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HØJRUP
Navnet Højrup er gammelt - det hører sikkert til vore ældste egennavne - og har
måske fået navn efter sin beliggenhed set fra Elbodalen, så Højrup er den "højt
liggende udflytterbebyggelse." - Der findes ialt en seks-syv landsbyer af det
navn her i Landet.
I 1416 benævnes Højrup som Bistop Hødrop - Biskop Højrup - til adskillelse fra
Erst Højrup i Erst sogn (det nuværende Lejrskov sogn), hvad der kunne tyde på,
at det engang har hørt under bispestolen i Ribe.
Af kronens skøder ses det da også, at Ribe domkapitel havde jord i rigt mål her
i egnen, og at man solgte det til kongen - Frederik den Anden - da denne opkøb
te jordegods til udvidelse af jagtterrænet omkring Koldinghus.
I Højrupområdet skal der have ligget en landsby, Høvedgard (Høwetgardh, 1442),
og i den en gård Gravengård, som af Inger Hermansdatter solgtes til kannik Jon
Pedersen, der 1442 testamenterede den til Ribe domkapitel. Den har formodentlig
ligget i området vest for Hvandlund, hvor der tidligere skulle have været spor
af et voldsted.
I 1579, da det blev aktuelt for kongen at handle, bestod Højrup væsentligst af
hovedgården af samme navn, og den ejedes hundrede år før - 1479 - af adelsman
den Christiern Andersen Sandberg. Nu var det et par oldebørn, der var ejere,
og de havde hver sin halvdel af hovedgården, så der måtte to skøder til.
Peder Eggertsen (Sandberg) skødede til kongen et boel + hans part af hovedgård
en. Den anden arving - Michel Nielsen af Tøjstrup og ligeledes oldebarn - havde
foruden hovedgårdsdelen kun en gård og et boel. Altså kun en enkelt gård + to
boel foruden hovedgården. I modsætning til Herslev, hvor bøndergårdene var på
adskillige ejerhænder + hovedgården.
Da kongen blev ejer splittedes hovedgården op i de 12-13 gårde, som byen be
stod af, hvis da ikke hovedgården i forvejen bestod af disse + et par boel.
Disse handeler var mageskifter, da kongen savnede mønt, og ejerne måtte finde
sig i at få anvist jord andre steder i riget.
Nu blev bønderne så kronbønder, og det var de, til de et hundrede år senere
blev rytterbønder. Da det senere rytterdistrikt Koldinghus oprettedes 1670, oprandt en ny tid for beboerne i Højrup. Forud havde der været en del år med mis
vækst og tørke, og det fremgår af tingbøgerne, at bønderne knap avlede, hvad
de havde sået, ligesom svenskekrigene havde ødelagt meget, og der meldtes om
ødegårde.
Rytterdistriktet bestod af det tidligere krongods og omfattede 36 kirkesogne
med ialt 653 kgl. gårde og 178 huse. Dertil kom 63| selvejergård + 15 selvejer
huse, hvilket giver ialt 716| gård og 293 huse, eller over tusinde hjem, der
var underlagt kronen. (Efter P.Eliasen).
Gennem rytterdistriktets forskellige protokoller - især fæste- og skifteproto
koller - kan vi så nogenlunde følge livet på gårde og i huse, og her skelnes
mellem de to af navnet Højrup med Herslev-Højrup og Lejrskov-Højrup, der var
de to bebyggelser af samme navn, der lå inden for rytterdistriktets område.
Det må vist siges, at disse hundrede år, hvor rytterdistriktet bestod, var en
forholdsvis god tid for bønderne - god i den forstand, at de ikke havde nogen
herremand til at jage med dem, ligesom hoveri ikke fandt sted. I hvert fald
ikke i nævneværdigt omfang. At bønderne så sloges med kvægpest, skab og anden
dårligdom, kunne majestæten jo ikke gøre for.
Derimod var ægtkørsel en mærkbar byrde, og det var især misbrugen af denne,der

