. Else, ca. 1792,

Henrichsens efterfølger kom fra Skærbæk i Taulov sogn. Poul Michelsen var dog 
født i Børup som søn af en Michel Hansen der. Johanne Jensdatter var fra Tårup, 
ligeledes i Taulov sogn, og de findes gifte i 1773. Der var muligvis flere børn, 
men de to nævnte var medtaget i Folketællingen 1801.
Poul Michelsen fik skøde på "Tingstedlund med hartkorn 1-2-0-0, med Bygninger og 
Eiendomme i Bye og paa Mark", som skøderegisteret angav, dateret 20-6-1796.
Poul Michelsen var ved overtagelsen - ligesom hans kone - ingen årsunge mere, 
og kun tolv år efter døde han kort efter nytår 1808. Ejendommen førts nu videre, 
i Johannes navn, selv om der kom en svigersøn til samme år.

Jørgen Poulsen g.m. Anne Johanne Poulsdatter
f. ca. 1773, f. 8-1-1781, Taulov
d. 1-1-1834, Herslev mk d. 4-1-1861, Herslev mk
bmd

1. Poul, 19-1-1809, 2. Mette Johanne, 5-1-1811, d. 1847, 3. Bodil, 17-4-1813,
d. 1816, 4. Peder J. Skou, 16-4-1815, d. 1816, 5. Peder Skou, 1-8-1817, 6.
Ole, 11-4-1821.

I forsommeren 1808 viedes Anne Johanne til Jørgen Poulsen, der i vielsesnotatet 
blev angivet af Gammelby mølle, hvad der nok betyder, at han på dette tidspunkt 
tjente der.
Om Johanne samtidig afgav tøjlerne, er nok tvivlsomt, for først i 1813 findes
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Jørgen Poulsen nævnt som boelsmand, mens de foregående notater ingen stillings
betegnelser har. Da intet skødenotat er fundet, kan man måske betragte hans titel 
som bevis på, at han nu var blevet ejer.
I Jørgen Poulsens tid udarbejdedes den matrikel, der skulle komme i 1844, og 
selv om ikrafttrædelsen først skete efter hans død, var den ny betegnelse for 
ejendommen her klar. Stedet fik matr. nr. 20, og hartkornet nyansattes til 1-3- 
2- 3/4. Ifl. matrikelkortet blev arealet opmålt til 216.580 kv-alen, og det sva
rede til ca. 15i td land.
Af de seks børn, der blev resultatet af samlivet, døde et par af dem som mindre
årige, og Mette Johanne som ugift, 36 år gammel. Af de øvrige overtog Poul som 
ældste søn til sin tid fødestedet, mens Bodil mange år senere fandtes gift med 
Lauge Bregnholm, men ikke viet her.
Efter Jørgen Poulsens død i 1834 drev hans enke ejendommen videre, og folketæl
lingen af samme år og ligeledes 1840 angav Anne Johanne som gårdejerske med søn
nen Poul som avlskarl.

Poul Jørgensen g.m.
f. 9-1-1809, Herslev mk 
d. 23-11-1866, -
bmd

Anne Cathrine Jensen 
f. ca. 1818, Rans 
d. 8-12-1870, Herslev mk

1. Jørgen, 26-3-1843, 2. Jens, 2-4-1845, 
27-12-1849, 5. Mette Johanne, 27-11-1852, 
1-5-1859.

3. Ane Johanne, 27-3-1847, 4. Ane,
6. Else Marie, 29-9-1856, 7. Petrine,

I 1840 blev Poul Jørgensen betroet det fædrene bo, og hans adkomst findes af 13. 
maj samme år.
Kort tid efter havde han åbenbart fundet sig en kone, idet hans bidrag til kirke
bogens dåbsnotater begyndte i foråret 1843. Anne Cathrines herkomst er ukendt, 
men folketællingen 1845 fortæller, at hun var født i Gårslev sogn.
Som i foregående slægtled var også Pouls og Anne Cathrines ægteskab frugtbart 
med ialt syv børn. Heraf var Jørgen ugift og døde i Fredericia i 1890. Jens blev 
gift med fattiggårdsbestyrer Mads Peter Christensens enke, Else Kirstine Jepsen, 
og bosatte sig på fælleden i Elses tidligere hjem. Ane Johanne giftede sig med 
smed Claus Clausen i Gauerslund, der var enkemand. Else Marie blev ligeledes sme
dekone, gift 1880 med smed Vilhelm Seehausen i Skærbæk.
I 1866 døde Poul Jørgensen, men enken fortsatte på ejendommen med børnenes hjælp. 
Efter hendes død i 1870 trådte skifteretten i funktion, og som led i skiftet sat
te den ejendommen til auktion, selv om der stadig var en voksen søn tilbage. Det 
havde muligvis været nødvendigt af hensyn til arvedelingen.
Den 31-3-1871 solgtes stedet til naboen gårdmand Hans Peter Jepsen i matr. nr.
15b formedelst 5750 rdl. Til ejendommen hørte endvidere nr. 17c af Tolstrup, der 
var et tørveskær.
Hans Peter Jepsen lagde ejendommen under sin egen gård, og hermed var stedets 
saga ude som selvstændigt brug. Bygningerne er for længst borte, og intet mere 
minder om TINGSTED LAAGE.
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ANSIGHUUS

htk 1-3-0-1

Ejendommen er som de fleste afbygger-ejendomme et resultat af udparcellering, og 
her var det gårdmand Jens Thomsen Ravn, gård nr. 4A (gi. matr.), der solgte ud 
af gården, til der ikke var mere. Således købte en søn fra den anden halvdel af 
den gamle gård af Ravn to parceller med ialt htk 0-6-0-2i og byggede her et bo
sted op.

Jørgen Andersen g.m. Ane Madsdatter
f. 8-1-1779, Herslev f. ca. 1768,
d. 30-3-1820, Herslev mk d. 22-8-1838, Herslev mk
bmd

ægteskab barnløst

Jørgen Andersen var søn af gårdmand Anders Nielsen og Anne Jørgensdatter i halv
gården nr. 4B. - Ane Madsdatters oprindelse ukendt.
Med skøde af 29-8-1810 fik han adkomst til parcellen og startede nu et brug på 
denne. Ret megen fornøjelse fik han ikke af sit virke, for i foråret 1820 døde 
han, kun 41 år gammel. Men livet skulle jo gå videre, og Ane fulgte sæd og skik 
og tog en ny mand i huset.

Hans Augustinussen g.m. ovenst. Ane
f. ca. 1788, Brøndsted
d. 11-4-1831, Herslev mk
bmd
Ægteskab barnløst

I efteråret 1820, d. 21. oktober, viedes Ane Madsdatter til Hans Augustinussen, 
der ifl. vielsesnotatet var en 32-årig ungkarl fra Brøndsted, Gauerslund sogn.
Han var en snes år yngre end Ane, men det betød mindre dengang, når det gjaldt 
om at blive selvstændig.
Men Hans Augustinussen holdt ikke længere end forgængere. Efter godt en halv snes 
år bukkede også han unøer, og Ane overlevede således to ægtemænd, der begge var 
yngre end hun selv var. Nu solgtes stedet til Morten Nielsen, og af dette skøde
notat fremgår for første og eneste gang ejendommens navn: Ansighuus.
Desværre er datoen for skødeoverdragelsen faldet ud, men salget har sikkert fun
det sted kort efter ejerens død, da det af kirkebogens dåbsnotater fremgår, at 
den ny ejer i hvert fald var på stedet maj 1832. - Ved salget havde Ane Madsdat
ter sikret sig aftægt, idet hun døde som aftægtskone på Herslev mark, idet folke
tællingen 1834 betegner hende som sådan og indsidderske.

Morten Nielsen g.m. Ane Marie Nielsdatter
f. ca. 1795,
d. 18-4-1837, Herslev mk 
bmd

f. ca. 1802,
d. 10-8-1844, Herslev mk

1. Abelone, ca. 1827, 2. Ane Hansine, 18-5-1832, 3. Mortine Marie, 28-5-1837,

Hverken Morten Nielsens eller hans kones føde- og hjemsted kendes og man må nøj
es med de få oplysninger, som kirkebog og folketælling kan give. - Men det kunne
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se ud, som om det var et usundt sted at være mand og husbonde, idet Morten Niel
sen efter blot fem år på ejendommen døde og i samme alder som hans to forgængere. 
Det tredje barn i ægteskabet blev født efter faderens død, og man ser, at pige
barnet blev kaldt Mortine. Hun må dog sikkert være død og uden, at det havde vakt 
kirkebogens opmærksomhed, idet hendes død ikke findes registreret.
Ane Marie måtte som sine medsøstre i lignende situationer tage en ny mand ind i 
bedriften, og det blev Jørgen Davidsen.

Jørgen Davidsen g.m. 1. omst. Ane Marie Nielsen
f. 28-9-1812, Herslev 
d.
bmd__________________
1. Maren, 26-2-1839, 2. Morten, 19-6-1840, 3. David, 1-4-1842,

2. Sidsel Hansdatter
f. 29-9-1819, Bramdrup 
d.

4. Ane Marie, 14-10-1845, 5. Hans, 4-9-1847, 6. Mette, 27-10-1849, d.s.å., 7.
Rasmus, 6-9-1851, 8. Mette, 12-8-1853, 9. Niels Peder, 14-10-1855, 10. Sidsel,
Marie, 30-5-1858.

Jørgen Davidsen var født i Herslev, søn af gårdmand David Rasmussen og dennes hu
stru af andet ægteskab Maren Nielsdatter. Forældrene havde tidligere ejet den af 
Jens Th. Ravn udparcellerede gård 4A, så Jørgen Davidsen kom her ved giftermålet 
med Ane Marie næsten på hjemlig grund. I vielsesnotatet blev han angivet af Mejs
ling, og muligt er familien David Rasmussen, der ikke findes i Herslev efter 1812, 
havnet der.
I Jørgen Davidsens tid fremkom den ny matrikel, og stedet her fik matr« nr. 21 
og med nyansat hartkorn 1-3-0-1.
Jørgen og Marie fik tre børn i deres samliv, der kun varede få år. - I 1844 
var der igen dødsfald blandt de voksne på stedet. Til forskel fra de øvrige, var 
det nu konen på ejendommen, der måtte bort. Ane Marie døde af tæring eller tuber
kulose, kun 42 år gammel. - Men Jørgen fandt sig en ny kone, og livet gik videre.
I det ny ægteskab med Sidsel Hansdatter, der var født i Bramdrup, fødtes yderli
gere syv børn, og der var således nu tre hold børn fødte på ejendommen, og hvor
af de ældste havde både stedfar og stedmod. Disse børns videre liv vides næsten 
intet om. - Maren, f. 1839, ses dog at være blevet gift med Jørgen Andersen Jen
sen af Højen skov i 1865.
I Davidsens tid skete der ikke større ændringer i ejendommens status, bortset 
fra et par mindre køb, bl.a. en eng i Højrup ejerlav - nr. 44. Det skete i 1866, 
ligesom der også var tilkøbt en skovparcel matr. nr. 40r.
I 1869 solgte Davidsen ejendommen til kommunen, der ville bruge den til fattig
gård, og i forbindelse med købet viste en panteobligation, at Davidsen på det 
tidspunkt var flyttet til Engelsholm mark i Nørup sogn.
Nu blev ejendommen altså fattiggård, men det er en anden historie, der beskrives 
for sig selv.
Efter at kommunen havde opgivet ejendommen her som fattiggård, blev den solgt til 
almindeligt landbrug igen.
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HERSLEV FATTIGGÅRD

Landkommunalloven af 6-7-1867 havde gjort fattigvæsenet til en rent kom
munal affære og gav stødet til oprettelse af fattiggårde rundt omkring i 
sognene. Man købte i regelen en gård eller større ejendom og indrettede 
den til formålet, og som vederlag for ophold på denne måtte samtlige an
bragte udføre arbejde. Derfor kaldtes de også undertiden arbejdsgårde, 
og underforstået var det nok meningen, at den skulle virke som skræmme
billede, hvad den nok også i visse tilfælde gjorde for arbejdssky perso
ner .
Efter nytår 1869 begyndte man så småt at tænke på oprettelse af en sådan 
institution i Herslev. Ved et møde i sognerådet besluttede man at høre 
sogneboernes mening om denne idé.
Man havde nemlig til formålet tænkt sig at købe Jørgen Davidsens ejendom 
på Herslev mk. for ca. 6.000 rdl. Men inden man gik videre, ønskede sogne
rådet, at beboerne af deres midte skulle vælge fire mænd, der så skulle 
være rådet behjælpeligt med at få den ny anstalt på benene.
Disse fire blev: pastor Ove Chr. Jensen, Herslev, møller Johansen i Fol- 
lerup mølle, gmd. Hans Nielsen Skou i Tolstrup samt gmd. Christen Peder
sen Skov i Højrup.
Til at forestå den daglige ledelse skulle antages en bestyrer, hvis løn 
blev fastsat til 100 rdl. årlig + fri station, og ved et møde i sognerådet 
d. 5-4-1869 blev antaget som den første bestyrer, gmd. på Herslev fælled 
Mads Peter Christensen. Dennes hustru, Else Kirstine Jeppesen, skulle end
videre forestå den daglige husholdning.
I efteråret 1869 var man så vidt fremme med forberedelserne, at man kunne 
tænke på at starte virksomheden, og ved sognerådsmødet d. 25-10-1869 blev 
det vedtaget at indvie den ny institution d. 3. november og tage den i 
brug dagen efter.
Selve indvielseshøjtideligheden - om der i det hele taget havde været no
gen - havde man ikke fundet værd at omtale i den gamle sognerådsprotokol, 
hvorfra det meste af det her opnoterede er taget, men dagen efter - d. 4. 
nov. 1869 - holdt sognerådet møde her og tog den samme dag reelt i brug.
De ankomne nye beboere - i notaterne fremover kaldet fattiglemmer - opgav 
navne, fødested og alder, hvilket indførtes i en dertil indrettet protokol, 
ligesom deres ejendele blev registreret og bogført.
Til brug for fattiggårdens drift blev følgende protokoller autoriserede: 
en hovedbog over alle fattigleramer, en driftsbog, en bog over materiel
regnskaber, en bog over inventar, en inspektions- og forhandlingsprotokol 
for sognerådet og dets forstander, som havde tilsyn med anstalten, en må
nedsprotokol, hvori indførtes det månedlige regnskab, som skulle føres og 
opbevares af de forstandere, der førte tilsyn med fattiggården.
Det ser således ud til, at administrationsapparatet - et helt lille bureau
krati - var i orden, og så begyndte virksomheden.
Det gamle fattighus, der lå ikke så langt derfra, skulle vel så være ble
vet overflødigt, men det solgtes først 5-6 år senere til naboen, gmd. Hans 
P. Jepsen, der fik skøde på det af 20-1-1875 formedelst 810 kr. Muligvis 
havde det været anvendt som en slags anneks eller husvildebolig.
Men kun et halvt år senere - d. 25-4-1870 - døde bestyrer Mads Peter Chri
stensen, kun 38 år gammel. Dagen efter samledes sognerådet til møde, for at 
tage stilling til, hvordan man skulle imødegå den situation, der nu forelå 
ved den daglige leders bortfald.
Den tidligere bestyrers enke lykkedes det at få til at blive som husmoder 
til d. 1. november 1870, og til at forestå det øvrige daglige arbejde, fæ
stede man ungkarl Jørgen Poulsen, Herslev, for en gage af 40 rdl. for tiden 
til 1-11-1870.
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Nu var der så tid til at søge en ny bestyrer, og ved sognerådsmødet d. 28- 
7-1870 blev det vedtaget at ansætte husmand Jens Jørgensen fra Højrup som 
ny bestyrer.
Jens Jørgensen var en ung mand på ca. 30 år og født i Velling. Hans kone 
var Kirstine Hansen, der var lidt ældre og født i Treide.
Men Jens Jørgensens forsøg som leder mislykkedes dog. Han havde åbenbart 
ikke kunnet leve op til de forventninger, man fra sognerådets side havde 
til slig bestillingsmand. Han vidste ellers nok, hvad han gik ind til, idet 
han havde underskrevet sognerådets ”håndfæstning”, der forlangte, at han 
”i et og alt havde at efterkomme sognerådets beslutninger og bestemmelser, 
det for anstalten gældende regulativ, samt med ivrighed og redelighed at 
varetage forbemeldte hverv”.
Efter halvandet års tjeneste blev han opsagt, og fra et sognerådsmøde af 
25-4-1872 hed det:
Af forskellige grunde og efter endelig vedtagen beslutning bestemtes det 
at opsige bestyrer Jens Jørgensen på Herslev sogns fattiggård til at fra
træde sin tjeneste som sådan og hans kone som bestyrerinde den førstkom
mende 1. november 1872 i henhold til den med ham af 28-7-1870 indgåede 
kontrakt.
Opsigelsesfristen var fra begge sider et halvt år.
Den 8-6-1872 bragte datidens nyhedsorgan, Fredericia Avis, følgende annonce 
under overskriften Herslev Fattiggård:
En Bestyrerplads ledig 1-11-1872. Maa være gift, og han og Konen have gode 
Anbefalinger. Løn 100 Rdl. aarlig samt fri Bolig og Kost.

Paa Sogneraadets Vegne 
J.L. Christensen, p.T. Formand

Den 20. juli samme år ansatte man Hans Hansen, der da var postbud i Frede
ricia, som ny bestyrer.
Men forinden var der blevet stort røre om den afgående bestyrer. Det frem
gik af et referat fra sognerådsmødet d. 16. oktober samme år. Det hed heri: 
Da der af forskellige grunde og navnlig nærmest denne, at en mand fra Hers
lev kommune, som tror sig kaldet dertil, har anmeldt for øvrigheden, at den 
d. 1. november fratrædende bestyrer på fattiggården, Jens Jørgensen, skulle 
have vist sig uærlig i betragtning som bestyrer på fattiggården, ja, at 
beskyldningen mod ham sigtede til, at han havde begået tyverier, har sogne
rådet af denne grund undersøgt, hvorvidt den anførte beskyldning kunne være 
grundet, ved at gennemse regnskabet såvel som gårdens ejendele, og i disse 
punkter er kommen til følgende resultat, at der ikke savnedes nogen som 
helst af de genstande, som var sognerådet bevist at tilhøre fattiggården, 
lige så lidt fandtes noget ved regnskabet at udsætte.
Men da adskillige af fattiglemmerne på gården troede at kende en del til 
uærlige og utilladelige handlinger, anvendt af bestyreren, lod sognerådet 
afholde forhør over de pågældende fattiglemmer, hvorved en del af deres ud
sagn straks viste sig at være ubegrundet, hvorimod det øvrige af deres for
klaring, som sognerådet ikke troede at være berettiget til at bruge til af
gørelse, henvistes til øvrighedens afgørelse tillige med den af sognerådet 
ovenanførte opfattelse af sagen.
Hvad der så videre skete i den sag, kendes ikke, men Jens Jørgensens sidste 
tid som bestyrer har nok været omgivet af en hel del sladder fra fattiglem
mernes side.
Nu blev det så postbudet fra Fredericia, der skulle forestå ledelsen. Ingen 
data kendes om ham, og ud over, at konen hed Abelone Hansen, vides intet.
De nåede dog i deres Herslev-tid at få et par sønner, fødte 1874 og 1876.
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Men den ny bestyrer var man åbenbart godt tilfreds med, idet han året efter fik 
lønforhøjelse, fra 100 rdl. til 125, og det var ikke et eengangsfænomen. 1876 
steg han fra 250 kr. årlig til 275 kr., der var aflønning i den ny møntfod, som 
var indført 1875.
Men 1880 var også Hans Hansens dage som bestyrer talte. Ved et sognerådsmøde d.
26. april indstillede fattiggårdsudvalget, at man sagde den nuværende bestyrer 
op. Begrundelsen herfor var, at man formente, at man kunne få fattiggården dre
vet billigere. Et sådant argument var jo ikke til at afvise, og Hans Hansen fik 
sin opsigelse til 1. november 1880.
Et stillingsopslag i avisen gav ti ansøgninger, som man så på et møde d. 7. juli 
1880 gennemgik. Heraf udvalgte man to ansøgere, som man indkaldte for at tale med. 
Det var gartner Jørgen Pedersen fra Fredericia og Peder Pedersen Skov af Østed. 
Efter disse samtaler valgte man så otte dage senere gartneren fra Fredericia til 
ny bestyrer.
Intet vides om denne bestyrer, men han holdt ud i syv år. Men pludselig i august 
måned 1887 ønskede han at fratræde til november samme år, og skønt det stred mod 
kontraktens opsigelsesfrist, lod man ham rejse og opslog stillingen påny.
Det må på den tid have været et ret eftertragtet job at være bestyrer her, for 
der meldte sig ikke mindre end tolv ansøgere, og ud af disse tolv valgte man så 
husmand Anders Hansen, Herslev. Lønnen var fra først af 200 krl årlig + fri sta
tion.
Anders Hansen var født i Follerup d. 5-2-1851, søn af hmd. Hans Jensen og Karen 
Nielsen. Forældrene flyttede dog senere til St. Velling.
I 1879 var han blevet gift med Margrethe Bertelsen Kyed, der var født i Herslev 
11-11-1853, datter af afd. Bertel Madsen Kyed og Kirstine Nielsen. De havde tre 
børn, hvoraf kun den yngste, en datter, blev født på fattiggården i 1893. Den 
ældste søn, der hed Hans Hansen, født 25-12-1879, blev senere en kendt mand som 
ejer af dagbladet "Jyllands-Posten" og dettes chefredaktør.
Anders Hansen blev den sidste egentlige fattiggårdsbestyrer. I 1892 skete der det, 
at kommunen overlod driften af fattiggårdens jord til naboen, Laurids Pedersen, 
der mod en årlig godtgørelse af 140 kr. skulle drive denne. Man havde ellers i 
1889 bygget ny kostald, men det var måske også kun selve jordbehandlingen, Lau
rids P. skulle stå for.
Om Anders Hansen havde følt sig tilsidesat ved denne ordning, er uvist, men næ
sten samtidig meddelte han sognerådet, at han ønskede at fratræde som bestyrer 
d. 1. maj 1893.
Dette tog rådet til efterretning og forhandlede derefter om et evt. salg af ejen
dommen. Men fattigvæsenet skulle jo stadigvæk fungere, og der kunne kun blive ta
le om salg, såfremt det var muligt at træffe en overenskomst med en anden kommu
nes fattiggård om, at tage imod de fattiglemmer, der ikke kunne anbringes privat. 
Her tænkte man især på fattiggården ”Hofmannsminde” i Bredstrup, som kommunerne 
Bredstrup, Pjedsted og Ullerup drev i forening.
Til at forhandle videre om sagen blev udpeget Jens Haurballe, Niels Bertelsen 
og P. Møller, alle medlemmer af sognerådet.
En måneds tid senere kunne dette udvalg give et referat af mødet med sognerådene 
i Bredstrup, Pjedsted og Ullerup, og det blev vedtaget at gå ind på de betingel
ser, bestyrelsen for Hofmannsminde stillede, og så gøre skridt til at afhænde 
Herslev fattiggård ved en offentlig auktion i første halvdel af april måned samt 
søge en midlertidig bestyrer af denne.
I Fredericia Avis for d. 26. marts 1893 kunne man derefter læse:

AUKTION
OVER

HERSLEV SOGNS FATTIGGÅRD

Lørdag d. 15. April d.A. Efterm. Kl. 3 lader Herslev Kommune ved offentlig Auktion
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bortsælge den Kommunen tilhørende Fattiggaard paa Herslev Mark, Herslev Sogn, 
med Besætning og Inventarium, bestaaende af 6 Køer, 2 Kvier og 1 Kalv, Avlsred
skaber m.m.
Ejendommen bestaaer af Matr. Nr. 21, 40r og 5d af Hartkorn 1 Td., 3 Skp., 2 Fdk., 
| Alb., af Areal ca. 13 Tdr. Land Agerjord og ca. i Td. Eng.
Bygningerne ere assurerede for 9490 Kroner. Ejendommen ligger tæt ved Kirke og 
Skole, ca. i Mil fra Taulov og l| Mil fra Fredericia.
Konditionerne ere til Eftersyn hos Sogneraadets Formand Skolelærer Dahl, Tol- 
strup.

Elbo m. fl. Herreders Kontor, Fredericia, 
d. 25. Marts 1893

H. Becher
Denne tiltalende annonce gjorde imidlertid ikke sin virkning. Det hele blev en 
fiasko, idet der ikke meldte sig en eneste køber, og som følge heraf blev der 
heller ingen auktion.
Samme dag begyndte man derfor at forhandle med den afgående bestyrer Anders Han
sen om at overtage fattiggården i forpagtning, og man enedes med ham om en for
pagtningskontrakt, der skulle løbe i fem år fra 1. maj1893 til 1. maj 1898.
Hansen skulle svare 600 kr. årlig i forpagtningsafgift samt svare alle skatter 
og afgifter. Endvidere skulle han forpligte sig til at forsørge de på fattig
gården værende lemmer mod 60 øre pr. dag for voksne, og ifald sognerådet an
bragte børn på stedet, skulle der for disse erlægges 40 øre pr. dag. Sådan blev 
det, og sognerådet slap ud af den knibe, det var kommet i.
Derefter holdt man otte dage senere en mindre løsøreauktion på gården, der omfat
tede borde og stole, sengesteder, køkkentøj, glas og porcelæn m.m. Inventardele, 
der nu var blevet overflødige.
Fremover lejede man sig altså ind, hvad ophold for de af sognets beboere, der 
ikke kunne klare sig selv, angik. Dels på Bredstrup fattiggård, dels hos Anders 
Hansen.
Den 16-7-1897 forhandlede man igen med Anders Hansen om en fortsættelse af for
pagtningen, og kontrakten fornyedes igen for fem år fra 1. maj 1898 at regne og 
på de samme betingelser som tidligere.
Men lige efter århundredskiftet omordnedes skolevæsenet i kommunen, og der blev 
bygget en ny hovedskole for Højrup skoledistrikt. Derved blev den gamle Højrup 
skole, der lå umiddelbart syd for den daværende Højrup kro (nuv. Korsvej) ledig, 
og denne kunne nu passende afløse forpagtergården her som opholdssted for fattig
lemmer o.l.
Kontrakten med Anders Hansen blev ophævet, og af et notat i den gamle sogneråds
protokol, ses det, at man på mødet d. 19-4-1901 udpegede gmd. Jens Pagh Christo- 
phersen af Højrup mk., der var medlem af sognerådet, til at taksere ved forpagte
rens fratræden.
Anders Hansen blev ikke ledig. Samme år d. 15. maj skrev han forpagtningskontrakt 
med gdr. Niels Madsen Christensen af Egum og rejste derefter af sognet.



Matr. nr. 21, 1844 (fortsat) 21 - 1

Den tidligere fattiggård blev efter nedlæggelsen omkring 1901 solgt til alminde
ligt landbrug. Af skødenotatet:

Skøde fra Herslev sogneråd - efter købekontrakt af 18-6-1901 - til 
Hans Thomsen Elkjær, den kommunen med adkomst af 23-10-1869 og 12—1— 
1870 tilhørende fattiggård og arbejdsanstalt, matr. nr. 21 og 40r samt 
5d af Tolstrup. k 12.500, hvoraf 3.500 for løsøre.

27-5, 4-6-1902

Hans Thomsen Elkjær 
f. 5-1-1868, Erritsø 
d. 19-2-1943, Herslev mk 
gdr

g.m. Ansine Rasmine Sørensen 
f. 4-4-1868, Øster Hornum 
d. 17-1-1949, Herslev mk

1. Elisabeth Nathalie, 9-10-1902, 2. Astrid Nicoline, 1-7-1904, 3. dødf. dreng,
26-5-1907, 4. dødf. dreng, 9-6-1910.

Hans Thomsen Elkjær var født i Erritsø som søn af gårdmand Thomas Pedersen El- 
kiær og Else Hansdatter. Hans kone var langvejs fra, idet hun var født i Øster 
Hornum, Aalborg amt, og datter af gårdejer Søren Christensen og Nicoline Jens
datter.
Det var sikkert et par virkelystne mennesker, der - ovre deres pure ungdom - ritr 
skulle prøve kræfter med den gamle fattiggård. Dette lykkedes, og efter ca. 35 år 
kunne de videregive den til næste^generation.
I årenes løb fødtes fire børn, af hvilke kun de ældste var levedygtige. Af disse 
blev Elisabeth lærerinde og fik sit virke i Fredericia, mens Astrid med sin mand 
overtog fødehjemmet. - Efter ca. 35 år på ejendommen overdrog Hans Elkjær nu ejen 
dommen til datter og svigersøn.

Jes Nissen g.m. Astrid Nicoline Elkjær
f. 27-5-1908, Bevtoft sogn f. 1-7-1904, Herslev mk
d. 26-9-1969, Århus d. 25-3-1987, Fredericia
gdr

1. Else Elkjær, 8-6-1936, 2. Johan Elkjær, 9-7-1939.

Jes Nissen var sønderjyde og født i Strandelhjørn, Bevtoft sogn. Han var søn af 
gårdejer Johan Jørgen Nissen og Trinneke Marie Petersen. - Han kom her til egnen 
som forkarl på Tolstrupgård og blev her altså formedelst forlovelsen med Astrid 
Elkjær.
Efter bryllup overtog han svigerfaders ejendom med skøde af 23-1-1936. To børn 
fødtes i samlivet, og af disse blev Else uddannet som fotograf. Hun blev senere 
gift med en ingeniør i Vejle. Johan blev præst og virker som sognepræst ved Chri- 
stianskirken på Christianshavn.
Efter små tyve år på stedet måtte Jes Nissen give op. Han havde økonomiske proble 
mer, og ejendommen måtte sælges. Han rejste til Fredericia og ernærede sig bl.a. 
som ejendomsmægler og lidt nyhedsformidling.
Ejendommen solgtes til sognerådsformand Fromberg i Højrup, der fik skøde af 7-8- 
1954. Han videresolgte til Ejnar Sørensen, der meddeltes skøde af 6-9-1955.



Matr. nr. 22, 1844

Htk 1-5-2- 3/4

22 - 1

Denne ejendom eller mindre gård var stykket sammen af parceller fra forskellige 
gårde.

Jørgen Jensen g.m. Dorthe Geertsdatter
f. ca. 1759, f. ca. 1759, Gauerslund
d. 13-8-1838, Herslev d. 3-8-1845, Herslev
bmd

1. Karen, 17-8-1793, 2. Jens Geert, 26-1-1801.

Jørgen Jensens oprindelse kendes ikke. Ved giftermålet i 1792 tjente de begge i 
Follerup, Han hos Bertel Buhi og hun hos Jens Keysen i nabogården. Folketælling
en angav hendes fødested som Gauerslund.
Jørgen Jensen startede efter sit bryllup med at købe jord, og folketællingen af 
1801 angiver ham som avlsmand. Senere købte han af Christen Henrich Jensen en 
mindre parcel, skøde af 18-11-1809. Men den kan han såmænd godt have købt omkring 
hans bryllup, thi man var ikke vild med tinglæsning, og den kunne godt finde 
sted mange år efter.
Endvidere købte han umiddelbart før den ny matrikel blev udarbejdet af Niels Juul 
i gård nr 3 (gi. matr.) en parcel med hartkorn O-4-2-0, skøde af 12-2-1818.
Disse parceller blev ved den ny matrikels fremkomst vurderet til hartkorn 1-5-2- 
3/4. De bestod af 252.500 kv-alen eller ca. 18 tdr land eller en mindre eård.
Ejendommen lå i udkanten af Herslev by, der hvor fælledvejen drejer fra, Af bør
nene blev datteren Karen i 1816 gift med Christopher Hinch, der var boelsmand i 
Vilstrup, og sønnen var klar arvtager.

Jens Geert Jørgensen g.m. * Elisabeth Caspersen
f. 26-1-1801, Herslev f. ca. 1812, Højen sogn
d. 31-12-1871, - d. 16-3-1878, Herslev
bmd.

1. Peder, 17-2-1835, 2. Dorthe Marie, 10-8-1837, 3. Jørgen, 2-2-1840, 4. Mar
grethe, 30-11-1842, d. 1852.

Folketællingen af 1834 viser Jens G. Jørgensen som hjemmegående iieift søn. Året 
efter fik han overdraget det fædrene bo, og det har sikkert været i forbindelse 
med hans giftermål, der har været en udensogns begivenhed. Skøde af 11-2-1835.
I samlivet med Elisabeth Caspersen, der var fra Stubdrup i Højen sogn, blev det 
til fire børn, hvoraf Margrethe ikke nåede de voksnes rækker. - Ældste søn blev 
husmand i Højrup, mens Dorthe Marie i 1854 viedes til væver Eskild Sørensen i 
Herslev. Jørgen overtog til sin tid fødehjemmet.
I 1844 solgte Jens Geert en parcel af Ejendommen til Niels Christensen fra Høj
rup, skyldsat under matr. nr. 22b og med htk 0-2-2-2 3/4. Skøde af 30-9-1844, 
læst 20-2-1845.
Umiddelbart før sin retræte - eller måske i forbindelse med denne - solgte Jens 
Geert endnu en parcel. Det var dog et mageskifte med naboen Søren Peter Madsen 
i matr. nr. 34a, der grænsede lige op til nr. 22. Herved afgav Jens Geert htk 
0-3-3-l|, matrikuleret under 22c, mens han modtog matr. nr. 34a med o-l-3-l 3/4. 
Mageskifteskøde af 23-12-1868, læst 13-1-1869.
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Jørgen Jensen g.m.
f. 2-2-1840, Herslev 
d. 11-10-1879, -
bmd

Dorthea Kirstine Pedersen 
f. ca. 1844, Højen sogn 
d. 18-5-1902, Herslev

1. Jens Peder, 19-6-1876, 2. Cathrine Elise, 5-9-1877, 3. dødf. pige 1879

Det var således en ejendom stærkt reduceret i areal og hartkorn, som Jørgen Jen
sen nu overtog med skøde af 8-1-1869 og formedelst 10.500 rdl. ~Dé første år har 
han og moderen muligvis gået alene, men omkring 1875 har han giftet sig. Dorthea 
Kirstine Pedersen var fra Højen, datter af gårdmand Peder Sørensen og Maren 
Knudsen.
Det blev et meget kort samliv, idet Jørgen Jensen døde af en hjertesygdom. En 
måned senere fødte Dorthea et dødfødt barn. Men Dorthea var endnu i sin bedste 
alder, og hun fandt sig en ny mand. Men i mellemtiden havde hun været på handel
en og købt matr. nr. 4of, der dog ikke var noget større, men en skovparcel. Skø
de af 23-6-1880.
En måneds tid senere stod Dorthea atter brud, men denne gang i Herslev kirke, og 
viedes til Niels Nielsen. Det var den 24. juli 1880.

Niels Nielsen g.m. ovenst. Dorthea Pedersen
f. -1836, Nr. Bjert
d. 12-6-1919, Vithen 
bmd

1. Marie Jørgine Nielsine, 18-7-1881, 2. Maren Knudsine, 20-8-1886

Dortheas nye gemal var en husmand og smed fra Højrup. Her kaldtes han ’’pigsmeden,'’ 
og dette tilnavn førte han med til Herslev. Han var søn af husmand Niels Iversen 
og Marianne Hansen, der havde den lille ejendom på GI. Ribevej, matr. nr. 5b.
Den havde Niels Nielsen overtaget efter moderen og opført en smedje ved ejendom
men. Det lader til, at han vedblev at smede lidt, efter at han var blevet gift. 
Smedjen solgte han først i 1902.
Gennem vielsesattesten fik han nu skøde på ejendommen her, og den bestod af 22a 
med htk 0-6-3-22, 34a med 0-1-3-1 3/4 samt to skovparceller 40f og 4011.
Det ser ud til, at Niels Nielsen fik en lang og jævn tilværelse her. I 1902 døde 
Dorthea, men Niels fortsatte til 1918, da han solgte hele herligheden til Ude 
Nielsen Dahl, jfr. skøde af 17-6, 26-6-1918.
Dermed var det slut med det selvstændige brug. Bygningerne blev senere nedrevne 
og jorden underlagt Dahlsgård.
Niels Nielsen rejste bort, og han døde året efter i Vithen ved Skanderborg. Det 
er da muligt, at han døde hos et af børnene, om hvilke intet vides, hverken af 
Dortheas første eller andet ægteskab.
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htk 0-2-2-2 3/4

Ovenstående matrikelnummer er en parcel af nr. 22, som Jens G^ert Jørgensen 
solgte til Niels Christensen.

Niels Christensen (Munch) 
f. ca. 1796, Voer Ladegård 
d. 8-6-1863, Herslev mark 
hmd

g.m. Christine Christensen 
f. ca. 1812-13, Ry sogn 
d. 22-10-1884, Follerup

1. Christen, 13-11-1833, 2. Ane Cathrine, 23-4-1836, 3. Karen, 5-6-1839, 4.
Mette Marie, 6-8-1842, 5. Søren, 2-8-1845, 6. Ane Johanne, 26-9-1851, 7.
Sørine Petrine, 24-3-1854, 8. Niels Christian, 13-4-1857

Da Niels Christensen med tilnavnet Munch og Christine Christensen i maj 1833 
blev viede i Herslev kirke blev de begge nævnt af Follerup. De var dog ikke født 
der, men det var sikkert et tjenestefællesskab der havde ført dem sammen.
Efter bryllup slog de sig ned i Højrup, hvor de havde købt en lille ejendom, 
matr nr 21a af Stakkeløkke. Her blev de fire ældste børn fødte, inden de flytte
de til Herslev, hvor de af gårdmand Jens Giert Jørgensen købte en parcel af den
nes ejendom matr. nr. 22. Skøde fra J.G.Jørgensen af 30-9-1844, læst 26-2-1845, 
på matr. nr. 22b med hartkorn 0-2-2-2 3/4.
Her fortsatte børneflokken at vokse, og det blev til fire mere. - Niels Chri
stensen udvidede tilliggendet med købet af lig, der hørte til familien Brems.
Men da Niels P. Brems realiserede alt, hvad han ejede i Herslev og flyttede til 
Follerup. købte Niels Christensen dette lille skifte, der i htk kun var 0-0-3-1/4. 
Skøde af 20-2, 7-3-1855.
Niels Christensen var meget ældre end sin kone, så det var naturligt, han døde 
først. Det skete i 1863, og da havde Christine endnu tre ukonfirmerede børn.Hun 
var dog alene i ca. fem år, så giftede hun sig igen.

Peder Henriksen g.m. ovenst. Christine
f. 28-4-1822, Taulov
26-3-1893, Herslev
møllersvend

Peder Henriksen var her ved giftermålet møllersvend på Gammelby mølle, men han 
havde også været forpagter af Follerup mølle i fællesskab med P.Jensen (Erritsø). 
Han var født i Taulov som søn af husmand Henrik Pedersen og Ane Cathrine Ditlevs- 
datter.Han var ligeledes iflg. vielsesnotatet frasepareret. Gennem vielsesattest
en fik han nu adkomst til ejendommen af 20-1-1869.
Christines børn af ægteskabet med Niels Christensen var blevet giftefærdige, og 
et par enkelte vides viede i Herslev. Anne Cathrine var allerede i 1859 blevet 
gift med Laurs Hansen af Velling. Karen viedes i 1872 til Laurs Ernstsen af Do
ver, og Søren findes gift med Kirstine Larsen, men døde som ung mand i 1877 af 
TB. De øvriges videre liv kendes ikke.
I 1880 solgte Peder Henriksen matr. nr. lig til Caspar Pedersen, der havde star
tet påny i det, der senere kaldtes rævefarmen. Skøde af 22-12-1880. - Men i øv
rigt ser det ud til, at hans og Christines samliv knirkede. Det ses bl.a. af, 
at Christine flyttede op til datteren i Follerup, hvor hun døde i 1884. I døds
notatet angives Peder Henriksen som husmand i Middelfart. Han havde åbenbart far- 
tet lidt rundt, inden han solgte ejendommen i 1886.
I Middelfart var han i hvert fald til 1892, da han indlejede sig hos søsteren,
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der var gift med snedker Mogens Sørensen, Højrup mark, og der findes en lejekon
trakt med denne af 31-3-1892. - Men det varede næppe længe, han døde i hvert fald 
på Herslev fattiggård året efter, og i dødsnotatet kaldtes han fattiglem.

Som tidligere nævnt solgte han ejendommen her til Søren Pedersen (Roed), hvis skø 
de var af 23-6-1886. Søren Pedersen havde det uheld at stedet nedbrændte for ham 
i 1912, og i stedet for at bygge op igen, købte han naboejendommen lc og flytte
de derover. Data derfor under dette matrikelnummer.



Matr. nr. 22c, 1844 

htk 0-3-3-li
22c - 1

Ejendommen oprettet af Søren Peter Madsen, der efter at have afviklet sine in
teresser i byområdet - solgt matr. nr. 9e til Henrik Boesen og matr. nr. 4e af 
Follerup til Else Udesen Dahl - mageskiftede med gårdmand Jens Gierth Jørgen
sen matr. nr. 34a med nr. 22c. Det er pudsigt nok J.G.J., der først sælger 22c, 
men inden tinglæsning havde han solgt moderejendommen nr. 22 til sønnen Jørgen 
Jensen, der herefter står som sælger af samme 22c. - Skøde 13-1-1869.
Søren P. Madsens data findes under nr. 34.
Til disse handeler måtte han på lånemarkedet, og her dukker yderligere en par
cel op, nemlig 40dd, der sammen med 22c udgjorde htk 0-4-0- 3/4. Senere købtes 
endnu et skov- eller moseskifte med htk 2 alb, - 40oo - skøde af 22-6-1878.
Hvornår Søren P. Madsen afstod ejendommen, vides ikke bestemt, men det var anta 
gelig ved den tid»hvor sønnen Niels Peter giftede sig.

Niels Peter Madsen g.m. Rasmine Jacobsen
f. 22-3-1866, Herslev 
d. 7-7-1967, Vonsild 
bmd

f. 20-12-1869, Taulov 
d. 19-10-1952, Herslev

1. Søren Peter, 14-3-1893, 2. Rasmus Jacobsen, 12-3-1895, 3. Dorthea, 22-2-
1897, 4. Reinholt, 12-1-1911.

Først i 1890-erne giftede Niels Peter Madsen sig med Rasmine Jacobsen, der var 
fra Børup i Taulov sogn og datter af smed Rasmus Jacobsen og Johanne Johansen.
Ligesom faderen øgede han også tilliggendet. I 1905 købte han af Thomas Skov 
parcellen matr. nr. 15d med htk 0-4-0-21, der havde hørt til gård nr 15, Martin 
Pedersens gård. Skøde af 10-11, 14-11-1905.
Ti år senere købtes - i forbindelse med udstykningen af Løkagergård - af ejen
domsmæglerne Møller Nielsen og Mikkelsen et par skov- eller moseskifter 40q og 
40ee med henhv. 1 fdk 1 alb og 2 3/4 alb, dateret 29-6, 12-7-1916.
Niels Peter Madsen og Rasmine Jacobsen fik fire børn, hvoraf de to ældste blev 
i sognet. Søren Peter blev udlært murer og gift med Nicoline Olsen, født i Gi
ver sogn i Nordjylland. Rasmus Jacobsen overtog hjemmet, mend den enlige datter 
i 1926 blev gift med landmand Aksel Mikkelsen. Yngste søn, Reinholt, der var en 
efternøler, fik sit virke i Vonsild. Han var landmand.
Niels Peter Madsen fik efter ejendommens afståelse ophold en del år hos sønnen 
Søren Peter, inden han måtte på plejehjem i Vonsild. Her fejrede han sin hun
dredårs-fødselsdag, hvilket trods alt er sjældent.

Rasmus Jacobsen Madsen g.m. Mette Marie Madsen
f. 12-3-1895, Herslev 
d. 12-9-1974, 
bmd, tømrer

f. 1-1-1908, Herslev 
d.

1. Kamma Bang, 4-11-1935, d. 1938, 2. Nanna Bang, 16-2-1939, 3. Kaj Bang,
21-4-1945.
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Rasmus Madsen var udlært tømrer og arbejdede ved faget som yngre. Han overtog 
ejendommen efter faderen med skøde af 30-4-1935. Forinden havde han antagelig 
giftet sig, og Mette Marie Madsen, kaldet Musse, er datter af nu afdøde gård
mand Thomas Nielsen Madsen og Ane Mette Marie Jensen, der havde en lille gård 
på fælleden, ikke langt fra Rasmus Madsens ejendom.
Rasmus Madsen øgede tilliggendet med købet af jorden til Erbs,s ejendom, da den 
længstlevende var død.
Motorvejsanlægget medførte ingen nævneværdige indskrænkninger i arealet. Ifl. 
fru Madsen er der lige så megen jord til ejendommen, som der var før.
I ægteskabet fødtes tre børn, af hvilke den ældste datter døde som mindreårig. 
Datteren Nanna er gift med specialarbejder Kaj Pedersen og bor i Allerup på 
Fyn. - Kaj Bang er gårdbestyrer på Falster hos fabrikant Nobel.
Efter Rasmus Madsens død er ejendommen forpagtet ud, men fru Madsen bebor dog 
stadig denne.
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SKOVLY

htk 1-2-3-1

Ejendommens oprindelige underlag var tre parceller, som dav. gårdmand Jens Thom
sen Ravn i Herslev solgte til en Vilhelm Christiansen, da han udparcellerede sin 
halvgård, matr. nr. 4B, gi. matr. - Disse parceller, der var beliggende på fælle
den, havde i hartkorn tilsammen 0-6-2-1 1/12, og skødet var af 28-9-1810.
Men Christiansen borthandlede parcellerne igen og sikkert til Mathias Jørgensen 
Varmark. Denne gav sig til kende kort tid efter, idet han den 9. juli 1814 viedes 
i Herslev kirke til Gunne Jensdatter, der ifl. vielsesnotatet var fra Øesskov, 
hvor det så end ligger.
Mathias Jørgensen blev i kirkebogen ved en datters dåb i 1816 betegnet som boels
mand og murermester, så det er vel sandsynligt, at det var ham, der rejste byg
ninger på stedet. - Endnu en datter fødtes i oktober 1818, og efter den tid høres 
der ikke mere til ham, idet en Thomas Pedersen fik skøde på 16 fag hus med det 
før nævnte hartkorn. Skødedato er desværre faldet ud, men ret lang tid efter 1818 
var det næppe.
For Thomas Pedersen blev det heller ikke et blivende sted. Han solgte videre til 
Peder Holt og Ditlev Hansen, der fik skøde på ejendommen af 4-7-1821. Da der her 
var tale om to skødemodtagere, ligger det nær at antage, at disse var et par han- 
delsmænd. De har i hvert fald ikke efterladt sig spor i sognet.

Christen Nielsen Uth g.m. Frederikke Carlsdatter
f. 29-9-1791, Andkjær f. 10-9-1803, Herslev
d. 18-10-1869, Herslev mk d. 9-10-1876, Herslev mk
bmd

Carl Christian, 18-5-1830, d. 1832

Ovennævnte Holt og Hansen solgte ejendommen til Christen Nielsen Uth med skøde 
af 30-4, 11-5-1825, og med dennes overtagelse kom der nu stabilitet i ejerfor
holdet, idet han ejede bruget i 35 år.
Uth var født i Andkjær, mens hans kone var en Herslev-pige, datter af Carl Hol
ger Christensen og Anne Sivertsdatter, husmandsfolk med ejendom på nuværende 
Gammelby Møllevej. Vielsen kan dog ikke findes, selv om det skulle være en lokal 
begivenhed. I deres samliv fødtes kun en enkelt søn, der dog døde ca. to år gi.
Den ny matrikel gav ejendommen nr. 23 og nyansatte hartkornet til 1-2-3-1. - Uth 
øgede senere tilliggendet med køb af matr. nr. 8b, hartkorn O-O-2-2|. Hvornår 
det skete, vides ikke, men matrikelfortegnelsen, der udarbejdedes i forbindelse 
med matriklens fremkomst i 1844, viser ham som ejer af denne parcel. Herved kom 
det samlede hartkorn op på 1-3-2- i, hvad der også blev angivet i 1848, da ste
det solgtes første gang.
Grunden hertil kendes ikke, men med skøde af 15-11-1848 overdrog han ejendommen 
til Knud Jensen.med tilnavnet Ulf, der ifl. kirkebogens tilgangsliste kom her 
til sognet d. 18-7-1848. Knud Jensen kom fra Ullerup sogn og var ugift.
Tre år senere fandt han åbenbart noget bedre i Viuf, da han d. 31-5-1851 holdt 
bryllup med en Johanne Rasmusdatter der. Måske giftede han sig til noget større. 
Uth tog ejendommen tilbage med skøde af 24-12-1851. - Men ni år senere blev det 
til alvor.
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Mads Peter Christensen
f. ca. 1832, Hastrup 
d. 25-4-1870, Herslev mk 
bmd

g.m Else Kirstine Jeppesen 
f. 22-5-1832, Tolstrup 
d. 30-5-1899, Herslev mk

1. Ane Mette, 27-5-1860, d. 1877, 2. Christen Uth, 4-5-1863, d. 1865, 3. Magda-
lene, 24-2-1866, 4. Christine, 28-3-1869.

I foråret 1860 viedes i Herslev kirke Mads Peter Christensen af Eltang til Else 
Kirstine Jeppesen af af Herslev. Det var,hvad notatet berettede, men Mads Peter 
var født i Hastrup, hvad der fremgik af dødsnotatet. Else var en Tolstrup-pige, 
født på Øsdalsgård, datter af Jeppe Rudolphsen og Malene Hansdatter.
Kort efter brylluppet købtes ejendommen her, og skødet findes dateret 27-6-1860. 
Men bare otte år senere viste en annonce i Fredericia Avis, at Mads Peter ønskede 
at sælge. Det var d. 19-3-1868, ejendommen averteredes til salg, uvist af hvilken 
grund. Den blev dog ved den lejlighed ikke afhændet. Derimod blev Mads Peter anta 
get som bestyrer af den nyoprettede fattiggård i sognet og flyttede hertil, mens 
ejendommen muligvis forpagtedes ud. Det vides dog ikke.
Mads Peters tid som bestyrer af fattiggården varede dog ikke længe, for efter et 
halvt års tjeneste døde han i foråret 1870, kun 38 år gammel. - Else Kirstine 
vendte tilbage til det gamle hjem, hvad der nok indicerer, at stedet ikke blev 
solgt.
Af de fire børn i ægteskabet døde sønnen som to-årig og Ane Mette som ung pige, 
kun 17 år gammel. Magdalene blev i 1887 gift med urmageren i Follerup, Rasmus 
Frandsen. Christines videre liv et ukendt.
Efter et års enkestand giftede Else Kirstine, der endnu ikke var fyldt de fyrre 
sig påny.

Jens Poulsen g.m. ovenst. Else Kirstine
f. 2-4-1845, Herslev mk 
d. 19-5-1897, -
bmd

1. Ane Cathrine, 30-1-1873, 2. Madssine, 22-12-1874, d. 1877.

Mads Peter Christensens efterfølger i ægteskabet var en ganske ung mand og tret
ten år yngre end Else Kirstine. Han var sikkert en god bekendt, da han var født 
i naboejendommen til fattiggården, søn af boelsmand Poul Jørgensen og Anne Cathri 
ne Jensen i matr. nr. 20, Tingstedlund.
I det ny ægteskab blev Else Kirstine moder til endnu to døtre, hvoraf den ældste 
og eneste overlevende - til sin tid fortsatte på fødehjemmet.
Efter godt 25 års forløb blev Else Kirstine enke for anden gang, idet Jens Poul
sen pludselig døde af et hjerteslag, kun 52 år gammel. Herefter ville hun ikke 
mere, men overdrog ejendommen til datter og svigersøn og gik på aftægt.

Jacob Christian Bohnsen g.m. Ane Cathrine Poulsen
f. 6-6-1868
d.
bmd

f. 30-1-1873, Herslev mk
d.

1. André, 19-10-1896, 2. Else Kirstine, 4-6-1898, 3. Jens Poulsen, 11-6-1900,
4. Marie, 17-4-1902, Thomas Lassen, 13-6-1903,
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Den 31. maj 1895 var Ane Cathrine blevet gift med Jacob Christian Bohnsen, hvis 
fødested ikke kendes. I vielsesnotatet blev han betegnet som gartner og søn af 
arbejdsmand Hans Peter Bohnsen og Mariane Jacobsen Schmidt.
Ved giftermålet blev de forpagtere af. ejendommen, idet Bohnsen ved første barns 
dåb betegnedes som sådan.
Da Jens Poulsen et par år senere døde, fik Bohnsen skøde $å stedet, jfr. skifte
udtog og arveudlægsskøde af 5-10, 13-10-1897. Hertil kom aftægtskontrakt med El
se Kirstine af samme dato.
Men Bohnsen sad muligvis og huggede i det. I 1902 var han på lånemarkedet og 
lånte i Fredericia sparekasse 600 kr. I sikkerhedspantet blev foruden de kendte 
matrikelnumre også nævnt nr. 7h af Højrup. Det var nok en eng, men hvornår den 
var indgået i tilliggendet, vides ikke.
I 1903 solgte Bohnsen, og familien rejste i første omgang til Smidstrup, men en 
ejendom her blev siden solgt ved fuldmagt af svogeren Rasmus Frandsen i Folle- 
rup, og hvor familien siden blev af, er ukendt.
Af de fem børn findes Andre at være i København som vognmand ifl. ”Dansk Haand- 
værker Stat.” (Kbhvn. 1933).

Peder Jensen g.m. Dorthe Sofie Hansen
f. ca. 1839, Starup f. 27-1-1843, Skanderup
d. 24-6-1908, Herslev mk. d. 27-8-1922, Vejle
bmd

Jens Christian, ca. 1877, d. 1908, Else Kirstine, 30-5-1878,

Peder Jensens skøde var dateret 21-12, 23-12-1903. Hvor familien kom fra vides 
ikke, men Peder Jensen havde engang været kromand i Skjern. Det fremgår af no
tatet ved sønnens død. Denne var da fyrbøder på Adserbøllegaard.
Peder Jensen var født i Starup som søn af gårdmand Jens Pedersen og Else Kirsti
ne Mikkelsdatter. Hans kone var fra Skanderup og datter af gårdmand Hans Chr. 
Hansen og Else Nielsdatter. Ægteparret var ved overtagelsen her allerede godt 
oppe i årene, og Peder Jensens tid på stedet blev kun kort.
En skifteudskrift af 4-9-1908 gav enken adkomst, og kort efter solgte hun. 
Foruden sønnen, der døde, var der en datter, Else Kirstine - der var måske fle
re børn - som i 1905 blev gift med lokomotivfyrbøder Oluf Frederik Marius Larsen 
af Svendborg.

Carl Folkmar Georg Holm g.m. Helga Marie Fæhnø 
ingen data kendes ingen data kendes 
bmd

Georg Frants, 27-2-1895, Agnes, 8-3-1897,

Ovennævnte Holm fik skøde fra Dorthe Hansen af 4-1, 13-1-1909 og formedelst 
13.900 kr.
Ifl. overlevering var han såkaldt ”fin mand", der tiltalte sine naboer med De. 
Han benævntes i skødeprotokollen som forhenværende proprietær af Knudsbølgaard, 
og hans fine manere skyldtes måske også, at han var præstesøn fra Odderegnen. 
Skal man tro hans låntagning, var det muligvis skralt med økonomien. Panteobli-
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gationer til et samlet beløb af 7450 kr. vidner nok om besvær med at få det til 
at løbe rundt, hvad da også nedgangen fra en proprietærgård til et for ham yd- 
mygy sted fortæller. Seks år senere solgte han. - Af børn kendes kun de nævnte 
to.

Kristen Nielsen Kristensen g.m. Karoline Sørensen
f. 10-2-1883, Henne f. 5-8-1881, Odder
d. 23-8-1874, Børkop d. 14-12-1874, Børkop
bmd

1. Eli, 13-12-1911, 2. Holger, 16-9-1914, 3. Kathrine, 20-7-1916, 4. Søren,
8-6-1924.

Kristen Kristensen kom fra Lunderskov, da han med mageskifteskøde af 3-2-1915 
erhvervede ejendommen her. Hvad Folkmar Holm fik til gengæld er ukendt, men det 
var næppe noget, der var større.
Kristen Kristensen var født i Henne i Vestjylland og søn af Søren Hansen Kris
tensen og hustru Cathrine. Karoline Sørensen stammede fra Odder, datter af gård
mand Søren Peder Sørensen og Juliane Margrethe Henriksen.
I modsætning til sine forgængere på ejendommen holdt Kristen Kristensen godt ud, 
idet han var her i 36 år, og her er de to yngste børn fødte. Eli blev født i 
Humble på Langeland, hvor forældrene også var viede, mens Holger fødtes i Lun
derskov.
Eli blev gift med Laurits Herman Nielsen fra Hvidbjerg i Thy, og de fik en lille 
ejendom i nærheden af Vilstrup kirke, hvor Eli i mange år var organist. Holger 
var gartner og arbejdede først hos Frost i Børkop, men han kom senere til Johan- 
sens planteskole sammesteds. Han er gift med en Herslev-pige, Ragnhild Johansen. 
Kathrine gik køkkenvejen, var først på Landerupgård, men endte som køkkenchef 
på Fårupgård ved Jelling. Er ugift. Søren fortsatte på fødehjemmet.
Efter at have afstået ejendommen til sønnen flyttede Kristen Kristensen og ko
nen til Herslev, hvor de boede i ikke så få år, inden de flyttede på plejehjem.

Søren Christensen g.m.
f. 8-6-1924, Herslev mk
d.
gdr

Johanne Hansen 
f. 27-2-1926, Højrup mk
d.

1. Kirsten, 16-4-1952, 2. Margit, 23-5-1956, 3. Else, 16-8-1965.

Med skøde af 26-6-1951 overtog Søren Christensen det fædrene bo. Samme år gifte
de han sig, og hans kone var født på Højrup mark, datter af gårdejer Henry Han
sen og Maren Sterndorff.
I årene, der fulgte, fødtes de to ældste piger her i sognet. Men Søren Christen
sen ønskede åbenbart noget mere at rive i, og efter ti års forløb solgte han 
ejendommen her og købte Dybdalgård i Gårslev. Det var i 1961 - sidst på året - 
og flytningen skete 1962. I Gårslev blev så Else født.
Kirsten er ansat i Den danske Bank. Margit er laboratorieleder i Skørping, mens 
Else er fysioterapeut i Bergen, Norge.
Ejendommen her solgtes til J. Chr. Jensen.
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MØLLERSMINDE

24b - 1

htk ialt 1-0-1-1

Ejendommens oprindelse var de lodder, som den Herslev smed efter udskiftningen 
i Herslev købte af forskellige, bl.a. af gårdmand Jens Christiansen i gård nr 
5A - gi. matr. - og Drøhse i Skrædergården.
Disse forskellige parceller blev ved den ny matrikels fremkomst skyldsat under 
nr. 24. Men inden matriklen blev en kendsgerning var nr. 24a blevet frasolgt.

Rasmus Hansen (Møller) g.m. Maren Pedersdatter
f. 1756, 19-4, Herslev f. _cå«., 1761i;, Højrup
d. 21-5-1811, Herslev d. 13-2-1821, Herslev
bmd og smed

1. Hans og 2. Peder, 26-10-1779, d. få dg. gi. 3. Hans Møller, 20-11-1780,
4. Ellen, 16-6-1783, d.s.å., 5. Peder, 2-5-1785, 6. Rasmus, 4-11-1787, d. 1788, 
7. Rasmus, 16-6-1789, d. 1792.

Rasmus smed var født i Herslev, søn af gårdfæster Hans Rasmussen med tilnavnet 
Møller, da han var ud af møllerslægt, og ukendt hustru.
Sommeren 1779 giftede han sig med Maren Pedersdatter, der ifl. vielsesnotatet 
var fra Højrup, men hendes familieforhold er ukendte. De nåede at få syv børn, 
hvoraf dog over halvdelen døde som spæde og mindreårige.
Det blev senere sønnen Hans Møller, der overtog stedet, og i 1808 overlod Rasmus 
ejendommen til denne.

Hans Møller Rasmussen 
f. 20-11-1780, Herslev 
d. 5-11-1832, 
bmd og smed

g.m. Maren Henrichsdatter Jagd
f. 9-8-1788, Herslev mk 
d. 16-1-1866, Follerup mk

1. Rasmus, 4-6-1809, d. 1831, 2. Henrich, 11-9-1811, d. 1832, 3. Maren, 21-8-
1813, 4. Kirsten, 29-1-1816, 5. Ellen Marie, 29-11-1819, 6. Hans Møller, 6-5-
1822, 7. Bertel, 12-5-1824, 8. Else, 6-1-1826, d. 1829, 9. Niels Peder, 5-3-
1828, 10. Jens, 17-10-1830, d. 1831.

Med skøde af 1-6-1808 blev Hans Møller Rasmussen nu ejer af stedet. Dette be
stod af

a. Et hus med toft, htk 0-2-2-0
b. En fælledlod - 0-2-2-0
c. En' parcel nr 3, - 0-1-0-2 13/16
d. Et tørveskær i Egum mose

Men handelen blev dog først tinglæst i 1833, hvad der også var almindeligt - især 
når det,som her,var overdragelse fra fader til søn.
På samme tid giftede han sig med Maren Henrichsdatter Jagd, der var datter af 
boelsmand Henrich Jensen Jagd og Kirsten Nielsdatter, der havde boelsstedet Aa- 
kjærlund på Herslev mark. Jagd blev dog siden skolemester i Højrup.
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I dette samliv fødtes ti børn, hvoraf ca. halvdelen døde, et par af sønnerne 
som voksne.. Da faderen døde samtidig med de voksne sønner, kan man gætte på TB 
i familien - som så mange andre steder på den tid.
Maren fandt imidlertid en ny smed, og så gik livet foreløbig videre.

Frederik Ferdinand Meier g.m. omstående Maren
f. ca. 1807-08, Starup 
d. 17-4-1862, Viuf 
bmd og smed

I sommeren 1833 stod Maren Jagd atter brud, og ifl. vielsesnotatet var Frederik 
Meier smedesvend af Starup. Gennem vielsesattesten fik han nu adkomst til stedet, 
og dermed skulle tinglæsning for Hans Møllers handel med faderen nu endelig be
kræftes .
Kort tid efter - med skøde af 27-3, 10-6-1835 - solgte Meier til gårdmand Hans 
Due ”Eiendom med byggeplads, hartkorn ©-2-2-0,*' hvad der sikkert var det oprin
delige bosted lige øst for gården Dahisminde. Denne parcel - 24a - blev senere 
af Due solgt til Hans Sørensen Dahl, for hvem den lå udmærket.
Den øvrige del af stedets tilliggende lå på fælleden, og man kan sikkert gå ud 
fra, at det så var smeden, der opførte beboelsen på fælleden, da folketællingen 
1840 viste smedens bopæl i dette område. - Uvist af hvilken grund solgte fami
lien og rejste til Viuf. Her døde Meier senere. Maren døde hos datteren i Folle- 
rup.
Af Marens børn af første ægteskab vides ikke meget. Men Maren, f. 1813, blev i 
1839 viet til enkemand Andreas Peder Mikkelsen af Follerup, mens Kirsten i 1844 
blev gift med Jens Pedersen (Breining).
Efter at have solgt parcellen, hvor bostedet var, kom der nu en rettelse i matrik 
len, idet matrikelfortegnelsen i 1844 nu anførte denne som nr. 24a.
Da Meier realiserede den tilbageværende ejendom, skete der en deling af denne i 
24b og 24c.

Matr. nr. 24b, 1844 

htk 0-3-3-2 1/4

Meier solgte først 24b til Hans Andersen - det var muligvis skræderen af samme 
navn, men denne solgte videre til

Stephan Bertelsen Dahl g.m. Johanne Hansen
f. ca. 1799, Gauerslund s. f. ca. 1807, Tørring s.
d. 17-1-1882, Herslev d. 12-3-1876, Herslev
hmd

1. Hans, 12-9-1834, 2. Anne, 10-7-1837, 3. Bertel, 8-2-1841, 4. Niels, 18-3-
1845, d.s.å., 5. Kirstine, 18-3-1845, 6. Niels, 7-2-1849.

Familien Dahl kom fra Højrup, og her var de fem af børnene fødte. Ved folketæl
lingen 1834 findes S.B.Dahl som træskomand i Højrup, mens de næste tællinger i 
1840 6g 1845 havde Dahl som husmand på en mindre ejendom på GI. Ribevej.
Stephan Bertelsen Dahl var født i Børkop, mens Johanne Hansen var fra Plougstrup
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i Tørring sogn.
Skøde fra Hans Andersen på matr. nr. 24b, htk 0-3-3-2 1/4, 23-12-1845, læst 
4-3-1846. Arealet var 74.770 kv-alen eller godt 5 tdr land 
Efter tyve år på stedet solgte Dahl og gik antagelig på aftægt.

Lorents Johannesen Juul g.m. Maria Cathrine Mathiasen
f. 20-2-1841, Højrup f. ca. 1835, Kolding
d. d.
hmd, snedker

Johanne, 30-1-1866

Den ny mand på stedet kom ligeledes fra Højrup og var født sammesteds, søn af 
afdøde husmand Johannes Christensen Juul og Ane Keisdatter, der en overgang 
havde et husmandssted på Højrup mark.
Lorents Juul var nygift, da han med skøde af 19-6-1866 fik adkomst til stedet. 
Det var dog sikkert sket noget før, da datteren var født i Herslev, men som så 
ofte før, haltede tinglæsningen langt bag efter. - Det varede kun tre år, så 
solgte han igen, og familien rejste til Smidstrup.

Ditlev Ditlevsen 
f. 7-1-1831, Erritsø 
d.
hmd

g.m. Ane Marie Pedersen
f. 25-3-1840, Erritsø
d.

Ditlev, 13-1-1868,

Lorents Juuls efterfølger kom fra Erritsø, og det var et par temmelig nygifte, 
idet de viedes i Erritsø kirke den7-9-1866. Både Ditlev Ditlevsen og hans kone 
var også fødte i Erritsø. Han var søn af gårdmand Ditlev Hansen og Grethe Jens
datter. Ane Marie var født i Sønderskov - også Erritsø sogn - som datter af gård
mand Peder Sørensen og Maren Henriksdatter.
Skøde fra Lorents Juul af 12-1-1869. - Det blev dog kun til en slags gæstevisit, 
der varede fire år. Derefter solgte han igen - det vil sige, det var et mage
skifte med en ejendom på Henneberg Ladegårds mark, der ejedes af Christen Thom
sen.
Imidlertid døde Christen Thomsen, inden tinglæsning, og det var derfor hans en
ke Else Mikkelsdatter der underskrev papirerne. Men flytningen havde fundet sted, 
og Christen Thomsen begravedes d. 9-10-1873, kun 45 år gammel. Det var en noget 
større ejendom, Ditlevsen erhvervede, matr. nr. 7a htk 0-6-3-2 1/4. Skøde af 
27-12-1873.
Men Else Mikkelsdatter ønskede ikke at fortsætte alene, og et par år efter solg
te hun til

Hans Pedersen Møller. - Denne havde hidtil ejet ejendommen Kirstineberg i Bolskov, 
og persondata herunder.
Hans skøde på 24b var af 20-8, 3-11-1875, htk 0-4-0-2. Det øgede htk skyldtes et 
par småparceller, 40(1 og 40y, som på et eller andet tidspunkt var købt ind til 
stedet - af hvem vides ikke.

Kirstineberg havde Hans Møller kort forinden solgt til en broder, og endvidere
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købte samme Møller matr. nr. 24c med det oprindelige hartkorn 0-3-3- i, skøde af 
15-6-1875. Dermed var det oprindelige tilliggende samlet igen og forblev det 
fremover. Dertil købte han yderligere af gårdmand Bertel Knudsen i Herslev par
cellerne 40u og 40v, skøde af 11-10-1876.
De næste fem år blev Møller så her, men solgte derefter til Ånders Dinesen. Han 
forlod derpå sognet her og rejste med familie til Harte sogn, hvor han betegne
des som gårdmand.

Anders Jørgen Dinesen g.m. Johanne Marie Ejlersen
f. ca. 1847, Vissenbjerg f. ca. 1852, Veflinge
d. d.
gmd

1. Dines Hansen, 7-8-1880, 2. Ejler Johannes, 14-3-1882, 3. Jørgen Christian,
17-2-1885, 4. Anna Elisabeth, 13-10-1886, 5. Johannes Valdemar, 24-10-1888.

Dinesens adkomst var af 24-6, 30-6-1880 til matr. nr. 24b-24c-401-40u-40v og 
40y. Et areal, som han tre år senere forøgede med købet af matr. nr. 13b af Hans 
Nielsen, htk O-2-0-2 1/4.
Såvel Dinesen som hans kone var vaskeægte fynboer. Anders Dinesen var søn af 
gårdmand Dines Hansen Larsen af Bred i Vissenbjerg sogn, mens Johanne Ejlersens 
ophav var gårdmand Ejler Hansen i Veflinge. De findes viede i Herslev kirke i 
efteråret 1879 og var således på stedet længe,før handelen blev konfirmeret.
I de ti år familien boede her, øgedes den betydeligt, idet den i samme tidsrum 
fik fem børn, inden den ved juletid 1889 solgte til Christen Pedersen.

Christen Pedersen 
f. 29-12-1854, Taulov 
d.
gmd

Christen Pedersen var født i Taulov og søn af Peder Jensen og Ingeborg Jespers- 
datter. Han var ugift, men havde en husbestyrerinde, Ane Marie Jepsen, der var 
fra Randers-egnen, født 20-11-1873 i Halling sogn.
Christen Pedersens skøde var af 14-12, 18-12-1889, men ellers vides intet om 
denne ejer, der dog var på ejendommen i ca. sytten år. De personlige data stam
mer fra folketællingen 1901. - I 1907 solgte han til Thomas Nielsen Madsen.

Thomas Nielsen Madsen g.m.
f. 23-7-1876, Højrup mk 
d. 19-4-1956, Herslev mk 
gmd

Ane Mette Marie Jensen 
f. 9-1-1879, Mørkholt, Stenderup 
d. 5-3-1865, Herslev mk

1. Mette Marie, 1-1-1908, 2. Henry Anton, 19-11-1909.

Thomas Nielsen Madsen var født på Højrup mark og søn af gårdmand Anton Madsen 
og Mette Marie Johansen. Han var udlært murer og arbejdede som sådan i sin ung
dom hos murermester Laurits Jepsen i Taulov.
Hans kone var fra Mørkholt i Sdr.Stenderup sogn og datter af boelsmand Henrik
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Jensen Goldt og Marie Jørgensen. Hun kom her til egnen som sypige, der opholdt 
sig på gårdene og syede, hvad der trængtes, og herunder lærte hun sin tilkom
mende mand at kende.
Det var sandsynligvis et nygift par, der fik skøde på ejendommen her af 13-6,
19-6-1907 efter købe-kontrakt af 16-1 s.å. - Ejendommen bestod af:
matr. nr. 13b htk 0-2-0-21/4 matr. nr. 40u htk 0-0-1-1 3/4

- 24b - 0-3-3-2 1/4 - - 40v - 0-0-0-2|

- 24c - 0-3-3- i - - 40y - 0-0-0-2 1/4

- - 40b - - |

Dette tilliggende øgede Thomas Madsen næsten fra starten af. Således købte han 
af Hessellund i 14b matr. nr. 40x med skøde af 1-2, 21-2-1912.
Da Herslev sogneråd ved lærerskifte ønsked at sælge den til lærerembedet høren
de jordlod - matr. nr. 2b - købtes den af Thomas Madsen for 7.600 kr, ifl. købe 
kontrakt af 19-6-1920 og skøde af 19-1-1921.
Fem år senere købte han endvidere af Jørgen P. Mikkelsen en parcel af dennes 
jord - ca. 3| td. land - matrikuleret som llo.. Skøde af 27-6, 15-7-1925. Det 
var således en ejendom noget større i areal og hartkorn, som Thomas Madsen kun
ne overlade til sønnen.
I ægteskabet var der to børn, en søn og en datter. Sønnen var selvskrevet som 
arvtager af gården, mens datteren - kaldet Musse - blev gift med naboen Rasmus 
Madsen i 22c.

Henry Anton Nielsen Madsen g.m. Gerda Nielsine Andersen
f. 19-11-1909, Herslev mk f. 20-4-1929, Skive
d. 2-7-1982, - - d.
gmd

1. Hanne E. 20-2-1956, 2. Anna Maren, 15-4-1957, 3. Elly Hilda, 17-5-1958,
4. Thomas Andreas, 25-8-1962.

Henry Madsen var allerede en moden mand, da han i 1955 fik overdraget det fæd
rene bo med skøde af 25-10 s.å.. Samtidig giftede han sig, og hans kone - Ger
da Andersen - er født i Skive, men opvokset i Fredericia. Hun er datter af An
dreas Andersen og Hilda Nielsen.
Men allerede inden Henry Madsen blev ejer af fødestedet, havde han været på 
handelen og købt fire parceller af Jens Jacobsen Jensens enke, Anne Marie Jen
sen. Det var de små skovparceller 40ab-40ac-40h og 40tt, og skødet findes date
ret 20-7-1941.
Motorvejsafsnittet Kolding-Vejle lavede også ravage i ejendommen her, og denne 
blev tre tdr. land mindre, selv om der også kom jord til fra anden side, bl.a. 
fra 11c, der helt forsvandt som selvstændig ejendom.
I deres samliv fik Henry Madsen og Gerda fire børn. Af disse blev Hanne gift 
med Søren Thuesen Larsen og bor i Taulov. Anna, kaldet "Bibby", er udlært ved 
handelen, gift med Claus Johansen og bor i Bredstrup. Elly og Bent Høgedal bor 
i Erritsø, hvor Elly er ansat ved postvæsenet. Thomas er ugift og bor hjemme. 
Efter faderens død har han forpagtet ejendommen.



Matr. nr. 24c, 1844 

htk 0-3-3- i

Dette matrikelnummer var ligeledes en del af smed Meiers ejendom, som han solg
te til Caspar Pedersen. Det var et areal på 53.990 kv-alen eller ca. fire tdr 
land.

Caspar Pedersen g.m. Ane Cathrine Pedersdatter
f. ca. 1815, Højen sogn f. ca. 1815, V. Nebel sogn
d. 31-12-1887, Herslev mk d. 11-9-1888. Herslev mk
hmd og væver

1. Peder, 10-7-1839, Peder Kjær, 24-10-1841, 3. Kathrine Marie, 25-8-1844, d.
s • in«

Familien kom fra Vester Nebel, hvor de to drenge var fødte. Caspar Pedersens 
adkomst kendes ikke, men den var i hvert fald før 25-8-1844 jfr. datterens fød
sel.
Men mere end knap en halv snes år blev det ikke til, før Caspar P. solgte og op
byggede et nyt sted, idet han af J.Gerth Jørgensen købte et skovskifte og star
tede påny. Stedet her solgte han til

Jens Hansen Lomholt g.m. Bodild Cathrine Bertelsen
f. ca. 1814, Velling f. 12-9-1823, Pjedsted
d. 2-6-1878, Follerup mk d. 25-4-1881, Follerup mk
hmd

1. Mads Lund, 11-8-1850, 2. Ane Hansine, 15-4-1854, 3. Marie Kirstine, 22-3-
1858

Jens Hansen Lomholt gjorde sin entre i Herslev d. 1. maj 1843, idet kirkebogens 
tilgangsliste viser hans ankomst som kommende avlskarl i præstegården. Det ser 
også ud til, at han kunne blive i sine pladser, idet vielsesnotatet af 26-3- 
1850 angiver samme titel: avlskarl i præstegården.
Bodild Cathrine nævnes i samme notat også af Herslev, så hun havde antagelig 
tjent her. Hun var ellers fra Pjedsted, datter af Bertel Jepsen og Kirstine 
Jørgensdatter.
Med skøde af 21-12-1852 og 19-1-1853 overtog Lomholt nu Caspar Pedersens ejen
dom, som han drev godt en snes år. I den tid fødtes de tre børn, af hvilke Ma
rie Kirstine døde som ung pige af vattersot i 1880, kun 21 år gammel.
Men 1875 var det forbi. Lomholt solgte til Hans Pedersen Møller, der lagde det 
sammen med 24b, som han også købte. Skøde af 19-6-1875, k 4.000. - Dermed var 
24b og 24c atter samlet og kom til at danne grundstammen i en større ejendom. 
Jens Hansen Lomholt rejste til Follerup, hvor han købte matr.nr. 10.



Matr. nr. 26, 1844
26 - 1

htk 0-7-2-l|

Denne parcel stammer fra den gamle gård nr. 2A, som Hans Nielsen Buhi i be
gyndelsen af 1800-tallet totalt udparcellerede.

Rasmus Christiansen 
f. ca. 1765-66, Håstrup 
d. 13-6-1822, Herslev 
hmd.

g.m. Anne Christensdatter 
f. ca. 1772, Eltang 
d. 7-10-1848, Herslev

1. Maren 9-11-1791, 2. Christen 4-5-1793, 3* Christine 24-1-1795?
4* Dorthe 12-5-1796, 5* Christian 23-6-1798, d. 1809, 6. Cathrine Marie 
6-10-1800, 7. Peder 14-3-1803, 8. Søren 26-5-1805, 9- Niels 4-7-1807,
10. Christian 30-12-1809, 11. Anne Kirstine 25-11-1813-
Rasmus Christiansen stammede fra Håstrup, mens hans kone - iflg. vielses
notatet - var datter af præstens husmand Christen Christensen, kaldet 
Hjuler.
Umiddelbart efter brylluppet findes de at bo i et af de til præstegården 
hørende huse, og her boede de, da de kom for skade at træde sognedegnen,
Sr. Johannes Due, over tæerne ved at sprede rygter om ham. - Efter et for
hør i vidners overværelse måtte de tilbagekalde alt, give degnen en und
skyldning og betale en mulkt til fattigkassen. Alt iflg. et notat i kirke
bogen af 8-11-1793.
1806, med skøde af 19-6, købte Rasmus Christiansen af Hans Nielsen Buhi en 
parcel nr. 7 og med htk. 0-4-1-2, en parcel, der ved den nye matrikels frem
komst skyldsattes under matr. nr. ne 26 og med nyansat htk 0-7-2-l|.
Det var et areal beliggende yderst i ejerlavet og på 124-840 kv-alen eller 
ca. 9 tdr. land.
Her opbyggede så Rasmus og Anne deres hjem, et husmandssted, som de beboede 
til datteren afløste dem.
Af de mange børn blev en del i sognet. Ældste datter Maren blev i l8l6 gift 
med Michel Christensen, der senere blev husmand på Herslev mk. Dorthe efter
fulgte faderen på stedet. - Christen blev husmand i Follerup, hvor han grund 
lagde det såkaldte "urmagerhus’1, og Søren blev ligeledes husmand et par ste
der i Herslev.

Thyge Madsen (l) g-ni. Dorthe Rasmusdatter
f. ca. 1780, Bredstrup f. 12-5-1796, Herslev
d. 29-1-1839, Herslev mk. d. 7-H-I876, Herslev mk.
hmd.

1. Mads 12-5-1821, d. 1822, 2. Mads 5-1-1823, 3- Rasmus 30-1-1828,
4. Mette 4-12-1825, d. 1829.
Iflg. vielsesnotatet var Thyge Madsen en moden mand, da han i sommeren 1820 
holdt bryllup med den noget yngre Dorthe.
Allerede inden vielsen havde han fået skøde på ejendommen - d. 10-4-1820.
Da var svigerfader ikke nogen særlig gammel mand, men da han døde et par år 
efter, var det måske af helbredsgrunde, han afstod stedet.
I deres samliv fik Thyge og Dorthe fire børn, hvoraf dog kun to sønner over
levede .
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Efter knap tyve års virke døde Thyge Madsen, og Dorthe, der endnu var i sin 
bedste alder, giftede sig påny og blev på ejendommen.

Thomas Frederik Pedersen (2) g.m. Dorthe Rasmusdatter
f. 19—4—l8l4> Fredericia som omst.
d. 3-3-1854? Herslev
hmd og daglejer

Den ny gemal var en ung mand fra Fredericia, kun 25 år gammel. Han var søn 
af en musqveter Peder Jacobsen og Karen Christensdatter. Der er lidt tvivl 
om hans fornavn, idet k-bogen kalder ham Thomas, mens folketællingerne kal
der ham Frederik. Måske har han heddet begge dele.
Imidlertid holdt samme Thomas kun femten år, så døde han, og Dorthe var en
ke for anden gang.
Ægteskabet var barnløst, og gennem testamente havde Thomas Pedersen sikret 
Dorthe adkomst til ejendommen, hvilket gennem skiftebrevet af 29-11-1854 
blev tinglæst.
Derefter delte Dorthe Rasmusdatter ejendommen mellem sine to sønner, Mads 
og Rasmus, der begge jfr. skøde af 19-11, 29-11-1854, fik hver sin del af 
fødehjemmet, der herefter bestod af 26a og 26b.

26a, htk 0-4-0-1 1/4
Efter deling af husmandsstedet fortsatte Rasmus Thygesen på hovednummeret 
med skøde af ovennævnte dato.

Rasmus Thygesen 
f. 30-1-1828, Herslev 
d. 6-1-1887? 
hmd.

g.m. 1. Maren Poulsen
f. 1-10-1830, Erritsø 
d. 27-4-1858, Herslev mk

1. Frederik 1-4-1855? d. 1880
g.m. 2. Karen Poulsen

f. 24-8-1832, Erritsø 
d. l8-3-l87O, Herslev mk

2. Thyge 22-1-1860, d. 1880, 3- Pouline 15-2-1863, 4- Poul 8-12-1867, 
d. 1892, 5* Karen 10-3-1870, d.s.å.

g.m. 3. Johanne Mortensen 
f. ca. 1837
d. 15-1-1892, Herslev mk.

6. Karen 1-6-1872, d.s.å., 7- Karen 4-11-1873, d. l88l, 8. Morten 18-3-1877, 
9. dødf. dreng 15-12-1880.
Samme sommer giftede Rasmus Thygesen sig. Hans første kone var fra Erritsø, 
datter af hmd. og snedker Poul Christiansen og Lene Nielsdatter Breindahl.
Men det blev en kort historie. Inden der var gået fire år, var Maren død, ef
terladende en søn. Oven på dette sundede Rasmus Thygesen sig, inden han gif
tede sig igen. Men den 22-10-1858 viedes han atter i Erritsø til en søster 
til den afdøde.
Hun bragte fire børn til verden, inden hun døde i barselseng ved sidste dat
ters fødsel.
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htk 0-4-0-1 1/4
Men med fire børn havde Rasmus Thygesen brug for en kone, og året efter gif
tede han sig for tredje gang. Johanne Mortensen var fra Høil, Gårslev sogn, 
og datter af boelsmand Morten Nielsen. Hun var da en ældre pige og havde nok 
været husholderske hos Rasmus, da vielsen fandt sted i Herslev. Endnu et par 
børn fødtes, men navnet Karen lykkedes det ikke at få til at holde.
Men for øvrigt døde de fleste familiemedlemmer af brystsyge (TB), og det var 
også årsag til Rasmus Thygesens død.
Johanne Mortensen fortsatte til sin død på ejendommen, og hun døde fem år se
nere .

Søren Madsen Skov g.m. Mariane Henningsen
f. 15-12-l859> Brøndsted f. 20-2-1867, Follerup
d. 5-11-1951, Vejle d. 25-6-1948, Vejle
hmd.

1. Kathrine Marie 19-11-1887, 2. Marie 7—1—1889, 3- Anna 1-5-1890,
4. Peder 29-3-1893, 5* Søren Peter 2-6-1894, 6. Magnus 6-9-1895, 7- Kirstine 
14-6-1900, 8 Otto 23-9-1903, 9. Kristian 15-5-1905*
Søren Madsen Skov var født i Brøndsted, søn af husmand og murer Mads Peter 
Sørensen og Cathrine Elisabeth Skov. Marianne var født i Follerup, datter af 
hmd Lars henningsen og Karen Marie Pedersen.
Efter deres giftermål slog de sig ned i Smidstrup, og her fødtes de tre æld
ste børn.
Af auktionsretten købte Søren M. Skov nu nr. 26a, men kun med htk 0-2-1-1/4, 
hvad der betyder, at arealet var blevet delt endnu en gang. Resten - htk 
0—1—3—1 - gik til Johannes Hansen i matr. nr. 19b. Skøde af 17-1, 8-2-1893*
Men børnetallet voksede, og ialt ni børn voksede op på det lille sted. Af 
disse blev Katrine Marie gift med Ludvig L. Thomsen, der var fra Follerup 
mølle, omend ikke født der. Marie gift 1909 med Jens Jensen af Nykirke sogn. 
Anna gift med en broder til Ludvig Thomsen, ligeledes 1909* Søren udvandrede, 
til USA. Magnus var en overgang forpagter af nr. 10, Tolstrup, og Otto, der 
var frisør, blev gift med hansine Jespersen fra Tolstrup. Kirstine blev gift 
med Buchardt Rasmussen, men døde ung, kun 35 år. Kristian, der var den yngste, 
nåede at blive såvel forpagter som ejer af det fædrene bo.
Søren Madsen Skov købte siden hen matr. nr. 10 af Tolstrup. Det var den tidli
gere skole, og han fik skøde på den af 14-4-1920. Nu drev han så to ejendomme, 
og i 1928 ses det - i sognerådsprotokollen - at han søgte om sognerådets an
befaling til at drive begge ejendomme fra matr. nr. 19 i Tolstrup, hvilket an
befaledes.
1938 skødede Søren M. Skov ejendommen til sønnen Christian, der antagelig hav
de været forpagter. Han flyttede ned i matr. nr. 10 i Tolstrup, og beboelsen 
blev solgt som jordløst hus i 1943 til Hans Jørgensen Riis.



Matr. nr. 26b, 1844
26b - 1

htk 0-3-2-1/4

Mads Thygesen 
f. 5-l~l823, Herslev 
d. 20-2-1878, -
hmd.

g.m. Karen Marie Christiansdatter 
f. ca. 1830, Jelling 
d. 3-3-1905, Herslev

1. Dorthe 1-1-1853, 2. Thyge 22-3-1855, 3* Christian 9-4-1859, 4* Frederik 
22-6-1860, d.s.å., 5- Frederik 26-3-1864, d. 1872.
Mads Thygesen var udlært som møller, og han findes som møllersvend ved 
folketællingerne I84O og 1845 i Follerup mølle.
Da Dorthe Rasmusdatter efter Frederik Pedersens død delte ejendommen imel
lem de to tilbageværende sønner, fik Mads 26b med htk O-3-2-1/4*
Da var han en gift mand, og hans kone var fra Jelling, datter af husmand 
Christian Hansen og Mette Christensdatter.
Intet kendes til de tre overlevende børn undtagen det yngste, der overtog 
stedet.
Mads Thygesen blev kun 55 år. Den sygdom, der ligeledes hærgede broderens 
familie, ramte også Mads, og TB var dødsårsagen.
Da sønnen Christian M. Thygesen gjorde anstalter til giftermål, fik Karen 
Marie skifteretsattest for adkomst, og hun overdrog nu stedet til sønnen.

Christian Madsen Thygesen 
f. 9-4-1857? Herslev mk 
d. 6-4-1917, -
hmd.

g.m. Ane Cathrine Jensen 
f. 27-4-1854, Skærup 
d. 1919, b. 28-2, Herslev

1. Marie Dorthea 25-3-1885, 2. Johanne 30-3-1891, 3* Madsine Frederikke 
2-6-1895*
Christian Thygesen fik skøde på fødestedet af 16-3-1884* Derefter giftede 
han sig, og 23 maj 1884 viedes han til Ane Cathrine Jensen. Hun var fra 
Skærup, datter af hmd. J.P. Enevoldsen og Else Kathrine Duedal. Hun var 
således søster til Laurits Duedal Jensen, der virkede som bygmester i na
bolaget .
I ægteskabet tre børn - alle døtre - og heraf blev det den yngste, der 
fortsatte i hjemmet. Ældste datter blev 1914 viet til gårdejer P. Søren
sen, St. Lihme, og Johanne opholdt sig i Fredericia ved Christian Thyge- 
sens død, idet hun fik en arvepart på 700 kr., der blev tinglæst på ejen
dommen kort før han døde.

Simon Laurits Thomsen g.m. Madsine Frederikke Thygesen
f. 22-8-1895, Alminde f. 2-6-1895, Herslev mk
d. 6-4-1967, Herslev mk. d. 10-5-1973* Fa. Hybyhus
hmd.

1. Anna Kathrine 23-9-1918, 2. Thyra Kristine 11-2-1922.
Frederikke Thygesen var i 1917 blevet gift med Simon Thomsen fra Alminde, og 
de unge tog nu ophold hos Ane Cathrine Jensen. Efter hendes død et par år se
nere fik Simon Thomsen adkomst til hus og jord iflg. et skifteudskrift af 
9-4-1919*
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Foruden at drive sin jordlod arbejdede Simon Thomsen også for andre. Han 
var således en overgang chauffør på Follerup mølle, ligesom han i perio
der var fodermester hos Axel Dahl i Herslev.
I ægteskabet to døtre, hvis videre liv er ukendt.
Efter Simon Thomsens død solgtes ejendommen - eller jorden - til Edvard 
Christensen i matr. nr. 19b, og beboelsen reduceret til et lordløst hus, 
der p.t. ejes af H. Andersen.



Matr. nr. 27, 1844 27 - 1

ROSENLUND

htk. 0-4-2-1 3/4

Da selvejergårdmand Drøhse i årene 1791-1794 udparcellerede sin halvdel af Skræ- 
dergården, solgte han også en parcel til nedenstående Endersen, der på nyerhver
velsen oprettede et husmandsbrug.

Sivert Endersen g.m. Fraache Lauritsdatter
f. ca. 1744, f. ca. 1744,
d. 2-2-1823, Herslev mk d. 7-5-1828, Herslev mk
hmd og murer

1. Anne Margrethe, 14-1-1771, 2. Johanne Elisabeth, 2-2-1774, 3. Laurits,
24-2-1777, d. 1807, 4. Ender, 5-8-1779, 5. Karen, 30-3-1782, d. 1785, 6. Karen
16-9-1785.

Folketællingen 1787 angiver Sivert Endersen som husmand og daglejer, dog sikkert 
jordløs husmand. Imidlertid var han på "udsalg”, da ovennævnte Drøhse falbød 
jord. Her kom Endersen i besiddelse af parcel nr. 10 med htk. 0-3-1-2 3/8, ting
læst skøde af 17-12-1793.
Samme år blev der nok sat hus på jordlodden, der var på 82.520 kv-alen eller små 
6 tdr land, idet der i tømmerværket endnu i dag findes årstallet 1793. Muligvis 
havde han været selvbygger, idet næste folketælling betegner ham som "Muurmester 
og Boelsmand." Det var i 1801.
Familien var nok kommet udefra og havde slået sig ned i Herslev, og alle børnene 
fødtes her undtagen Laurits, der angives født i Viuf. Endersens havde sikkert 
flyttet engang, men altså vendt tilbage.
Fem af de seks børn blev voksne, og bortset fra Laurits, der døde som 30-årig,og 
ældste datter Margrethe, der efterfulgte på ejendommen, vides intet om de øvrige. 
Da Sivert nærmede sig de tres år, afløstes han af datter og svigersøn.

Carl Holger Christiansen g.m. Anne Margrethe Sivertsdatter
f. ca. 1774,
d. 7-3-1847, Herslev rak

f. 14-1-1771, Herslev 
d. 18-2-1843, Herslev mk

hmd og væver

1. Frederica, 10-9-1803, 2. Christian, 30-3-1805, d. 1810, 3. Engelbret, 26-5-
1809, d. 1810, 4. Elisabeth26-5-1809, d. 1810, 5. Christian, 11-6-1812, 6.
Sivert, 18-11-1814.

Carl væver, som hans navn i daglig tale var, var en udensogns svend, der blev 
gift med Endersens ældste datter. Brylluppet undgik kirkebogens opmærksomhed, da 
denne intet beretter om begivenheden, men i 1803 begyndte ægteparrets bidrag til 
dåbsnotaterne.
Samme år tilskødede Sivert de unge "et Sted Rosenlund kaldet", som der står i 
det gamle skøderegister. Skøde af 16-9-1803. - Ejendommen fik ves 1844-matriklens 
fremkomst nr. 27 og nyansat hartkorn med 0-4-2-1 3/4.
Af de seks børn døde halvdelen som spæde og mindreårige. Ældste datter Frederica 
blev gift med boelsmand Christen Nielsen Uth på Herslev fælled, mens Sivert til 
sin tid overtog det fædrene bo. Christians videre liv ukendt.
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Sivert Carlsen 
f. 18-11-1814, Herslev
d.

g.m Lovise Charlotte Nielsen 
f. ca. 1819, Taulov
d.

hmd og skræder

1. Niels, 24-7-1843, 2. Ane Margrethe, 9-1-1846, d. 1848, 3. Ane Margrethe,
20-3-1849, 4. Carl, 21-2-1852.

Med en såkaldt selvejerdisposition vedrørende ”et Sted Rosenlund” , dateret den 
16-3-1835, blev Sivert Carlsen nu ejer af Rosenlund. Han var da kun 21 år gammel 
og hjemmegående hos forældrene. Han havde som faderen lært et håndværk, idet han 
var skræder, og et sådant kunne nok gå i spand med driften af et mindre brug.
Seks år senere findes han viet i Taulov til Lovise Nielsen, der nok var fra Tau
lov, men næppe født der, selv om folketællingen i 1845 angiver hendes fødested 
som Taulov, og hendes ophav er ukendt.
De fik derefter i de nærmeste år fire børn, men det er nok usikkert om tallet er 
endeligt, idet Sivert - uvist af hvilken grund - solgte hele herligheden og rejs 
te af sognet, muligvis til Taulov.

Jacques Jacob Fevre g.m. 1. Mette Marie Sørensdatter
f. 22-5-1808, Fredericia f. ca. 1807,
d. 16-8-1859, Herslev mk d. 24-5-1844, Follerup
hmd og væver

1. Hans Lassen, 5-6-1834
g.m 2. Thrine Marie Hansen 

f. ca. 1820, Middelfart 
d. 23-4-1895, Herslev mk

2. Mette Marie, 12-8-1845, 3. Ane Marie, 23-9-1847, 4. Hans Jacob, 5-2-1850,
5. Isaach Daniel, 18-11-1851, 6. Johanne Marie, 3-9-1853, 7. Christen Sørensen
2-4-1855, d. 1860.

Jacques Fevre var født i Fredericia og søn af Jacob Jean Fevre og Marie Honore. 
Han findes viet 11-6-1833 i Fredericia til Mette Marie Sørensdatter, hvis ophav 
og fødested er ukendt, og han blev her ved vielsen betegnet som linnedvæver.
Jfr. folketællingerne 1834-1840-1845 findes han boende i Follerup, og her angi
ves hans næring som ”Væver for den reformerte Religion". Han havde da tilsyne
ladende nok at bestille, idet han ved tællingen 1840 havde en svend og en lære
dreng i sin tjeneste.
Efter en god halv snes år døde hans kone i maj 1844, men samme efterår, den 14. 
september, holdt han bryllup igen med Thrine Marie Hansen, der stammede fra Mid
delfart, men ved vielsen blev nævnt af follerup, så hun kan have været hans hus
bestyrerinde.
Han boede nu i eget hus, idet han i 1837 havde købt Søren Olesens beboelse. Det 
var bygninger fra et nedlagt brug, og her indrettede han væveri. - Det havde mu
ligvis været ønsket om at få en smule jord at dyrke, der fik Fevre til at købe 
husmandsstedet her. Det skete med skøde fra Sivert Carlsen af 16-5, 22-6-1853. 
Med samme skødedato solgte han huset i Follerup til smeden Carl Lorentzen.
De fleste af børnene i de to ægteskaber blev fødte i Follerup, og af disse hav
de den ældste søn en kort tid en lille ejendom på Follerup mark.
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Mette Marie blev ganske ung gift med Hans Peter Simonsen af Gerløv og fik sit 
hjem på Sjælland. - Ane Marie viedes i 1871 til Anders Nielsen af Assendrup, mens 
Johanne Marie findes gift i 1873 med smed Jens P. Jacobsen i Tolstrup. - Isaach 
overtog senere ejendommen her efter at have boet en del år på Højrup mark. - Om 
Hans Jacob vides intet.
I 1859 døde Fevre som ingenlunde gammel mand, og Thrine, der kun var omkring fyr
re år, skiftede med sine børn og tog en ny mand i huset.

Henrik Pedersen g.m. omst. Thrine Hansen
f. 1-10-1832, Erritsø 
d. 30-1-1918, Bolskov 
hmd

ægteskab barnløst

Den 14. juli 1860 stod Thrine atter brud i Herslev kirke og viedes til Henrik 
Pedersen fra Erritsø, søn af gårdmand Peder Sørensen og Maren Henriksdatter. En 
ekstrakt af skiftet efter Fevre - til brug ved Thrines nye giftermål - viste en 
værdiansættelse af ejendommen på 2900 rdl.
Nu gik livet så videre på stedet, hvor Henrik Pedersen som stedfader til tre pi
gebørn måtte holde lige så mange bryllupper.
Men efter godt 30 års slid på stedet var de nok nødt til at gå på aftægt, for 
selv om Henrik Pedersen var en del år yngre end Thrine, så havde hun passeret 
støvets år, og 1891 kom sønnen Isaach hjem og overtog hjemmet.

Isaach Daniel Fevre g.m. Jensine Andersen
f. 6-9-1853, Højrup mk 
d. 22-9-1930, Herslev mk

f. 18-11-1851, Follerup 
d. 10-10-1940, Herslev mk 
hmd

1. Cathrine Marie, 23-5-1880, 2. Inger Marie, 5-8-1884, Jacques, 26-5-1886,
4. Agnes Jensine, 19-8-1888, 5. Ane Marie, 2-11-1891.

Isaach Fevre kom fra Højrup, da han afløste moderen og stedfaderen på nr. 27.
Han var i 1878 blevet gift med Jensine Andersen af Højrup, datter af gårdmand 
Anders Jensen og Inger Marie Jensdatter, der ejede den lille gård Løkkedam el
ler Lykkedam ved GI. Ribevej.
Selv startede de som nygifte på en ejendom ved samme GI. Ribevej, idet Fevre 
pr 20-12-1878 fik skøde på det lille sted matr. nr. 21a af Højrup. En ejendom 
familien beboede, til den flyttede til Herslev mark. Skødet på stedet her skrev 
sig af 27-2-1891. Købsprisen var 4600 kr. + aftægt til moderen og stedfaderen.
Efter moderens død i 1895 blev Henrik Pedersen boende hos Isach Fevre, men så 
blev de uenige - vistnok om aftægten - og Henrik Pedersen flyttede. Han døde i 
Bolskov i 1918.
Men livet gik videre på nr. 27, og Isach holdt sig ved stedet i næsten 50 år.
I mellemtiden var børnene blevet voksne, og af disse blev ældste datter gift i 
1899 med buntmager Niels Christensen, Kolding. - Inger Marie forblev ugift og 
boede i Høje Tåstrup. - Jacques levede også alene, og intet videre vides om ham. 
Han var i sine sidste år plaget af Astma. - Agnes Jensine blev gift med en pels
handler i København, og den yngste af flokken, Ane Marie, blev i 1917 gift med
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Elevard Mikkelsen, og de fik siden et husmandsbrug på Herslev mark.
Efter Isaach Fevres død i 1940 overgik ejendommen til dattersønnen Heinrich 
Mikkelsen, hvis skøde var af 14-6-1941. Men Mikkelsen videresolgte stedet til 
forhenværende brugsforeningsuddeler Holm, der fik skøde på det 7-5-1943. Han be 
boede ejendommen en halv snes år, da han solgte til naboen Sv.Å. Johansen.

Johansen lagde jorden under sin ejendom og skilte huset fra. Dette solgtes som 
jordløst hus til postbud Jacobsen, Herslev, der fik skøde af 15-10-1953. 
Jacobsen boede der i 25 år, så solgte han det igen til Sv.Å.Johansen, der over
tog det i 1878 og stadig bebor det.



Matr. nr. 28, 1844

KIRSTINEBERG

28 - 1

htk. 0-3-2- i

Denne ejendom var oprindelig en lod af gård nr. 2A (gi. matr.), som gårdmand 
Hans Nielsen Buhi lod bebygge og kaldte Kirstineberg efter sin kone. Parcellen 
var blevet tillagt gården ved udskiftningen og var på 61.616 kv-alen eller ca. 
4i td land.
Den blev sikkert bebygget ret tidligt, idet et par jordemoderattester - hans 
kone var jordemoder - fra 1806 nævner Kirstineberg på Herslev mark som jordemo- 
derens hjemsted.
1822 afhændede Hans Nielsen Buhi den til sønnen Niels Hansen Buhi. Dette navn 
står også på kortet, da man i 1821-22 lavede forarbejderne til den matrikel, 
der skulle komme. Men da matriklen først kom i 1844, havde ejendommen i mellem
tiden skiftet ejer, og derfor blev Buhis navn streget ud, og Peder Andreasen 
kom til i stedet.
Efter seks års forløb solgte Buhi til en Hans Christiansen, der dog kun havde 
den et års tid, inden han solgte til Peder Andreasen.

Peder Andreasen g.m
f. 1763, 17-4, Højrup 
d. 12-4-1847, Herslev 
bmd

1. Maren Jensdatter 
f. ca. 1757, Højrup 
d.

Anna, f. 1785,
2. Ane Johanne Pedersdatter 

f. 15-6-1780, Eltang
d.

Peder Andreasen var søn af hjuler Andreas Thomsen og Mette Jensdatter i Højrup. 
1785 blev han gift første gang med Maren Jensdatter, der selv om hun i vielses
notatet blev nævnt af Højrup, næppe var født der. Folketællingen af 1787 viser 
familien i Torp, men derefter tabes sporet.
Med skøde af 28-11-1829 overtog han nu den lille ejendom. Han var da enkemand, 
men året efter giftede han sig igen. Ane Johanne Pedersdatter var enke efter 
Hans Pedersen Møller i Højrup, der var død året i forvejen.
Da Peder Andreasen var 78 år besluttede han at sælge, og det gjorde han til Sø
ren Hansen Møller - en søn af Ane Johanne - og denne fik skøde af 31-12-1841, 
19-1-1842. Men efter et par år på stedet blev han ked af det og solgte til en 
svoger. Selv rejste han til Taulov, og da kaldte han sig melhandler.

Niels Hansen g.m. Anne Kirstine Hansdatter
f. 21-2-1802, Højrup f. 2-3-1810, Højrup
d. d.
bmd

1. Hans, 11-2-1831, 2. Johanne, 13-3-1832, 3. Hans Prder, 29-9-1833, 4.
Dorthea, 30-8-1843.

Niels Hansen var født på gård nr. 7 i Højrup, søn af gmd. Hans Nielsen og den
nes hustru af andet ægteskab Dorthea Pedersdatter. Hans kone var datter af hus-
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mand Hans Pedersen Møller og Ane Johanne Pedersdatter. Ved giftermål fik Niels - 
Hansen en parcel af sin fødegårds nordmark, og her oprettede han et boelssted. 
Efter fjorten års forløb købte han så stedet her af svogeren, skøde af 23-12- 
1844, læst 15-1-1845.
Det blev dog kun til en gæstevisit, idet han efter to og et halvt år solgte igen, 
og ifl. kirkebogens afgangsliste rejste familien til Tiufkær. - Men Kirstine- 
berg blev i familien.

Peder Hansen Møller g.m. Magdalene Hansdatter
f. 16-6-1805, Højrup f. ca. 1807, Vilstrup
d. 17-5-1868, Herslev d. 4-7-1878, Herslev
bmd og slagter

1. Hans, 21-8-1832, 2. Kirsten, 25-2-1835, 3. Conrad, 26-2-1837, 4. Hans Pe
ter, 23-2-1840, 5. Peder Møller, 27-12-1842.

Peder Hansen Møller var Ane Johannes ældste søn og hermed den tredje af søsken
deflokken, der nu meldte sig som ejer. Hans skøde var af18-6-1847. Han havde 
hentet sin kone i Vilstrup, og der var ældste søn født. De vendte dog tilbage 
til sognet og havde først matr. nr. 5b på Højrup mark. Senere fik de en parcel 
af svogerens ejendom - ligeledes på Højrup mark - matr. nr. 7d, og efterfulgte 
så Niels Hansen og Anne Kirstine Hansdatter.
Ti år senere overlod han stedet til sin ældste søn og gik på aftægt, selv om 
han kun var 52 år.
Af børnene blev Kirsten i 1859 gift med Christen Christensen - kaldet Lålik - 
af Lilballe, og de boede en tid i Herslev. Conrad blev udlært smed, gift med 
Camille Nielsdatter af Eltang sogn, og slog sig ned som smed i Herslev. Se 8f. 
Hans Peter giftede sig med enken på Herslev mølle, og den yngste, Peder, blev 
ejer af Enghavegård ved at gifte sig med Søren Ougesens enke, Cathrine Hansen.

Hans Pedersen Møller g.m. 1. Johanne Kirstine Andersen
f. 21-8-1832, Vilstrup f. ca. 1828, Ondrup,
d. -1916, Fa. d. 15-5-1871, Herslev
bmd og slagter

I. Peder, 21-10-1857, d. 1879, 2. Anders Julius, 5-8-1860, 3. dødf. pige,
10-6-1862, 4. Magdalene Marie, 20-7-1865, d. 1868, Magdalene Juliane, 10-6-
1868.

2. Ane Margrethe Sivertsen 
f. 20-3-1849, Herslev
d.

6. Johanne Louise, 24-10-1872, 7. Peder Carlsen, 20-12-1874, 8. Sørine Fre
derikke, 23-12-1876, 9. Laura, 11-4-1879, d. 1880, 10. Thorvald, 10-6-1886,
II. Thyra, 8-5-1888, 12. Peder Hansen, 11-8-1892.

Hans Pedersen Møllers adkomst findes at være af 10-5-1857. Købesummen var 800 
rdl for matr. nr. 28 + 40aa. Sidstnævnte var en mindre skovlod. Samtidig har 
han nok giftet sig, da hans bidrag til kirkebogens dåbsnotater begynder sidst 
på året 1857, og han blev en flittig bidragyder, selv om det var med to koner. 
Hans første kone var fra Ondrup ved Odder. Hun døde imidlertid, og Møller gif-
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tede sig igen. Denne gang med en lokal pige, idet Ane Margcetbe Sivertsen var 
en datter af skræder Sivert Carlsen og Louise Nielsen, Herslev mark.
Det er dog ikke sikkert, at børnetallet er fuldstændigt, idet Møller en over
gang var borte fra sognet. Datteren Laura døde i hvert fald i Hvilested i Harte 
sogn.
Han handlede også en del. Således købte han af Else Mikkelsen matr. nr. 24b m. 
fl. , skøde af 20-8, 3-11-1875. Af Jens Hansen Lomholt 24c m.fl., skøde af 15- 
6-1875, og disse ejendomme blev slået sammen. 1880 solgte Møller det hele til 
Anders Jørgen Dinesen.
Derefter rejste han til Hvilested, men vendte tilbage en fem-seks år senere og 
købte 14c. Men ejendommen her solgte han til broderen.

Peder Møller Pedersen g.m. Cathrine Hansen
f. 27-12-1842, Højrup f. ca. 1820, Eltang
d. 27-11-1927, Herslev d. 19-10-1895, Herslev
bmd

Ægteskab barnløst

Peder Møller Pedersen var Hans Møllers yngste broder. Denne havde i sommeren 
1869 giftet sig med enken Cathrine Hansen på Enghavegård.
Det gik imidlertid ikke, og efter få års forløb måtte gården sælges. Nu købte 
han så af broderen dennes ejendom, og han fik skøde af 19-6-1875, læst 12-8- 
1885.
Peder Møllers og Cathrines ægteskab var af naturlige grunde barnløst, men de 
havde en pleje- eller adoptivdatter, Anne Marie Christensen, der var datter af 
Peder Møllers søster Kirstine. Denne Plejedatter blev siden hen gift med Søren 
Sørensen Sterndorff, og dette par blev efterfølgere på ejendommen.

Søren Sørensen Sterndorff g.m.
f. ca. 1857, Agerskov, Sdj.
d.
bmd

Anne Marie Christensen 
f. 2-10-1867, Herslev
d.

1. Søren, 27-1-1885, d.s.å., 2. Aage, 17-10-1890.

Sterndorff var sønderjyde, søn af Søren Sørensen Sterndorff, Agerskov, Slesvig. 
Som en hel del andre unge udvandrede han fra hjemstavnen for at undgår den for
hadte tyske militærtjeneste.
Sidst på året 1884 giftede han sig med den purunge Anne Marie, og de tog nu op
hold hos Peder Møller og Cathrine. Ved det første dåbsnotat benævnes han som 
indsidder, og det vil nok sige, at de unge havde gået som karl og pige hos de 
gamle. Skøde på ejendommen fik de først 13-4, 19-4-1899.
Efter Peder Møllers død afhændede de ejendommen og rejste til Sønderjylland, 
hvor Sterndorff vistnok overtog en slægtsejendom.

Johannes Mortensen 
f. 11-2-1902, 
d.
bmd

g.m. Petra Marie Vinther
f. 27-7-1902, Hovslund
d.

1. Ruth Vinther, 13-8-1929, Evald, 9-12-1939,
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Det var et par nygifte, der efterfulgte Sterndorff, idet de findes viede i Skæ 
rup kirke i 1928. Børnetallet sikkert heller ikke fuldstændigt, og efter tolv 
år i Herslev solgte de til Hans Hougaard.

Hans Thomsen Hougaard 
f. 27-7-1910, Herslev 
d.
bmd

g.m. Edith Madsen
f. 3-5-1928, Sjørring
d.

1. Thomas, 12-2-1953, 2. Flemming, 3-2-1955, 3. Christian, 9-3-1959.

Hans Thomsen Hougaard er født her i sognet, søn af vognmand og husmand Niels 
Thomas Madsen Hougaard og Ane Johanne Andersen.
Han fik skøde på ejendommen d. 13-4-1940, og den første halve snes år var han 
ugift. Edith Madsen, der er fra Thy, kom der som husbestyrerinde og blev siden 
kone i huset.
Men tiden var udløbet for bostedet. Motorvejen Kolding-Vejle krævede plads, og 
ejendommen, der lå i vejen, blev eksproprieret, og da tiden var inde, blev ste 
det nedrevet. - For erstatningen købte Hans Hougaard en mindre ejendom i Tiuf- 
kær, og dertil rejste familien. - I dag intet spor af bostedet.



Matr nr 29, 1844 

Bolskovlund

htk 0-4-3-1 1/4

Det vides ikke, hvorfra parcellen, der var på 104.330 kv-alen eller ca. 7| rd 
land, stammer, men det er muligt, det er fra den gamle gård, som Hans Nielsen 
Buhi ejede og udstykkede.

Henrik Rasmussen Florup g.m. Helene Jensen Velling
f. ca. 1789, Smidstrup f. ca. 1796
d. 14-10-1859, Herslev d. 16-4-1834, Herslev
hmd og spillemand

1. Hansine, 2. Jens Christian, 31-7-1821, 3. Mette Margrethe,
31-8-1823

Den første, der kan spores på stedet, var ovenstående Henrik Florup. Han må 
være kommet til Herslev efter 1820, da den ældste datter ikke var født her.
Ret meget vides ikke om ham, der var født i Smidstrup sogn. Hvor hans kone var 
fra, vides ikke.
Han var en af sognets spillemænd, og bl.a. havde Mads Brems lært hos ham. Men 
snart overgik Mads Brems mesteren, og det kunne han ikke lide.
Af de tre børn blev Hansine gift med Adolf Frederik Zeland. De blev imidler
tid skilt, og Hansine fik ophold hos Henrik Florups sønnesøn. Her døde hun i 
1902, idet hun faldt i en tørvegrav og druknede.
Jens Christian overtog fødehjemmet efter faderen. Mette Margrethe, der holdt 
hus hos faderen efter moderens død, vides intet videre om.

Jens Christian Henriksen 
f. 13-7-1821, Herslev 
d. 31-5-1860, 
hmd og bødker 

g.m. Maren Pedesen Hviid
f. 21-2-1821, Bredstrup 
d. 17-7-1888, Herslev

1. Henrik Jenschristiansen, 15-2-1847, 2. Ane Lene, 6-8-1849, 3. Johanne,
28-9-1853, d. 1859

Jens Christian Henriksen viedes i Herslev kirke d. 5. september 1846 til Ma
ren Pedersen med tilnavnet Hviid. Hun var fra Højrup, men født i Bredstrup og 
datter af Peder Michelsen, der også havde det samme tilnavn, og Ane Jacobsdat- 
ter.
De unge har nok boet hos faderen de første år, men efter fem års forløb var 
Florup sindet at afgive ejendommen, og det skete med skøde af 18-6, 25-6-1851.
Af de tre børn, der fødtes i samlivet, døde den yngste som barn. Ane Lene blev 
som ganske ung i 1869 viet til Ferdinand Daniel Bruun, der var søn af urmager 
Bruun i Herslev og ved vielsen smed i Tolstrup. Henrik overtog til sin tid føde 
hj emmet.
Imidlertid døde Jens Henriksen ganske ung, kun 38 år gammel, og Maren der end
nu var ung, fandt sig hurtigt en ny bødker.

Hans Lauritsen 
f. ca. 1832, Børkop 
d. 4-4-1899, Herslev 
hmd og bødker

ovenstående Mareng.m.
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1. Sidsel Jensine, 27-5-1862, 2. Laurits Peder, 10-5-1864, d. 1865

Samme år, som Jens Christian døde, viedes Maren Pedersen d. 29. november 1860 
til Hans Lauritsen af Børkop. Han var bødker og søn af Laurits Carlsen og Sid
sel Konradsdatter af samme by.
En ekstrakt af skiftet efter Jens Chr, Henriksen - sluttet d. 23-10-1860 - an
satte værdien af ejendommen til 2200 rdl. Marens adkomst til matr nr 29 og 40hh 
af 5-5, 7-5-1862. Erhvervelsen af 40hh var sikkert Jens Christians værk, og det 
betød nu at hartkornet var 0-5-0-1. Sikkert et skovskifte eller lign.
Nu fortsatte livet på stedet, og Maren fik endnu to børn, hvoraf dog den yngste 
døde.

Henrik Jenschristiansen 
f. 15-2-1847, Herslev 
d.
hmd

g.m. Karen Marie Nielsen
f. ca. 1854-55
d.

1. Hans Christian, 19-9-1877, 2. Maren, 14-3-1880, 3. Niels, 28-9-1891.

Henrik Jenschristiansens skøde var af 1-8-1888, og det vil sige efter Marens 
død. Men allerede midt i halvfjerdserne giver han sig til kende med en kone og 
barn. Hvor Karen Marie Nielsen var fra, vides ikke. Ved de to ældste børns dåb 
blev han betegnet som indsidder, hvad der jo også passede til hans status.
Ved skødeoverdragelsen i 1888 var hartkornet delt i matr nr 29a og b, og sidst
nævnte med kun i alb, hvad der tyder på en aftægtsbolig eller lign. - Af de 
tre børn blev datteren i 1905 gift med afskediget sergent Mads Rasmussen, der 
slog sig ned som købmand i nr 38. De fik et barn døbt i 1906.
Det lange efternavn fik Henrik fjernet i 1905, og herefter hed han kun Henrik 
Jensen. Da Henrik Jensen var 75 år gammel, solgte han.

Jens Møller Christensen g.m. Katrine Olivia Iversen
f. 3-4-1883, f. 9-3-1886,
d. 1961, Herslev, b. 1-4 d. 1973, Børkop, b. 14-4
hmd, vognmand

1. Helga Johanne, 21-6-1909, 2. Anne Marie, 3-3-1911, 3. Emma, 19-8-1917,
4. Elisabeth, 4-12-1919.

Jens Møller Christensen kom fra Taulov, da han med skøde af 9-9, 20-9-1922 
overtog ejendommen, k 17.000

Senere ejere:

Christian Laursen

Mølgaard Andersen



Matr. nr. 30, 1844
SØNDERBORG
htk 0-2-2-1 1/4

30 - 1

Dette lille sted var oprindelig en del af den gamle gård - eller halvgård - 
matr. nr. 4B (gi. matr.), som af Jens Thomsen Ravn solgtes til Peder Hansen, 
der videresolgte til Jeppe Pedersen.

Jeppe Pedersen g.m. Kirsten Hansdatter
f. ca. 1781, Tofthøj f. ca. 1771, Bredstrup
d. 18-10-1835, Herslev d. 26-4-1850, Herslev
hmd og bødker

1. Mette Cathrine, 23-10-1812, 2. Karen, 14-3-1815, 3. Hans Peter, 29-11-1818,
d. 1836.

Jeppe Pedersen var født i Tofthøj og søn af en Peder Christensen. Kirsten Hans
datter var fra Kongsted, datter af Niels Hansen og Mette Cathrine Madsdåtter.
De findes viede i Herslev kirke i 1895 og nævnes begge af Herslev, hvad der så 
formentlig betyder, at de havde tjent der.
Jeppe Pedersens skøde var af23-6-1812, og købet bestod af 47.470 kv-alen eller 
godt tre tdr land. I forvejen var der af Jacob Davidsens enke købt en lille 
parcel, der før havde tilhørt Skrædergården. Den var kun på l| alb, og det sam
lede hartkorn var således 0-2-2-li. Ved den ny matrikels fremkomst blev hartkor
net sat til 0-2-2-1 1/4, altså en smule mindre.
I deres samliv kom der tre børn, af hvilke sønnen døde, kun 18 år gammel. Karen 
viedes i 1843 til væver Arent Henrich Them i Smidstrup, og Mette Cathrine over
tog med sin mand fødehjemmet.

Jørgen Hansen 
f. 12-7-1807, Pjedsted 
d. 15-10-1884, Herslev 
hmd

g.m. Mette Cathrine Jeppesdatter
f. 23-10-1812, Herslev 
d. 13-7-1880,

1. Mette Kirstine, 3-1-1836, 
1839, 4. Karen, 22-11-1844, 
1851.

2. Kirstine, 2-10-1837, 3. Hans Peter, 16-10-
5. Ane Else Kirstine, 26-8-1849, Maren, 19-9-

I efteråret 1835 giftede Mette Cathrine sig med ungkarl Jørgen Hansen af Kong
sted. Hans fødested var dog Pjedsted, og søn af Hans Henriksen og Mette Chri- 
stensdatter, Kongsted.
Otte dage efter brylluppet døde Jeppe Pedersen meget belejligt, og Jørgen Han
sen kunne overtage svigerfaders ejendom, som han fik skøde på d. 11-12-1835.
Seks børn fødtes i ægteskabet, og heraf var sønnen selvfølgelig arvtager. Mette 
Kirstine blev i 1859 gift med Claus Olesen af Taulov. Kirstine viedes i 1866 
til Anders Peter Lauritsen af Herslev, og Ane Else blev i 1872 gift med Johan 
Chr. Christensen fra N.Nebel. - Karen blev gift med Hans Madsen Jensen fra viuf, 
men da hun døde ung, giftede han sig med søsteren Maren. De kom senere til Hers
lev sogn. Efter ca. tredive år overlod Jørgen Hansen stedet til sønnen.
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Hans Peter Jørgensen g.m. Kirsten Marie Hansen
f. 16-10-1839, Herslev f. 12-2-1835, Klattrup
d. 1908, b. 13-6, Herslev d. 1919, b. 1-12, Herslev
hmd

1. Jørgen Peter, 27-3-1861, 2. Mette Cathrine, 27-3-1861, 3. Hans Jørgen Pe
ter, 3-8-1871, 4. Jens, 22-4-1875.

Den 6. februar 1861 viedes i Højen kirke Hans Peter Jørgensen til Kirsten Marie 
Hansen. Hun var fra Klattrup i Smidstrup sogn og datter af Hans Simon Pedersen 
og Kirstine Behrendsdatter.
En tre-fire år efter overtog Hans P. Jørgensen det fædrene bo raed skøde af 27- 
12-1864, læst 9-1-1867, og han blev den, der holdt længst ud, nemlig 38 år.
Af de fire børn døde ældste dreng i 1865. Mette Cathrine blev i 1882 viet til 
Frederik Vilhelm Sickmann. Hans Jørgen udvandrede til Brasilien og vendte aldrig 
hjem. Jens uddannedes som fotograf, rejste også til Brasilien, men vepdte hjem 
og fik siden forretning i Randers og Vejle. ,
Et par raske handeler gjorde H.P.Jørgensen, da han i år 1900 købte 14b, som han 
dog solgte året efter til Hessellund Rasmussen.
1902 solgte han hele herligheden og flyttede over i matr. nr. 8K
Hans Nielsen Hansen hed den næste ejer, hvis skøde var af 10-4, 17-4-1902, Han 
kom fra fælleden, hvor han havde ejet matr. nr. 4b. Ved denne handel gøres der 
opmærksom på, at ifl. deklaration af 2-3-1872 anses ejendommen at være pligt
hus for den nedlagte gård nr. 17. - Ejendommen bestod da af matr. nr. 30 htk 
0-2-2-1 1/4, matr.nr. 40gg htk l£ alb, matr. nr. 16h, htk -2-1 1/4, matr. nr. 
17h, htk -1-2, matr. nr. 40ak, htk -1 3/4.
Hans Nielsen Hansen byttede med næste ejer, Frants Honore, og fik en ejendom 
i Fredericia, k 7200, magelægsskøde af 20-10-1904. Men nu var man kommet i gang 
med at bytte, og den næste handel var også et mageskifte. Frants Honore byttede 
gårde med Erik Jensen, der afgav matr. nr.9c af Brøndsted. Skøde af 21-12-1905, 
læst 10-1-1906. - Men seks år senere solgte han igen

Karl Frederik Dalgas Madsen g.m. Nielsine Madsen
f. 9-7-1889, Herslev f. 22-4-1892, Starup
d. 6-4-1962, Kolding d. 1970, Kolding, b. 2-12
hmd

1. Agnes Antonia, 28-8-1913, 2. Gerda, 8-8-1915, 3. Niels Ole, 6-1-1919,
4. Karen, 20-5-1920, 5. Hans, 1921, d. 1928.

Dalgas Madsen var født på Herslev fælled som søn af husmand Ole Madsen og Ka
ren Marie Pedersen. Nielsine Madsen var født i Starup, datter af indsidder 
Niels Jørgen Madsen og Ane Marie Christensen.
Dalgas Madsens adkomst var af 13-11-1912, og han blev der til 1916, da han solg
te til Marinus Detlefsen, hvis skøde var af 12-7. Men han solgte snart igen,og 
med skøde af 12-12-1917 overgik stedet til Jørgen Peter Mikkelsen.

Jørgen Peter Mikkelsen g.m.
f. 17-1-1886 
d. 
hmd

Klaudine Sofie 
f. 22-2-1882
d.

Astrid; 3-2-1911
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Jørgen Peter Mikkelsen kom antagelig fra Fredericia, der var den datter - der 
kendes navn på - i hvert fald født. Han gav 11.000 kr for htk ialt 0-5-l-2|, i- 
det Dalgas Madsen havde købt matr. nr. 91_ med 0-1-1-1 3/4, før han solgte. Det 
var en mindre parcel af den udstykkede gård nr. 9, som af ejendomshandlere ud- 
parcelleredes.
Jørgen Mikkelsen findes som sognerådsmedlem nogle år, men kunne ikke klare sig. 
Et fogedudlæg i 1929 førte til salg, og Jørgen Mikkelsen rejste til Fredericia.

Carl Edmund Gaarde g.m. Alma Ravn Nielsen
f. 9-3-1899, Agerskov, Sdj. f. 6-8-1906, Herslev
d. d. 1934, b. 12-4, Herslev
hmd, vognmand

ingen børn kendes

Carl Gaarde var sønderjyde, født på Galsted mark i Agerskov sogn. Forældrene 
var kaadner H.J.Gaarde og hustru Gunder Kristine.
Han var i 1925 blevet gift med Alma Ravn Nielsen, datter af tømrer Hans Ravn 
Nielsen og Mette Karen Jørgensen, Herslev. Han etablerede sig som vognmand, og 
da ejendommen her blev til salg, købte parret den med skøde af 26-11-1929.
Da Alma Ravn Nielsen døde i 1934, var Gaarde kørt fast, og stedet måtte sælges.

Paul Richard Iversen g.m. Anna Kristine Sørensen
f. 25-1-1906, Almind sogn f. 29-2-1912, Almind sogn
d. d.
bmd

1. Peder, 25-9-1934, 2. Inger, 4-6-1942.

Paul Richard Iversen er født i Dons mølle som søn af møller Iver Peder Iversen 
og Mette Marie Andersen. Hans kone er ligeledes af samme sogn og datter af Jens 
Peter Sørensen og Hansigne Sørensen.
Efter deres giftermål i 1933 var de en overgang bestyrerpar på ejendommen ”Bir
kedal" i Bramdrup, men sidst på året 1934 rykkede de ind i matr. nr. 30, som de 
havde købt. Det var et fogedudlægsskøde, der gjorde dem til ejere af ejendom
men, og skødet findes tinglæst 19-3-1935.
Det var en ejendom på ca. tolv tdr. land, og her boede de i godt tyve år. Da na 
boen i matr. nr. 13d - Niels Olaf Juhl - efter kun et par år på stedet ønskede 
at sælge, købte Paul Iversen dennes ejendom. Skøde af 4-6-1955.
Til denne ejendom hørte der godt otte tdr land. og med de tolv, som Iversen 
bragte med sig, var der således godt tyve tdr land, hvad der dengang ansås for 
en passende størrelse for et familiebrug. Hertil flyttede Iversens og bor her 
stadig.
Af de to børn er sønnen Peder gift Og bosat i Nr. Bjert, hvor han ernærer sig 
som ejendomsmægler, mens datteren Inger er hjemme hos forældrene.



Matr. nr. 31, 1844
31 - 1

htk 0-3-1-2

Frederich Ludvig Hinch g.m.1.Maren Isaachsdatter
f. 1763, døbt 18-9, Fredericia f. 25-10-1763, Egum
d. 20-1-1839, Herslev d. 26-7-1812, Herslev
hind. sadelmager

1. Morten 9-3-1792, 2. Isaach 6-3-1794, d.s.å., 3« Isaach 28=10=1795,
4. Anne Margrethe 13-6-1798, 5* Birthe Marie 29-10-1800, 6. Mette 1803,
d • s. a.

g.m. 2. Maren Rasmusdatter 
f. ca. 1780, Århus 
d. 11—11—l86l, Herslev

7. Rasmus 7-12-1813, 8. Maren 7-1-1820.
Under gmd. Jens Thomsens Ravn's udsalg af gd. nr. 4b (gi.matr.nr.) købte 
Frederich Hinch en lod kaldet Kreilholms lod med htk 0-2-1-1, skøde af 29-9- 
1809. Ved den ny matrikels udarbejdelse 1821 fik den nr. 31 og htk forhøje
des til 0-3-1-|.
Det var en lod på 50.000 kv-alen eller godt 3 2 td. land.
Frederich Hinch var søn af sadelmager Morten Hinch og Anne Margrethe Ludvigs
datter. Faderen var en tidligere kyrasser i Fredericia, der nu var pensionist 
i Herslev. Hinch var således født i Fredericia, og døbt i Michaelis Kirke.
Den l8—1—1791 blev han trolovet med Maren Isaachsdatter af Egum, datter af 
gmd. Isaach Jensen og Birgitte Jensdatter.
Efter bryllup slog de sig ned i Herslev, og Hinch ernærede sig som sadelmager. 
Men da han købte jordlodden her, ville han være husmand med jord, og folketæl
lingen af 1834 bar ham som sådan.
Han var gift to gange. Da Maren Isacchsdatter døde 1812, giftede han sig året 
efter med Maren Rasmusdatter, der iflg. folketællingen 1845 var født i Århus, 
og vielsen fandt sted i Vilstrup.
Af de ikke så få børn blev begge sønner ejer af stedet her. Døtrene vides in
tet om. Af børnene i andet ægteskab findes Maren gift med en Bertel Knudsen, 
og Rasmus findes gift med en bagerenke i Fredericia i I84O. Han døde dog i 
1841.
Da Frederich Hinch var omkring de 65 år, ønskede han at blive afløst, og han 
solgte ejendommen til sønnen Isaach.

Isaach Frederiksen Hinch g.m. 1. Anne Christensdatter Fiil
f. 28-10-1795, Fredericia data ukendte
d.
slagter

1. Frederich Isaachsen Hinch 11-4-1824, 2. Maren Cathrine 3-8-1825, 3- Otto , 
Frederik 12-7-1829, d. 183O, 4 Ane Cathrine 16-2-1835, d.s.å.

g.m.v 2. Ane Marie Andersdatter 
f. 9-9-1811
d.

5. Mette 5-7-1838, 6. Karen 25-1-1841, 7- Anders Kragh 5-11-1843-
Isaach Hinch findes at have fået skøde på faderens ejendom pr. 11—4—1831 - 
Tinglæsning fandt dog ikke sted.



31-2
Isaach havde opholdt sig udensogns, da han kom hjem til faderen. Han havde 
været indkaldt som dragon i Århus, og her havde han lært sin første kone at 
kende. Ane Christensdatter var fra Grundfør ved Århus, og da Hinch var fær
dig med tjenesten blev de gift d. 24-11-1821. Herefter var de husmandsfolk. 
Men der blev knas i ægteskabet, og da Ane Cathrine blev døbt, fulgte følgen
de bemærkning med i k-bogen:

Ane Cathrine Isaachsen, 16-2-1835, hmd, Herslev,
Isaach Frederichsen Hinch og hans midlertidige 
separerede hustru Ane Christensdatter, pro tempora 
Herslev.

Barnet døde imidlertid en 3-4 dage efter. Men separationen førte til skils
misse, og bevillingen til den er underskrevet af Frederik d. Sjette d.
23- august 1837.
Den 28-lo-1837 giftede han sig påny med Ane Marie Andersdatter, der var fra 
Lilballe i Eltang sogn.
Denne tingenes tilstand har muligvis været medvirkende til, at Isaach ikke 
ønskede at fortsætte på ejendommen. Denne solgtes til en ældre broder, og 
Isaach flyttede med sin ny familie ned til Herslev by i et hus. Her var han 
godt en halv snes år, inden han rejste til Børkop. I folketællingen I84O an
gives han som daglejer, og den tilsvarende i 1845 angives han som slagter.

Morten Frederichsen Hinch 
f. 9-3-1792, Herslev 
d. 8-12-1847, 
hmd.

g.m. Ane Marie Jesdatter 
f. ca. 1790. Torp 
d. 19-4-1873, Herslev

1. Frederik Mortensen 17-7-1823, 2. Ane Marie 4-1-1826.
Morten Hinch kom fra Taulov, hvor han nok også havde fundet sin kone. Han 
findes viet d. 27-4-1822 i Bredstrup, og iflg. vielsesnotatet var hun født i 
Torp.
Hans adkomst til stedet findes at være af 9-3-1835, tinglæst d. 13-1-1836, og 
samtidig tinglæstes den første handel med Isaach. Man har altså villet spare 
disse omkostninger i første omgang.
Begge børnene var også født i Taulov, og det blev heller ikke til flere. - 
Foruden at passe sin jord bevirkede det nære naboskab til kirken, at Morten 
Hinch også fik noget at gøre der. De gamle kirkeregnskaber fra 1843 fortæller, 
at han var ringer og opsynsmand ved Herslev kirke. I 1845 fik han åbenbart 
kontrakten fornyet, idet det hedder fra et møde med kirkeværgerne:

Mødte Morten Frederichsen Henk af Herslev, som påtog sig 
at ringe kirkeklokken mongen og aften ved solens op- og 
nedgang, hvorfor han erholdte - foruden kirkegårdens græs 
til hø - 6 rdl. årlig, som betales med 4 rdl. sølv hver 
majdag og 2 rdl. sølv hver mortensdag, desuden holder for
nævnte Morten Henk gangen på kirkegården tilbørlig renset 
om sommeren. Denne akkord vedvarer i fem år indtil 1. sep
tember I85O.

Denne bestilling var jo ikke nogen guldgrube, men var vel med til, at fami
lien kunne eksistere. - Nu holdt Morten Hinch jo ikke akkorden, idet han dø
de midtvejs i perioden.
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Frederich Mortensen Hinch 
f. 17-7-1823
d.
hmd.

g.m. Ane Jensine Skjønnemand 
f. 4-1-1826, Fredericia
d.

1. Morten 22-4-1852, 2. Jens Lauritsen 30-11-1854, 3* Jes 27-5-1858,
4. Johannes 16-3-1864*
Det er jo troligt, at Frederich Hinch har været hos moderen i hendes en
kestand og varetaget landbruget ♦ Hans adkomst findes at være af 14-6-1852.
Det var lige efter, at han var blevet gift. Den 9* august 1851 viedes han 
i Herslev kirke til Ane Jensine Skjønnemand, der var fra Fredericia, men 
havde nok tjent i Herslev.
Det var nok Frederich Hinch, der rejste bygninger på lodden, og sikkert efter 
at han havde fået skøde på den. I hvert fald sælger han familiens tidligere 
bosted, matr. nr. 31b, til Bertel Madsen Kyed. Skøde af 22-2, 10-3-1854*
Han efterfulgte tilsyneladende også faderen i bibeskæftigelsen, idet et notat 
i kirkeregnskabeme fra 1858-59 nævner ham som opsynsmand på kirkegården med 
den fyrstelige gage af 10 rdl. om året.
Efter tyve år på stedet ønskede Hinch at sælge, og. d. 20-2-1872 havde Fre
dericia Avis følgende annonce.

Et sted på Herslev mark, beliggende ved kirken, og 
hvorpå kan holdes to køer, samt med fornøden tørvejord, 
agtes bortsolgt. Man henvende sig til Frederich M. Hinch.

Lige med det samme bar annoncen ikke frugt. Der gik et par år inden næste 
ejer meldte sig.

Johan Heinrich Drake g.m. Bolette Karen Kirstine Andersen
f. 26-4-1822, Fredericia f. 30-1-1821, Fredericia
d. d. 9-10-1880, Herslev
hmd. væver

1. Johan Heinrich Frederik 29-10-1849, 2. Heinrich Frederik 27-1-1863, d. 1877*
Johan Drake findes viet til Bolette Karen Andersen d. 6-10-1848. De var begge 
Fredericianere, idet hun var datter af hattemagersvend Peder Andersen og hustru 
Mette Marie. Listen over børnene er sikkert ufuldkommen, men Heinrich Frederik 
døde, mens familien boede i Herslev.
Med skøde af 27-4-1874 - og formedelst 1200 rdl. - overtog nu væveren det lille 
husmandssted.
Men l88l fremgik det af en annonce i Fredericia Avis, at han holdt auktion, 
grundet udvandring d. 2-4* Medvirkende til den beslutning var måske konens 
død året før. I hvert fald solgte han ejendommen til gårdmand Bertel Knudsen, 
Herslev, der fik skøde af 21-4, og 4-5~l88l. - Den ældste søn findes gift med 
Karen Sørensen, der var født i Pjedsted, og dette par udvandrede ligeledes.



Matr. nr. 31b, 1844
31b

htk 1 3/4 alb

Dette hus stammer antagelig fra oprettelsen af ejendommen nr. 31, der i årene 
efter 1800 blev købt af Frederick Hinch, og herfra blev ejendommen drevet.
Men omkring 1850 byggede man på jorden, og hermed blev huset her overflødig.

Bertel Madsen Kyed g.m. Kirsten Nielsdatter Buhi
f. 25-7-1816, Follerup f. 16-3-1816, Follerup
d. d. 17-10-1885, Herslev mk
hmd, daglejer

1. Mads Kyed, 29-3-1843, d. 1844, 2. Ane, 30-11-1844, 3. Marie, 21-1-1847,
4. Madsine Petrine,7-9-1849, d. 1853, 5. Margrethe, 1-1-1853,

Bertel Madsen Kyed var født i Follerup på den nuværende Bollegård, søn af gmd 
Mads Pedersen Kyed og Marie Bertelsdatter Buhi.
Kirsten Nielsdatter var ligeledes født i Follerup, datter af ugift Anna Mads- 
datter.
Efter sit giftermål boede han i matr nr 36, et hus han i 1849 solgte til sadel
mager Steenberg. Herefter købte han af Frederik Mortensen Hinch beboelseshuset 
til matr nr 31, som fraskiltes ejendommen og med kun grund og have, skøde af 
22-2, 10-3-1854.Huset blev siden overdraget hans kone og børn, hvad der frem
gik af salget siden hen.
Bertel og Kirsten blev nok separerede, idet et notat i skødeprotokollen omtaler 
en seperationsbevilling af 8-6-1854 som adkomst for Kirsten Nielsdatter.
Hvad der blev af Bertel Kyed, vides ikke, men ved datteren Margrethes bryllup 
i 1879 omtales han som død. Hvor vides heller ikke.
Den eneste søn døde, og datteren Ane kom ulykkeligt af dage ved kulilteforgift
ning sammen med en anden tjenestepige i deres plads hos Hans Hansen i Håstrup. 
Denne ulykkelige hændelse stod omtalt i Fredericia Avis for d. 2. februar 1865.

Anders Hansen g.m. Margrethe Bertelsen Kyed
f. 5-2-1851, Follerup f. 1-1-1853, Herslev
d. -1933, Fredericia d. -1925, Fredericia
hmd

1. Hans, 25-12-1879, 2. Christian Bertel, 14-12-1884, 3. Karen Kirstine,
22-3-1893.

Den 11. oktober 1879 viedes i Herslev kirke Margrethe Kyed til Anders Hansen, 
der var fra Velling, men født i Follerup som søn af husmand Hans Jensen og Ka
ren Nielsen. De unge fik med det samme bopæl hos Kirsten, og fem år senere 
overdrog hun huset til dem. Skøde af 18-12-1884, læst 7-1-1887.
Anders Hansen ernærede sig som arbejdsmand, men 1893 fik han plads som besty
rer af sognets arbejds- og fattiggård. Det ses af kontrakten, at han måtte ud
stede en panteobligation til kommunen på 15oo kr, og hvor han som sikkerhed 
måtte sætte sit hus, som han endnu ejede på det tidspunkt. Det ses også, at 
Sognerådet in pleno kautionerede. Tinglæst 9-5-1893. (Se også Herslev fattig
gård.
I 1896 solgtes så huset her til Bertel Knudsen, der brugte det til fodermestre.



Matr. nr. 32, 1844 

htk 0-3-3-li
32 - 1

Ejendommen oprindelig en lod af den gamle halvgård nr. 2A, som den daværende 
ejer, Hans Nielsen Buhi, fuldstændig udparcellerede. Det var et jordstykke 
på 66.460 kv-alen, eller ca. fem tdr. land, som Søren Nielsen Grunnet i Skræ- 
dergården købte og straks videresolgte.

Jens Christensen 
f. 1767, døbt 4-1, Herslev 
d. 13-9-1846, Herslev mk 
hmd

g.m Giertrud Nielsdatter 
f. ca. 1764, 
d. 1-4-1843, Herslev mk

1. Dorthe Kirstine, 15-6-1798, d. 1801, 2. Christen, 13-5-1800, 3. Dorthe,
Kirstine, 19-11-1802, 4. Niels, 3-3-1806

Jens Christensen var født i Herslev som søn af præstens husmand. Giertrud Niels 
datter må have været en udensogns pige, da de ikke findes viede her.
Jens Christensens adkomst findes af 18-6-1806, da han af Søren Nielsen Grunnet 
fik skøde på "en Lod af Gaard Nr. 2, Htk O-2-1-2 5/6.” Skødet blev dog først 
tinglæst 1-3-1831, idet man ikke lavede overflødige udgifter til den slags 
småting.
Folketællingen af 1801 viser Jens Christensen som træskomager og landeværns
mand, mens tællingen 33 år senere viser ham som husmand, der levede af sin 
jord.
Matriklen af 1844, der udarbejdedes i Jens Christensens tid, gav stedet selv
stændigt matrikel-nummer, nemlig nr. 32, og regulerede hartkornet til 0-3-3-l|. 
I Jens Christensens ejertid købtes endvidere af gårdmand Peder Hansen i gård 
4B en eng, der bar det lidet smigrende navn Skideneng, skøde af 24-3-1812 og 
tinglæst 1-3-1831.
I samlivet med Giertrud Nielsdatter havde Jens Christensen fire børn, hvoraf 
datteren fortsatte på stedet, og da Jens Chr. var 70 år gammel, afstod han 
ej endommen.

Lauritz Hansen g.m. Dorthe Kirstine Jensdatter
f. døbt 3-2-1793, Raadvad f. 19-11-1802, Herslev
d. 5-10-1873, Herslev mk d. 3-3-1871, Herslev mk
hmd og snedker

1. Hans, 16-3-1826, 2. Johanne, 22-12-1827, 3. Jens, 16-12-1829, 4. Else
Marie, 2-4-1832, 5. Anders, 23-1-1836, 6. Johan, 27-6-1838, d. 1860, 7.
Niels, 5-8-1841, 8. Hans Christian, 4-4-1844.

Ved midsommertid 1825 holdt Dorthe Kirstine bryllup med Lauritz Hansen, der var 
født i Harte sogn, søn af Hans Jensen Dons og Johanne Sørensdatter. De fik bo
pæl hos Dorthes forældre, og herfra udøvede Lauritz Hansen, der var snedker, 
sit virke.
En halv snes år senere fik han skøde på svigerfars ejendom, dateret 4-3, 29-3- 
1837, " a. Et Sted Htk 0-2-1-2 5/6, b. en Eng, Skideneng."
I ægteskabet fødtes otte børn. Heraf kun to døtre. Johanne døde som barn 1837, 
og Else Marie findes viet til Niels Mortensen af Velling i 1859. Anders findes 
ligeledes gift i sognet, i 1866 viedes han til Kirstine Jørgensen af Herslev.
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I 1848 lejede Lauritz Hansen et stykke jord ud til sadelmager Steenberg, og en 
fæstelejekontrakt med denne oprettedes på et stykke jord, 60 alen langt, 48 a- 
len bredt. Kontrakten, der blev oprettet 26-2-1848, skulle vare 50 år.
Det var en almindelig måde at skaffe sig byggegrund på, når man ikke kunne købe, 
og når den evt. skulle sælges, angav man den med Litra, efterfulgt af et bogstav 
Der fandtes nogle stykker i Herslev, og her fik det benævnelsen Litra C.
Ret underligt var der ingen af sønnerne, der fortsatte på ejendommen. Det kunne 
have været et spørgsmål om arv, der havde været afgørende. Ingen kunne have ud
redet de penge, der skulle til. Ejendommen blev derfor solgt til fremmede.

Peder Nielsen Uth g.m. Maren Hansen
f. 2-7-1817, Håstrup f. ca. 1832, Håstrup
d. 6-3-1896, Herslev mk d. 28-12-1904, Herslev
hmd

1. Hans Peter, 28-2-1855, 2. Niels, 22-11-1859, 3. Maren, 19-1-1864, d. 1876.

Den næste ejer kom fra Håstrup, og den 17-6-1854 fik han skøde på matr. nr. 32. 
Han var søn af Niels Nielsen og hustru Maren. Hans kone var datter af gårdmand 
Hans Hansen og hustru Maren.
Peder Nielsen Uth var oppe i årene, da ægteparret ankom, og kun tre børn kendes. 
Det er dog muligt, der var flere børn.
Hans Peter blev udlært tømrer og arvede ejendommen. Niels blev murer og findes 
gift i Taulov i 1888 med Inger Marie Abrahamsen fra Kongsted.

Hans Peter Pedersen g.m. Kristiane Sofie Madsen
f. 28-2-1855, Herslev mk f. 15-5-1864, Brenderup
d. 24-11-1927, - d.
hmd. og bygmester

Mary Margrethe, 24-11-1899.

Hans Peter Pedersens adkomst findes af 30-1, 20-2-1889.
Samme år viedes han til Kristiane Sofie Madsen, der var fra Brenderup, datter 
af gårdmand Mads Jørgen Mathiesen og Ane Margrethe Dinesen.
Hans P. Pedersen virkede som håndværker i Herslev i mange år, og han var, hvad 
man dengang kaldte bygmester. Han ses at have været virksom - sammen med Laurits 
Duedal - dengang man omkring århundredskiftet byggede nye skoler.
Den enlige datter blev gift med lærer Otto Grum Jensen, født i Asminderød.

Anker Kjær Nielsen g.m. Else Margrethe Nielsen
f. 29-12-1896, Herslev mk f. 28-9-1897,
d. 23-4-1979, Fredericia d. 31-10-1983, Fredericia
Murermester

Lis Kjær, 30-5-1936

Hans P. Pedersens enke fik skifteretsattest som adkomst13-6-1928, og den 19-6 
samme år fik Anker Kjær Nielsen skøde på ejendommen. Anker Kjær - som han i 
det daglige kaldtes - var født på fælleden og søn af forpagter Hans Nielsen og 
Karen Marie Kathrien Kjær.
Han videreførte også Hans Pedersens virke, og som slutsten på et virksomt liv 
stod han for opførelsen af Herslev centralskole 1961-62. - Hans kones oprindelse 
kendes ikke, og den eneste datter blev gift Sass Petersen.



Litra C, 1844

På Laurits Hansens mark,matr. nr. 32, lå der et hus bygget på lejet jord. Et hus, 
der ikke var skyldsat og derfor benævntes Litra C.
En fæstelejekontrakt mellem Laurits Hansen og sadelmager Steenberg findes opret
tet om et stykke jord, 60 alen langt, 40 alen bredt og på 50 år, findes tinglæst 
26-2-1848 og 21-8-1850.
Her byggede Steenberg så et ti-fags hus af egebindingsværk for her at indrette 
værksted. Ganske vist havde han et hus i forvejen - matr. nr. 36-37 - men det var 
gammelt og for lille, og derfor opførte han helt nyt.
Men snart måtte han sælge - han havde antagelig forbygget sig - og ny ejer var 
Niels Andersen Ildved, der kom fra Højrup, hvor han var gået fallit. Han fik skø
de af 22-1, 15-3-1854, og her gentoges fæstelejekontrakten.
Men efter fem år mageskiftede Ildved med Anders Christensen, matr nr llf, og fik 
dennes lille ejendom. Mageskifteskøde af 28-12-1859.
Anders Christensen boede i Huset en del år, men mageskiftede så med Claus Olesen.

Claus Olesen 
f. 19-8-1826, Taulov 
d. 5-11-1906, Herslev 
hmd og snedker

g.m. Mette Kirstine Jørgensen
f. 3-1-1836, Herslev
d.

1. Karen, 11-11-1860, 2. Ole, 30-10-1863.

I efteråret 1859 viedes i Herslev kirke ovenstående Claus Olesen til Mette Jør
gensen. Hun var her fra sognet, idet hun var datter af husmand Jørgen Hansen og 
Mette Cathrine Jeppesdatter i Bolskov.
Claus Olesen var født i Taulov, og forældrene var avlsbruger Ole Clausen og Ka
ren Hansdatter.
De unge boede sikkert endnu hos hendes forældre til 1861, da de købte matr. nr. 
8k, som de ejede, til de mageskiftede med Anders Christensen i 1871, skøde af 
28-12.
De fik kun de to børn, og heraf blev sønnen udlært som smed og endte som smede
mester og vognfabrikant i Vejle. Gift med Eleonora Marie Thomsen fra Vittrup 
ved Hjørring. - Datteren Karen var ugift og beboede huset til hun døde.
Huset er forlængst nedrevet.



Matr. nr. 33, 1844 
MICHALINEBERG 
htk 0-3-2- i

33 - 1

Ejendommen oprettet af to småparceller, som udskiftningen havde tillagt to for
skellige gårde i Herslev. Gårdmand Niels Peder Hansen i den gamle gård nr. 5B 
solgte til Peder Vindelev en lod med htk 0-1-1-1 1/8, skøde af 17-5-1805, ting
læst 17-5-1837.
Søren Nielsen i Skrædergården solgte året efter til samme mand ligeledes en lod 
htk 0-0-3-1 1/3, skøde af 3-6-1806 og ligeledes tinglæst 17-5-1837. Disse to 
parcellers samlede htk giver ialt 0-2-0-1 11/24, der ved den ny matrikels frem
komst fik nr. 33, mens hartkornet justeredes til 0-3-2-

Peder Jensen Vindelev 
f. ca. 1768, 
d. 18-7-1842, Herslev 
hmd og skoleholder

g.ra. Michaline Regine Buch
f. 23-7-1778, Herslev 
d. 13-6-1851, Herslev

1. Niels, 
18-4-1801, 
13-4-1808, 
30-4-1815,

5-10-1797, d. 1798, 2. Niels, 8-6-1799, d. 1832, 3. Anne Margrethe,
4. Anne Christine, 29-8-1804, 5. Jens, 17-1-1806, 6. Johanne,
7. Anne Cathrine, 18-4-1810, 8. Hans Bruun, 8-7-1813, 9;"Karenj-
10. Else Marie, 14-3-1819.

P.J.Vindelev var identisk med skoleholderen af samme navn, som var blevet ansat 
i 1795 efter Danielsen. Hvor han stammede fra, vides ikke, men man kan jo gætte 
på Vindelev.
Hans kone var en datter af skoleholder Niels Jensen Buch, der døde 1790, og 
Margrethe Dorthea Bagger.
Efter sigende kom Vindelev hurtigt på kant med de velhavende bønder, der var u- 
tilfredse med hans undervisning, og det medførte at de satte børnene i privat
skole eller - som Hans Brems - underviste dem selv.
I 1822 tog han sin afsked, kun 54 år gammel, og gik på pension. Hans pension 
blev udregnet til: af sognet 3 tdr rug og tre tdr byg samt af skolelærernes 
hjælpekasse 24 rbd sølv. Det var ikke nogen flot pension, men han kunne jo da 
ikke sulte, selv om han havde en stor familie.
Nu blev han så husmand og var det i femten år. - Nu kom hans forudseenhed ham 
til gode, idet han havde noget at tage sig til.
Af de mange børn efterfulgte de to yngste ham i ejendommen. Sønnen Niels døde 
som voksen hjemme, og datteren Margrethe viedes i 1829 til snedkermester Pagh 
af Vejle. Hans Bruun fulgte faderen i professionen, og døde som lærer i Fre
dericia i 1862.
Næsten 70 år gammel besluttede Vindelev sig til at afstå stedet til en datter 
og svigersøn.

Jens Nørskov Jensen g.m. 1. Karen Vindelev
f. ca. 1801, Lilballe f. 30-4-1815, Herslev
d. 18-3-1886, Herslev d. 24-5-1842,
hmd og tømrer

1. Jens Peder, 16-10-1837, 2. Ane Regine, 27-9-1839
2. Else Marie Vindelev 

f. 14-3-1819, Herslev 
d. 30-8-1900,
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3. Carl, 27-11-1843, 4. Caroline Marie, 22-2-1845, 5. Christina Johanne, 29-4-
1847, 6. Johannes, 27-5-1849, 7. Niels Peder, 18-2-1854, d.s.å., 8. Niels
Peder, 1-11-1855, d. 1877, 9. Jensine Marie, 21-9-1857, 10. Ane Margrethe,
6-8-1864.

I foråret 1837 holdt Karen Vindelev bryllup med tømrer Jens Nørskov Jensen, der 
stammede fra Lilballe i Eltang sogn, og otte dage efter fik de unge skøde på 
ejendommen, 30-4, 17-5-1837, " et Sted Michalineberg." Vindelev havde åbenbart 
navngivet ejendommen med sin ægtemages navn.
Fem år senere døde Karen Vindelev efter at have sat to børn i verden. Men afløs
ningen var lige for hånden, og året efter viedes Nørskov til Karens yngre søs
ter, Else Marie. I dette samliv kom der otte børn mere, så Jens Nørskov tangere
de svigerfaderens indsats i så henseende. Bortset fra Johannes vides der intet 
om denne flok, der sikkert spredtes i omegnen.
I 1870 solgte Jens Nørskov ejendommen. Handelen var et mageskifte med ejeren af 
gård nr. 5 i Herslev, Peder Møller Pedersen, der længst ud mod Håstrup skel hav
de et par lodder liggende. Dem ønskede han mageskiftet med nr. 33, der lå lige 
op til hans egen mark.
Matr. nr. 33a gik lige op mod 5d, og Møller Pedersen købte så matr.nr. 33b for 
400 rdl. Skøde af 15-2-1870, læst 23-2.samme år. Derefter opførtes et vinkel
sted, det nuværende.
Til ejendommen kom yderligere parcellen 40kk, hvis htk er 1 alb. Tidspunktet for 
købet kendes ikke.
Jens Nørskov var ejer af stedet til 1880.

Johannes Jensen Nørskov g.m. Karen Andersen
f. 27-5-1849, Herslev f. 30-10-1859, Bredstrup
d. 29-6-1912, Herslev d. 1948, Fredericia, b.16-1
hmd og skræder

1. Jenny Andrea, 28-9-1884, 2. Peter Jensen, 27-2-1889.

Samme år som Johannes Nørskov giftede sig, fik han overdraget stedet her af fa
deren. Hans adkomst skriver sig af 29-6, 4-8-1880.
Hans kone var født i Stallerup, Bredstrup sogn, og hun var datter af husmand og 
hørbereder Anders Jørgensen og Sidsel Pedersdatter.
I modsætning til generationerne forud er der kun fundet to børn. Af disse døde 
Jenny Andrea som ugift sygeplejerske i Viuf 1925 og begravedes i Herslev. Sønnen 
vides intet om, men han er sandsynligvis død, da skifteprotokollen meddelte, at 
Nørskov og hans kone i 1908 oprettede testamente med ret til for den længstle
vende at sidde i uskiftet bo. Da Johannes døde fire år efter, blev det Karen, 
der kom til at nyde godt af bestemmelsen, og allerede samme år - 1912 - solgte 
hun ejendommen til Sickmann.

Hans Peter Vilhelm Sickmann g.m. Ane Johanne Jensen
f. 4-7-1888, Smidstrup f. 2-11-1890, Smidstrup
d. 1970, Fredericia, b. 31-3, d. 19-7-1965, Bolskov
bmd

Frederik, 13-5-1917

Hans Peter Vilhelm Sick mann var født i Smidstrup som søn af Frederik Vilhelm 
Sickmann og Mette Cathrine Jørgensen. Dette par findes viede i Herslev kirke
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d. 28-1-1882, og Sickmann tjente dengang gårdmand Poul Basse i Herslev.
Ane Johanne Jensen var fra Tiufkær i Smidstrup sogn.
Sickmans skøde var af 18-11, 4-12-1912 og omfattede 
matr. nr. 5c htk 0-1-2-2%

~ - 5d - 0-1-0-2 
- - 40kk - -1

Efter en halv snes års forløb købte Sickman af Hans Dahl et par tdr land pløje
jord formedelst 3.000 kr, skøde af 12-2-1922, læst 3-4-1923.
I ægteskabet kun den ene søn, der ikke blev landmand, men fik sit virke i Fre
dericia.

5c.

Denne lille parcel hørte til Enghavegård og blev af daværende ejer Peder Møller 
Pedersen solgt til hans moder, Magdalene Hansen, der var enke. Der må åbenbart 
have ligget et mindre hus på stedet. Skøde af 23-2-1870.
Denne handel varede ved til Magdalene Hansen døde, og Peder Møller fik skøde på 
stedet igen af 8-1-1879. Men Peder Møller havde allerede en køber til det.

Hans Thomsen g.m. Ane Jensen
f. ca. 1840, Smidstrup

ingen data kendes d> 27-2-1888, Herslev
hmd

1. Jens Theodor, 18-7-1875, 2. Bine Dorthea, 13-10-1876, 3. Jensine Christi
ne, 17-4-1879.

Hans Thomsen kendes kun fra kirkebogen, hvor han optrådte tre gange - ved børne 
nes dåb. Hans kone var født i Smidstrup, men det er også alt, hvad der vides. 
Familien kom fra Højrup, hvor den havde haft en lille ejendom nr. 21a.
Hans Thomsens skøde var af 8-1-1879, og her fødtes det yngste barn. Men efter 
godt og vel halvandet år solgte han igen til Johannes Jensen Nørskov med skøde 
af 4-8-1880.
Derefter hører vi ikke mere til Hans Thomsen. Han forsvandt til Amerika, hvad 
der fremgår af dødsnotatet ved hans kones død. Hun døde på fattiggården, kun 
48 år gammel, "og Manden i Amerika." - Hvad der blev af børnene, vides intet 
om.



Matr nr 34, 1844
34-1

htk 0-2-0-2

Parcellens tidligere tilhørsforhold kendes ikke. Men nedenstående Niels Hansen 
er der ved folketællingen 1801 og benævnes som avlsmand.

Niels Hansen 
f. ca. 1768
d. 28-11-1838, Herslev 
avlsmand

g.m. Kirsten Hansdatter
f. ca. 1765 
d. 9-11-1837, Herslev

Dorthe, f. ca. 1795

Niels Hansen og hans kone var utvivlsomt en slags ”indvandrere”, idet Datteren 
Dorthe angives at være født i Nørup.
Ny matrikel - udarbejdet i 1821 - gav parcellen nr 34 og nyansatte hartkornet 
O-2-0-2 mod gammelt htk 0-1-1-0. Areal 36.360 kv-alen eller godt 2i td land, 
der var beliggende på fælleden, mens boligen var beliggende i selve byen, og 
jfr. kortet af 1821 lige efter gd nr 11.

Niels Mortensen g.m. Dorthe Nielsdatter
f. ca. 1807, Ågård, Starup f. ca. 1795, Nørup
d. 24-11-1891, Herslev d. 25-8-1868, Herslev
hmd og smed

1. Morten, 16-5-1834, d.s.å., 2. Else Kirstine, 11-9-1836

Niels Mortensen kom nok som ung smed til Herslev, og 1833 blev han gift med 
den lidt aldrende pige Dorthe Nielsdatter.
Det lykkedes også at få to børn, hvoraf dog sønnen døde. Da begge forældre dø
de umiddelbart efter, blev det smeden og hans kone, der fortsatte på stedet. 
Ingen adkomst fundet.
Som i forrige generation blev det igen en enlig datter, der arvede stedet og 
fortsatte slægten, og efter hendes giftermål i 1862, gik forældrene på aftægt, 
og Niels Mortensen fik i hvert fald noget ud af sin .

Søren Peter Madsen
f.
d. 9-4-1911, Herslev mk 
hmd og snedker

g.m. Else Kirstine Nielsen
f. 11-9-1836, Herslev 
d. 14-10-1902, Herslev mk

1. Niels Peter, 11-7-1863, d. 1865, 2. Niels Peter, 23-3-1866, Dorthea,
8-11-1869, d. 1891.

Den 4. april 1862 viedes Else Kirstine til den jævnaldrende snedkersvend Søren 
Peter Madsen af Klattrup. Han var dog født i Skærup, søn af Mads Peter Qvist 
og Dorthe Sørensdatter.
Året efter overtog de stedet med skøde af 12-3-1863, og af samme dato findes 
tinglæst en aftægtskontrakt med svigerforældrene.
Søren Madsen handlede en del. Således købte han af Niels Sørensen Dahl matr
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nr 9e til forening med nr 34, skøde af 10-6-1865. En parcel han dog solgte 
igen 1868. Endvidere parcellen matr nr 4e af Follerup, som han solgte til Else 
Udesen Dahl, skøde af 23-12-1868.
Men efter fem års forløb solgte han også matr nr 34. Det var dog et mageskif
te med gdr Jørgen Jensen. Denne fik nu nr 34 mod matr nr 22c, og Søren Peter 
Madsen grundlagde nu den ejendom, som består endnu. Skødedato 23-12-1868.
Nr 34 var nu ude af billedet som selvstændigt brug.



Matr.nr. 35, 1844
35 - 1

htk 0-2-0- i

Da gårdmand Jens Thomsen Ravn udparcellerede sin halvgård matr. nr. 4B, købte 
nedenstående Niels Olesen et par småparceller, der tilsammen blev skyldsat 
for htk 0-1-0-1 1/3. Skøde af 28-9-1810.

Niels Olesen g.m.
ingen data kendes
hmd

Mette Poulsdatter 
ingen data kendes

1. Marie, 7-10-1805, 2. Ole Poulsen, 4-5-1808.

Udover de glimt fra kirkebogen - gennem dåbsnotater - kendes intet til famili
en her, og allerede efter tre år solgte Niels Olesen.

Jørgen Jochumsen g.m.
ingen data kendes
snedker

Marie Skaarup 
ingen data kendes

1. Hans Buhi, 30-6-1815, 2. Jochum, 27-3-1817, d.s.å.

Jørgen Jochumsen fik skøde fra Niels Olesen på "et sted htk 0-1-0-1 1/3", den 
22-5-1813.
Jørgen Jochumsen var snedker, hvad der fremgik af notatet i kirkebogen ved Jo- 
chums død 1817, hvor faderen blev betegnet som "forhen snedker af Herslev."
Det kan måske så tolkes derhen som p.t. ikke værende i byen. Sandsynligvis har 
han ikke kunnet klare sine forpligtelser, da den næste ejer igen var Niels Ole
sen. Han havde nok måttet tage stedet tilbage og fik skøde på det af 18-3-1820. 
Han var nu ejer af det den næste halve snes år, inden han solgte til Hans An
dersen .

Hans Andersen g.m. Else Pedersdatter
f. 24-1-1804, Herslev f. 21-12-1794, Herslev
d. 3-11-1857, - d. 29-12-1858
skræder

1. Anders Peder, 9-6-1829, 2. Peder, 20-1-1832, 3. Ane, 31-5-1834.

Hans Andersen var født i Herslev som søn af husmand Anders Christensen og An
na Hansdatter sammesteds.
Hans kone, Else Pedersdatter, var sikkert en datter af gårdmand Peder Jensen 
og Sidsel Nielsdatter fra gård nr 7.
Hans Andersen fik skøde af30-9-1829, og han var muligvis den, der satte byg
ning på stedet, da kortet af 1821 ikke viser nogen bygning.
Han var skræder, men åbenbart også lidt glad for at handle, idet hans navn fin
des i forbindelse med adskillige hushandeler.
Af de tre børn, der fødtes i ægteskabet, fortsatte ældste søn traditionen med 
skræderiet og overtog senere huset eller ejendommen, som det siden blev til.
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Datteren Ane blev muligvis gift med Mads Laugesen i Herslev.
Da matriklen af 1844 fremkom, fik stedet selvstændigt og nyt matr. nr. - 35 - 
og hartkornet blev ansat til 0-2-0- i.

Anders Peder Hansen 
f. 9-6-1829, Herslev 
d. 2-6-1897, 
hmd og skræder

g.m. Karen Jørgensdatter
f. ca. 1822, Hastrup 
d. 20-8-1900, Herslev

1. Else Marie, 11-5-1858, 2. Jørgen Bjerre, 10-2-1861

Den 1. november 1854 fik Anders P. Hansen skøde på den hjemlige arne, "et Sted 
htk 0-2-0- - Det var får år, inden Hans Andersen døde.
Nu havde han noget at gifte sig på, og han blev gift med Karen Jørgensdatter 
af Håstrup, datter af gårdmand Jørgen Hansen Bjerre og Sidsel Hansen der.
I tiden, der kom, øgede skræderen det lille brugs tilliggende. I 1857 købte han 
af Bertel Buhi i Enemærket en mindre parcel - 25b - som han dog delte med det 
samme med naboen Hans Stephansen Dahl. Ti år senere solgte han yderligere af 
det indkøbte til Jens Christensen Rytter. Det var måske, fordi han stod i be
greb med at købe en lidt større parcel af Peder Nielsen i matr. nr. 15a og så 
skulle bruge penge. Skøde fra Peder Nielsen på matr. nr. 15e, htk 0-1-0- 1/4, 
500 rdl, skøde af 7-12-1868.
Skræder Hansen var ligeledes en mand, der tog del i sognets anliggender. Han 
var i sognerådet og en overgang dettes formand, ligesom han i en periode var i 
kirkeværgernes lille tremandsbestyrelse.
Af børnene blev datteren Else Marie i 1886 gift med smed Niels Chr. Carlsen af 
Tiufkær, mens sønnen overtog ejendommen.

Jørgen Bjerre Hansen g.m. Bertha Sophia Hansen
f. 10-2-1861, Herslev f. 18-3-1865,
d. 15-5-1928, - d. 30-6-1946, Herslev
skrædermester

1. Ellen Olivia, 30-6-1893, 2. Erna, 10-8-1895, 3. Victor Hugo Bjerre, 6-9-
1896, 4. Karla, 10-12-1898, d. 1899.

Da A.P.Hansen døde i sommeren 1897, kom sønnen nok hjem fra København, hvor 
han havde opholdt sig en del år, idet de tre ældste børn var fødte der. Hans 
kones oprindelse kendes ikke.
Enkefru Hansen sad sikkert i uskiftet bo til sin død i eftersommeren 1900. Ifl. 
skøde- og panteprotokollen blev der skiftet mellem de to søskende om
1. En parcel af matr. nr. 35, adk. f. A.P.Hansen af 16-10, 1-11-1854,
2. En parcel matr. nr. 25e, htk 2 3/4 alb, adk. af 23-6-1858,
3. Matr. nr. 15e, htk 0-1-0- 1/4, adk. af 13-1-1869
Det hele blev vurderet til 2300 kr, og de to søskende delte det imellem sig så
ledes, at Else Marie fik jorden, mens Jørgen Bjerre fik huset med 25e. Skøde 
af 2-12-1903.
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Smeden i Tiufkær solgte dog sin del af arven til gårdmand Niels Pedersen i 
Herslev med skøde af 20-9-1909.
Af de fire børn døde den yngste som spæd. Ældste datter blev gift i 1927 med 
en Christen Henrik Mortensen. Erna blev i 1919 viet til Gert Madsen Kyed fra 
Gårslev. Victor Hugo arvede huset.
På et eller andet tidspunkt blev der oprettet brevsamlingssted i huset, og de 
forskellige beboere fungerede som "postmestre". Det varede ved til postvæsen
et rationaliserede det væk. Hvornår det blev oprettet og hvornår det blev ned
lagt vides ikke.

Victor Hugo Bjerre Hansen g.m. Agnes Kirstine Andersen
f. 6-9-1896, Herslev f. 20-1-1898, Viuf Østermark
d. d. 1946, begr. 23-9, Herslev
skrædermester

1. Gunner, 16-2-1920, 2. Ely Kamma, 24-10-1921, 3. Jørdis, 17-11-1930

Som den sidste af fem generationer af skrædere overtog Victor Hugo - i daglig 
tale Hugo Bjerre - nu skræderværkstedet.
I 1919 havde han giftet sig med Agnes Andersen, der var født på Viuf Øster
mark som datter af skræder Chr. P. Andersen og Gunner Christensen. Som nygifte 
bosatte de sig i Herslev, i første omgang som lejere, men i 1926 købte Hugo 
Bjerre af Niels Kjeldsen dennes hus matr. nr. Ih - 25b for 3.000 kr. skøde af 
6-10-1926. Her var de så til moderen blev enke. Hun fik adkomst af 27-10-1928, 
en adkomst hun lod gå videre til sønnen, der fik skøde af 13-2-1932.
Foruden skræderiet og postindleveringen havde Bjerre også sygekassekontor, idet 
han var kasserer i den lokale sygekasse, til også det rationaliseredes bort.
T 1946 blev Hugo Bjerre enkemand, men tre år senere giftede han sig igen med 
Martha, der ligeledes var enke. Hvad hun hed mere, vides ikke. - I 1975 solgte 
Hugo Bjerre huset og rejste til Tarm. - Huset bebos nu af Asger Veje.



Matr. nr. 35c, 1844

På en parcel af matr. nr. 35, matrikuleret under 35c, byggedes et hus, som 
Rasmus Jensen fik skøde på af 15-6-1927. Ifl. brandprotokollen opført 1926, og 
bygherren var Rasmus Jensen.

Rasmus Jensen g.m. Anna Bøgh
f. 1-9-1901, Herslev f. ca. 1902, Smidstrup
d. 1972, Fa. b. 26-8 d. 1970, Tolstrup, b. 18-3
husejer og tømrer

1. Oluf Bøgh, 18-11-1929, 2. Anna Cathrine, 20-2-1936,

Rasmus Jensen var født i Herslev som ældste søn af tømrer Kristian Julius Jensen 
og Ane Rasmine Hansen. Hans kones oprindelse kendes ikke, men hun var født i 
Smidstrup.
Rasmus Jensen var som faderen tømrer, og en årrække boede familien i Herslev, 
og her blev begge børn fødte. Men i 1939 solgte han huset og flyttede til Tol
strup mark, hvor han havde købt den lille ejendom matr. nr. 9.

Rasmus Jensens efterfølger var Aron Banke, der var født d. 30-6-1914 i Smid
strup og søn af gårdmand Rasmus Larsen Banke og Karoline Amalie Mortensen. Han 
var landpost, og hans skøde var af 6-2-1939. - Han solgte dog efter fem års for
løb, idet han forflyttedes til Odense.

Næste ejer var Svend Andersen Hansen. Denne, der kom fra Follerup, fik skøde af 
1-8-1844.
Han var født i Klovborg, søn af Hans Hansen, der en overgang boede i Urmagerhu
set. Svend Hansen, som han i almindelighed kaldtes, var udlært grovsmed, men 
formedelst en ulykke gav han sig til at handle med og reparere cykler. Da knal
lerterne efter krigen kom frem, blev det hans nye virkefelt, og han blev kendt 
viden om for sin evne til at få disse undertiden genstridige køretøjer til at 
fungere. Det samme gjaldt plæneklippere.
Blandt hans øvrige talenter var også "den kloge mands." Han kunne sætte et led 
i leje igen, ligesom en forstrakt muskel kunne masseres i orden. Det var dog 
kun fritidssyssel, men mange blev hjulpet, og hvem gav ikke gerne en tier for 
at blive smerterne kvit. Den, der skriver dette, kan tale med herom.
Han var ugift i mange år, men fandt alligevel i sen alder en kone, Elsebeth, 
der var enke og fra Slesvig. Nu blev der vendt op og ned på Svend Hansens til
værelse, og hvor han tidligere godt kunne snyde med barberingen, viste han sig 
nu glatraget hver dag, ligesom det viste sig i hans påklædning.
I 1972 solgte Svend Hansen og rejste til Hvidbjerg, hvor han købte hus. Huset 
her solgtes til Knud Jensen



Matr. nr. 36 - 37, 1844 

htk 3/4 alb for hvert

36 - 1

Disse jordløse huse bestod nok af sammenbyggede huse, der dog var beboede af to 
familier. Det ses af folketællingerne, der tæller indvånerne under ét. - Det er 
egentlig først ved folketællingen 1834, at det bliver muligt at se, hvem der be
boede disse. Det var Mads Estrup og Jens Hansen skræder.
Mads Estrup var nok en indvandrer, der var kommet til Herslev. Hans kone hed An
ne Christensdatter i folketællingen, men ved død - som Mads Estrups enke - hed 
hun Margrethe Nielsdatter. Hun døde i 1846, mens Mads Estrup døde i 1840.

Jens Hansen skræder g.m. Maren Marie Poulsdatter
f. 23-2-1774, Herslev f. ca. 1774, Taulov
d. 18-5-1834, - d. 1-5-1854, Herslev
skræder og væver

1. Birthe Marie, 7-6-1800, -2. Poul, 29-1-1805, 3. Anne Marie, 8-7-1815,
4. Johanne Marie, 18-6-1819.

Jens Hansen, der nok både var skræder og væver, findes allerede ved folketællin
gen 1801 her på stedet, og da var han formodentlig nygift. Han var født i Hers
lev som søn af Hans Jensen væver og Birthe Jensdatter. Han og Maren Poulsdatter, 
der var født i Taulov, fik ialt fire børn, hvoraf den ældste, Birteh Marie, i 
1824 blev gift med Ivar Madsen, Tolstrup, og den yngste, Johanne Marie, viedes 
i 1849 til Hans Nielsen. Dette par havde dog næppe boet her.

Matriklen af 1844 og folketællingen af 1845 giver et par nye navne, selv om et 
par stykker af de gamle er der endnu, og det var Maren Poulsdatter og Mads Es
trups enke.
Ny mand på stedet var Isaach Frederiksen Hinch, der med sin kone af andet ægte
skab, Ane Andersdatter, kom fra ejendommen nr. 31a, som han havde afstået til 
sin broder. Hans data findes under nr 31a.
Hinch var her til 1846, da han solgte og rejste til Børkop.,
Folketællingen 1845 viste en ny mand på stedet. Det var Bertel Madsen Kyed.
Kyeds data findes under matr. nr. 31b. Han var i 1843 blevet gift med Kirstine 
Nielsen, og de unge var efter brylluppet sikkert flyttet ind hos Margrethe Niels 
datter, der efter al sandsynlighed var mormor til Kirstine, idet samme Margrethe 
ved folketællingen blev betegnet som ’'Aftægtskone, der af Husfaderen forsørges.”
Men i 1849 solgte Bertel Kyed huset - og nu hele huset - til sadelmager Steen- 
berg. Skøde af 21-2-1849. Kyed havde sikkert købt den anden halvdel af Isaach 
Hinch. da denne rejste.

August Vilhelm Steenberg g.m. Abelone Jensen Dons
f. ca. 1815, Gothenborg, f. ca. 1820, Vilstrup
d. d.
sadelmager,

1. Gustava Christine, 6-5-1853, 2. Isak, 23-7-1855,

Med sadelmager Steenberg kom en særpræget personlighed til Herslev. Han kom op
rindelig fra Fredericia til Follerup, hvor han i 1840 findes som lejer hos sned
kerfamilien Vilhelm Hansen. Fem år senere findes han boende i et hus under Fol
lerup mølle. Nu blev han altså husejer i Herslev.
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Han havde dog året før lejet et stykke jord af husmanden Laurits Hansen, en lod 
på 60 alen gange 48 alen og på 50 år, som han ville bygge på. Det var en ikke 
ualmindelig måde, når man ikke kunne klare både at købe grund og bygge hus. Fæ
stelejekontrakt af 26-2-1848 og 21-8-1850. Her opførte han et 10-fags hus af ege
bindingsværk.
Han må dog nok have fprbygget sig, for i 1854 solgte han det nybyggede hus, men 
beholdt det gamle. I Herslev-tiden blev han gift. Abelone Jensen Dons var født 
i Vilstrup og datter af gårdmand Jens Hansen Dons og Kirsten Nielsdatter.
I 1856 lod han høre fra sig gennem avisen. I en annonce tilbød han at være mel
lemmand mellem de tilrejsende svenskere, der søgte plads ved landbruget. Det var 
alle slags mennesker, der kom, og utilfredsheden med disses arbejde var stor. Nu 
tilbød Steenberg at sortere de fremmede, så kun landbrugsvante fik tjeneste.
Et par gange havde han holdt auktion. I 1852 averterede han til salg på auktion 
foruden løsøre ca. 40 sæt nyt seletøj samt 6 engelske sadler, hvad der næsten 
kunne vidne om fabrikation. Årsagen var den, at han skulle flytte.
I 1864 solgte Steenberg sit gamle hus til Herslev kommune, der ville bruge det 
til pogeskole. Skøde af 11-10-1864, læst 26-9-1866. - Herefter blev huset brugt 
til poge- og håndgerningsskole. En frøken Aravad fra Smidstrup blev ansat som 
lærerinde, og således gik det i ca. femten år, indtil 1880. Hvad der var årsagen 
til,at skolen standsede, vides ikke
Men den 2-6-1880 averterede Herslev sogneråd om auktion over huset. Den skulle 
finde sted den 19. juni kl. 5 om eftermiddagen. - Auktionen gav det resultat, at 
en klodsmager fik hammerslag.

Anders Larsen g.m. Hansine Marie Madsen
ingen data kendes d* ca' ^858,

klodsmager,

1. Henrik Lange Hartmann, 26-12-1880, 2. Larinus, 16-4-1884, 3. dødf. pige,
20-6-1886, 4. dødf. pige, 30-6-1887, 5. Ane Cecilie, 20-8-1888, d.s.å.,
6. Ane Cecilie, 16-9-1891.

Anders Larsen, hvis herkomst - såvel som hans kones - ikke kendes, meddeltes 
skøde af 21-11-1882 og 10-1-1883. Det var længe efter auktionen, men Larsen var 
her i hvert fald ved juletid 1880, hvad kirkebogens dåbsnotater bekræfter. Han 
benævntes i kirkebogen som klodsmager, og han var her mere end en halv snes år.
Den næste ejer var Ane Marie Nielsen, født Thorsen, hvis skøde var af 31-7, 
2-8-1893. Hende vides intet om, og efter et par år solgte hun til
Jens Christensen Holbæk. Han fik skøde af 2-5-1895, men brød sig tilsyneladende 
heller ikke om Herslev. Han solgte til Hans P.Pedersen og Søren Nielsen Søren
sen, der fik skøde på det 30-11-1897, og derefter var det slut med huset.
Hans P. Pedersen, der var bygmesteren af samme navn, og Søren Nielsen Sørensen, 
der var genboen, havde andre planer. De mageskiftede med Bertel Knudsen og fik 
til gengæld et par byggegrunde ud mod vejen - matr. nr. lOi og lOk - mageskifte' 
skøde af 20-2, 1-3-1899. - Husets skæbne dermed beseglet.
Dette blev nedrevet, og på stedet blev der senere rejst en staklade, der står 
der endnu. Men Pedersen og Sørensen bygged på det nyerhvervede område, og det 
senere Herslev bageri oprettedes.



Matr. nr. 38, 1844
38 - 1

htk 3/4 alb

Huset her ligger på en grund, der fra gammel tid havde tilhørt Herslev by,s 
lodsejere. Det fremgår af et skøde fra disse til Morten Hinch i 1783.

Morten Hinch g.m. Anne Margrethe Ludvigsdatter
f. ca. 1727, f. ca. 1727,
d. 29-1-1790, Herslev d. 11-11-1792, Herslev
tidl. rytter, sadelmager

1. Frederick Ludvig, døbt 18-9-1763, 2. Valentin, døbt 18-9-1763, 3. Chri
stian, 6-1-1767, 4. Marie Dorthe, ca. 1772.

Morten Hinch var en tidligere cyrasser i den dengang halvprofessionelle dan
ske hær. Hans oprindelse - såvel som hans kones - er ukendt. Men gennem kirke
bøgerne gør han opmærksom på sin eksistens og sit erhverv. Tvillingerne Frede
rick og Valentin blev døbte i Michaelis kirke i efteråret 1763, mens Christian 
døbtes i Taulov Hellig tre Kongers dag fire år senere. Marie Dorthe kendes kun 
fra folketællingen 1787.
Men 1783 blev Hinch nok pensioneret, og den 29. september samme år ses Herslev 
by,s lodsejere at have solgt et hus med grund til Hinch. Det har altså været 
et fælleshus - måske et gammelt hyrdehus - man nu afhændede. Folketællingen 
1787 betegnede Hinch som pensionist og sadelmager, så han havde åbenbart væ
ret "remmer” i tjenesten.
Her nød nu han og Anne Margrethe deres otium, til de døde henhv. 1790 og 1792.
Tvillingsønnerne blev begge håndværkere, Frederick sadelmager og Valentin sko
mager, og af disse fortsatte Frederick og hans efterslægt i Herslev, mens Va
lentin som gift skomager nok senere flyttede til Håstrup. - Huset her gik nok 
til Frederick.

Frederick Ludvig Hinch 
f. 18-9-1763, Fredericia 
d. 20-1-1839, Herslev 
hmd, sadelmager

g.m. 1. Maren Isaachsdatter
f. 25-10-1761, Egum 
d. 26-7-1812, Herslev

1. Morten, 9-3-1792, 2. Isaach, 6-3-1794, d.s.å., 3. Isaach, 28-lo-1795,
4. Anne Margrethe, 13-6-1798, 5. Birthe Marie, 29-10-1800, 6. Mette, d. 1803,

Den 18. januar 1791 findes Frederick Hinch trolovet med Maren Isaachsdatter 
i Trinitatis sogn i Fredericia, der var Marens hjemsogn, idet hun var født i 
Egum, datter af gårdmand Isaach Jensen og Birthe Jensdatter. Efter bryllup 
var de nok rykket ind til Anne Margrethe i huset her, og dåbsnotaterne vidne
de om et rigt familieliv.
Men 1805 solgte de huset her og købte jord. Det var da gårdmand Jens Ravn ud- 
parcellerede sin gård, og heraf købte familien Hinch Kreilholms lod med htk 
0-2-1-1. Skøde af 29-9-1809.
Huset her solgtes til en Christian Jensen, hvad der fremgår af en deklaration, 
udstedt af Morten Hinchs arvinger i 1822, hvori handelen bekræftes, (navnet 
skal være Christen Jensen).
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Christen Jensen g.m. Johanne Thomasdatter 
f. 16-5-1800, Herslev f. ca. 1790, Jelling 
d. 12-2-1862, - d. 3-2-1853, Herslev 
hmd, tømrer

1. Giertrud, ca. 1821, 2. Jens, 15-4-1827, 3. Thomas, 27-12-1829.

Christen Jensen var søn af Jens Christensen og Giertrud Nielsdatter. der sene
re findes på matr nr 32. Johanne Thomasdatter var fra Jelling ifl. folketællin
gen af 1845, og Christen må være blevet gift der, da datteren Giertrud var født 
i Jelling. Hun blev siden - 1843 - gift med skræder Laurits Hansen fra Lilbal- 
le, mens Jens overtog huset. Thomas vides intet om.

Jens Christensen 
f. 15-4-1727, Herslev 
d. 11-2-1868, 
hmd

g.m. Ane Johanne Nielsdatter
f.
d.

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

Jens Christensen fik skøde på huset af 17-12-1852, og året efter - den 22. ju
li - giftede han sig med Ane Johanne Nielsdatter, der ifl. vielsesnotatet var 
fra Herslev, men næppe født der.
I årene, der gik, fik de fire døtre, af hvilke den yngste i 1885 blev gift med 
Laurits Nielsen Boesen fra Follerup.
Da man i 1866 besluttede at sælge præstegårdsjorden på fælleden, meldte Jens 
Christensen sig som køber og fik også skøde på lc, men han må åbenbart have 
fortrudt, for han hængte sig i februar 1868. Nu måtte Ane Johanne ikke alene 
klare købet af den ny ejendom, men også sørge for salget af huset her. Det sid
ste skete med skøde til Niels Andersen Ildved.

Niels Andersen Ildved g.m. 1. Dorthe Marie Pedersen
f. ca. 1811, Hvejsel ingen data kendes
d.
hmd og handelsmand

Peder, 7-5-1837
2. Ane Nielsen

f. ca. 1817, Grejs
d.

Niels Andersen Ildved kom til sognet 1847 og købte den lille ejendom på Høj
rup mark matr nr 7d. Han var da kreaturhandler, men gik fallit og fik senere 
adskillige bosteder her i Herslev, inden han med skøde af 29-7-1868 erhverve
de huset her. Men det varede kun halvandet år, så solgte han til Stephan Stou- 
strup og rejste af sognet. I 1870 findes han i Taulov. - Den enlige søn døde 
i Højrup som indsidder i 1872. Han var da gift.
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Stephan Stoustrup g.m. Karen Marie Nielsen
f. 24-4-1835, Fredericia f. ca. 1838, Storarden
d. 28-3-1882, Herslev d. 5-2-1916, Kolding
bager, høker

1. Peder, 29-1-1862, 2. Hans, 27-3-1865, d.s.å., 3. Hans, 1-5-1866, d. 1867, 
4. Villads Georg, 7-11-1868, 5. Adolph, 9-4-1871, d. 1877, 6. Hans, 8-8-1873, 
d. 1877.

Ved nytårstid blev bagersvenden fra Fredericia, Stephan Stoustrup, gift med 
pigen Karen Marie Nielsen. I vielsesnotatet blev de begge nævnt af Højrup kro, 
så måske var det et par af kroens folk, der havde fundet sammen.
Stephan Stoustrup var født i Fredericia, søn af arbejdsmand Peder Nielsen Stou
strup og Ellen Stephansdatter, mens Karen Marie var fra Nordjylland, datter af 
en skovfoged der.
Fra Højrup kro flyttede de til Bolskov og boede dels der, dels i Herslev som 
indsiddere. - Men i 1870 købte Stoustrup af Andersen Ildved matr nr 38 og fik 
skøde herpå af 4-1, 9-2-1870, og her fortsatte familien med virke som bageri 
og høkeri. Her fødtes yderligere fem børn - Peder var født i Højrup kro - alle 
sønner, men af disse døde fire som børn, og kun Peder og Villads overlevede.
Efter Stoustrups død var Karen Marie enke nogle få år, inden hun i begyndelsen 
af 1886 giftede sig med maler Jens Jørgensen, der var fra Kolding, søn af sko
mager C. Jørgensen der. Han var ligeledes enkemand og en halv snes år yngre end 
Karen Marie.
Hun fortsatte med høker-virksomheden, men det gik åbenbart ikke altid lige 
godt. I 189o gjorde fogeden udlæg i Huset formedelst en gæld til en grosserer 
i Vejle på 510,64 kr. Hun havde dog forinden solgt huset til sønnen Villads, 
hvis skøde var af 16-1, 29-1-1890. Det generede dog ikke kongens foged tre må
neder senere.
Men det var muligvis en "praktisk foranstaltning", der her blev foretaget, idet 
det blev broderen Peder, der fortsatte som høker. Karen Marie hører vi ikke me
re til. Hun og den ny gemal rejste vistnok til Lunderskov, der var " sidste 
fælles bopæl", og Karen Marie døde i Kolding og begravedes i Herslev.

Peder Stoustrup g.m.
f. 29-1-1862, Højrup mk
d.
høker

Johanne Thomsen Mortensen 
f. 18-8-1861, Højrup mk
d.

1. Peter Frederik, 22-8-1891, d. 1892, 2. Peter Georg Stephan, 13-2-1893,
3. Dorthea Kirstine, 18-3-1900.

Peder Stoustrup blev kort før jul 1890 gift med Johanne Thomsen Mortensen, der 
var født på Højrup mark, datter af bmd Thomas Mortensen og Dorthea Kirstine 
Hansen, og jfr. vielsesnotatet var Peder Stoustrup købmand af Herslev. Det gam
meldags høker havde fundet sin afløser.
Han fortsatte som høker til 1905, og i dette tidsrum fødtes tre børn. Men 
1905 lejede han forretningen ud til en Mads Rasmussen, der samme år præsente-
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rede sig som købmand i kirkebogen ved en søns fødsel. Men det blev ikke af 
længere varighed, og i 1908 solgte Villads Stoustrup huset til Niels Peder
sen af Herslev, og ifald det var gårdmanden af samme navn, har han jo næppe 
beboet det.
Niels Pedersen videresolgte huset i 1916 til købmandsenken Marie Møller, der 
drev købmandshandel i huset, til hun i 1924 flyttede forretningen til nabo
huset, der da var næsten nyopført. Huset her havde hun med skøde af 24-5-1923 
solgt til Axel Jensen, Hornstrup, der vistnok var ejendomshandler, og han vide 
resolgte til en købmand Alfred Nielsen, der næsten med det samme overdrog det 
til Carl Petersen.
Carl Petersen holdt ud til 1942, da uddeler Gellert fik skøde på det. Han 
solgte videre til fodermester Georg Skov, der havde det til 1949
Seneste ejer var Poul Frandsen, der fik skøde af 2-8-1849. Samtidig var det 
telefoncentral, som fru Frandsen pa®.«?ede indtil automatiseringen.



Matr. nr. 39, 1844

Fattighuset 

htk lj alb

I det nordøstlige hjørne af matr. nr. 7b lå fattighuset. Det var en mark, der 
hørte til den gård, som senere kendes som Herslevgård, og det var nok af prak
tiske grunde, at man havde anbragt fattighuset her, idet man da havde dets indvå 
nere lidt på afstand.
Hvornår det er oprettet, vides ikke nøjagtigt; men matrikelkortet af 1821-1822 
har det med, og 1822 begravedes Anne Nielsdatter fra fattighuset i Herslev. Det 
var dog nok en udløber af fattiglovene 1801-1803, der fik fattighuset op at stå.
Indtil tiden omkring 1820 benævntes folk, der levede af tiggeri, som almisselem
mer - altså folk, der levede af gaver - og som i kirkebogen benævntes som sådan, 
men nu blev det altså til fattiglemmer, selv om præsterne ikke altid skelnede 
mellem disse udtryk.
Huset var sikkert bygget på lejet jord, idet matrikelen af 1844 nævner det under 
gård nr. 7, så det har på det tidspunkt næppe været selvstændigt skyldsat, selv 
om det havde eget matrikelnummer.
I 1834 var der fjorten beboere, der i folketællingen af samme år kaldtes fattig
lemmer, heraf var der tre børn, hvis forældre var anbragt i fattighuset. I 1840 
var tallet otte voksne, medens det fem år senere ved tællingen 1845 havde tolv 
beboere, heraf også tre børn.
Det har næppe været noget behageligt sted at opholde sig, når så mange mennesker 
stuvedes sammen i ét hus. Det var heller ikke bare gamle og fattige, der anbrag
tes her, men også personer, der havde et handicap, anvistes bopæl her. Således 
også Hans Nielsen, "der var berøvet Forstanden."
Med landkommunalloven af 6-7-1867 blev fattigvæsenet underlagt kommunerne, og 
med fattiggårdens tilblivelse et par år efter var fattighusets æra nok udspil
let. Det vedblev dog at bestå, til det i 1875 af sognerådet solgtes til gård
mand Hans Peder Jeppesen, der allerede i 1858 havde købt jorden, hvorpå det lå.
Hvad Jeppesen ville med huset, er uvist - det kunne selvfølgelig bruges til 
medhjælperbolig - og ifl. brandprotokollen blev det nedbrudt d. 15-11-1896. He
rned var et kapitel af det gamle Herslevs historie endelig slut.



Matr. nr. 40h-40tt, 1844

htk 1 fdk 2 3/4 alb

Dette lille sted blev solgt ved auktion jfr. en annonce i Fredericia Avis for 
den 14-9-1876. Bag denne annonce lå der en tragedie.

Anders Peter Lauridsen 
f. 23-1-1836, Herslev mk 
d. 5-8-1876,
hmd

g.m Kirstine Jørgensen 
f. 2-10-1837, Bolskov 
d. 4-9-1876, Herslev mk

1. Dorthea Kirstine, 26-7-1867, 2. Mette Cathrine, 18-2-1871, 3. Laurine,
26-3-1874.

Anders Peter Lauridsen var søn af husmand Laurids Hansen og Dorthea Kirstine 
Jensdatter, Herslev mark. Hans kone, Kirstine Jørgensen, var datter af husmand 
Jørgen Hansen og Mette Cathrine Jeppesdatter, Bolskov.
De findes viede i Herslev kirke den 23. november 1866 og startede så nok på bru
get her, der i hartkorn kun var småt, men i areal sikkert større end hartkornet 
viste, da arealet mest bestod af skov- og engjord.
Hvornår Anders P. Lauridsen havde erhvervet stedet, vides ikke, idet hans ad
komst først blev bekræftet efter hans død. Det var der ikke noget unormalt i, at 
tinglæsning først fandt sted, når der skulle sælges. Skøde fra Caspar Pedersen 
til Anders P. Lauridsen af 1-11-1876.
De fik tre børn, inden skæbnen indhentede dem. Efter ti år på stedet døde Anders 
Lauridsen af vattersot, og en måned efter fulgte hans kone. Begge omkring de fyr 
re år. Tilbage stod de tre fader- og moderløse børn, hvoraf den ældste kun var 
ni år, og hvad der blev af dem, vides i skrivende stund ikke.
Ved den omtalte auktion fik naboen Jacob Jensen hammerslag på ejendommen, som lå 
i skovkanten, og der flyttede han sikkert hen, idet han solgte sit hus, 16g. Ja
cob Jensen havde stedet til 1916, da han forpagtede det ud til Hans Chr. Ander
sen fra Velling.
En forpagtningskontrakt findes tinglæst mellem parterne d. 3-5-1916 og med en 
løbetid på ti år. I 1920 solgte Jacob Jensen bruget til sønnen Jens Jacobsen 
Jensen for 3.500 kr + aftægt. Skøde dateret 11-2-1920. Det havde sikkert ingen 
indflydelse på forpagtningsaftalen, idet sønnen da var postbud i Aabenrå.
Hvor længe forpagteren holdt ud, vides ikke, men i 1941 solgte Jens Jacobsen 
Jensens enke ejendommen til Henry Madsen, Herslev fælled, skøde af 29-7. Bygnin
gerne nedbrudt.



Matr. nr. 42, 1844 42 - 1

Herslev smedje 

htk 1 fdk 2 1/4 alb

Fra gammel tid havde Herslev - som alle andre landsbyer - haft en bysmed, der 
blev antaget af bønderne, og som skulle udføre smedearbejde for dem - med hjælp 
af bønderne selv.
Om de op gennem slutningen af 1800-tallet kendte smede - Conrad Møller 1872-1882, 
og Mathias Carlsen 1882-1904 - også havde været bysmede, er uvist, men sandsyn
ligheden taler for det, da det netop var efter Mathias CarIsens død, at bønder
ne byggede smedjen om og byggede en bolig.
Det fremgår af en deklaration - tinglæst d. 14. maj 1905 - og hvori det blandt 
andet hedder:

Undertegnede Gaardeiere i Herslev By og Sogn, der i Forening eie den 
paa byens Gadejord opførte Bysmedie med Halvtag, have ligeledes paa 
et til Byggeplads og Have indtaget Areal af Gadejorden opført et Vaa- 
ningshus med Halvtag ....

Denne deklaration var underskrevet af elleve gårdmænd, der hver især var opført 
med det hartkorn, de rådede over. - Samtidig finder vi samme år en smed på Ste
det.

Jens Pedersen Hansen g.m. Ane Hansine Hougaard
. , . f. ca. 1880,ingen data kendes d

bysmed

l.Hans Hougaard, 17-2-1905, 2. Niels Peter, 12-2-1906, 3. Sidsel Gudrun, 18-8-
1907, 4. Carl Holger, 29-6-1910,

Intet kendes til denne smedefamilie, der dog var her en ti-elleve år, men dåbs
notaterne i kirkebogen vidner om, at den havde været her. Om Jens Pedersen Han
sen havde været antaget som bysmed, eller han havde forpagtet smedjen, vides 
heller ikke, men i 1910 købte han smedjen.
I skødet, der var af 21-12-1910, gentages deklarationen og nu med et par nærme
re specifikationer. Det hedder heri:

1. Der maa ingen Sinde sælges Grund fra Matr. nr. 42 til Bebyggelse.
2. Der skal stedse være fri Adgang til Smededammen for Bymændenes Æn
der og Gæs.

Denne deklaration antyder dog, at der kunne være et bysmede-forhold.
Men Jens Hansen døjede nok med at klare sig, og i 1916 gjorde fogeden udlæg i 
bohave og værktøj. Det var den 31-5, og det førte til, at smedjen måtte sælges.

Kristian Kjærsgaard Kristensen g.m. Kristiane Christensen
f. 19-7-1875, Linaa f. 8-11-1886, Follerup
d. 30-11-1967, Herslev d. 29-5-1942, Herslev
smedemester
1. Søren, 5-10-1905, 2. Minna, 24-1-1910, 3. Laurits, 6-3-1913, 4. Anna.
25-4-1920.
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Kristian Kjærsgaard Kristensen kom som ung smedesvend til Follerupgård, og her 
i Follerup fandt han sin kone, der var datter af indsidder Laurits Christensen 
og Vibeke Frederikke Lauritsen ligeledes Follerup. Selv var Kjærsgaard født i 
Linaa og søn af træskomand Søren Kristensen og Rasmine Jensen.
Her i Follerup fortsatte Kjærsgaard som smed på Follerupgård, indtil der viste 
sig en lejlighed til at få foden under eget bord. Da smeden i Herslev ikke kun
ne mere, købte Kjærsgaard hus og smedje. Skøde af 21-8, 23-8-1916.
Af børnene, hvoraf de tre ældste var født i Follerup, blev begge sønner smede, 
og Søren var først smed i Brøndsted, men købte derefter Gårslev smedje. Han dø
de dog som endnu ung mand i 1954. - Minna blev gift med lærer Sv. Aa. Pedersen 
fra Jelling og fik sit hjem i Fredericia. - Laurits fortsatte som smed i Hers- 
lev, og den yngste - Anna - blev gift med landpost Aron Banke i Herslev.

Laurits Kjærsgaard Kristensen g.m. Kirstine Kyster
f. 6-3-1913, Follerup f. 5-3-1921, Alminde
d. 11-12-1979, Herslev d.
smedemester

Ellen, 7-3-1943.

Laurits - eller Lasse, som han til daglig kaldtes - blev som broderen udlært 
hos faderen, og i 1942 forpagtede han smedjen. Samtidig giftede han sig, og hans 
kone - Kirstine Kyster - blev født i Alminde som datter af Andreas Kyster og Ma
ry Elkjær.
Forpagtningen blev afløst af selveje i 1954. Omtrent ved samme tid begyndte land 
brugets mekanisering, og den medførte, at der blev mindre at gøre for smedene, 
idet landmændene skiftede hestene ud med traktorer, og samtidig blev redskaber
ne større og større. Denne udvikling bevirkede, at landsbysmedene måtte omstil
le sig og søge nye arbejdsområder, som f.eks. ved anlæg af centralvarme o.l.
Da smed Kjærsgaard skulle til at tænke på retræten, blev han syg af leukæmi, og 
denne sygdom førte til døden.
Den eneste datter er kontoruddannet og arbejder som bogholder i Århus. Hun er 
gift med oberst P. Nielsen.