resulterede i den berømmelige klage i 1731, hvor man især klagede over distrik
tets embedsmænd og officerer, der udnyttede bønderne. Ret betegnende var man på
højere sted mere interesseret i, hvem der stod bag klagen, end om dens berettig
else. Men den hjalp dog.
Da ryttergodset realiseredes i 1765-67, købte bønderne deres gårde for en pris
af 130 rdl pr. td. hartkorn. Der var dog tre selvejergårde blandt de tretten
gårde, der fandtes, og de blev solgt først, vistnok for omkring 90 rdl pr. td.
hartkorn. Man kan jo undre sig over, at en selvejergård skulle købes fri, men
det lå i, at selvejere i moderne forstand var de ikke. De skulle købe herlig
hedsretten fri. Denne, der vel bedst kan karakteriseres som en slags overejen
domsret, var i hænderne på en anden, i tilfældet her kronen. Derfor arbejdede
rytterdistriktet med to sæt antagelsesforhold, husbondhold og fæste.
Husbondholdsbrev hed det, når det drejede sig om en selvejergård, og fæstebrev,
når der var tale om en fæstegård. - Der var dog den forskel, at selvejerne selv
kunne bestemme, hvem der skulle efterfølge på gården, idet denne ved en husbonds
død i tre på hinanden følgende tingdage skulle tilbydes slægten - fædrene såvel
som mødrene slægt - inden den kunne udbydes i fri handel. Men da der i de fles
te tilfælde var sønner eller svigersønner til at overtage gården, var det i de
færreste tilfælde, at en gård blev udbudt i fri handel. - Når en selvejergård
skiftede ejer, var det slægtens overhoved, der udstedte skøde til den ny ejer.
Udskiftningen, der for Højrups vedkommende fandt sted 1772-73, og som fulgte ef
ter frikøbene, medførte en livlig handel med parceller. Selve udskiftningen
var nogenlunde antagelig i modsætning til Herslevs, der var decideret dårlig.
Men der blev alligevel en del parceller, der uden forbindelse med modergårdens
øvrige jorder svævede frit i luften, beliggende langt væk, og de solgtes natur
ligvis først, enten til en nærmere liggende jordejer, eller - og det var det
mest almindelige - solgtes til et husmandsbrug, de såkaldte afbyggere.
Men handelen til afbyggere fortsatte i de næste hundrede år og skabte nye boste
der og hjem, der lige til vor tid udgjorde en vigtig del af landsbysamfundet.
Det gamle kort
viser endnu de
Disse blev dog
ske naturligt.

fra 1821-22, der blev tegnet i forbindelse med 1844-matriklen,
gamle bebyggelser, hvorfra jorden, der hørte til, blev drevet.
senere flyttet ud på marken, hvor de hørte til, og det var gan
Mange er dog siden forsvundet ud af bybilledet.

Men når et kort, ligeledes fra samme tid - 1823 - og udgivet på foranledning
af Generalkvartermesteren, viser Høet Huus beliggende lige syd for Haurballegård, må der nok foreligge en fejl, da Høet Huus lå på den anden side af åen i
Taulov sogn.
På dette gamle kort er indtegnet de seneste nye bebyggelser.

Gård nr.
HØJRUP

1, 1688
LADEGÅRD

htk 4-2-3-1
Da matriklen af 1664 fremkom, var gården antagelig delt, eller den officielle
fæster havde en medfæster, og det var en Niels Pedersen, der i 1664 lagde navn
til. Men et bygningssyn to år senere angav en Mads Thomsen. Landgildesynet i
1667 viste imidlertid atter Niels Pedersen, så der er al mulig grund til at tro
at de begge havde været her i disse år lige efter svenskekrigene.
Mads Thomsen

g.m.

ingen data kendes

Lene Christensdatter
f. ca. 1625
d. 1694, 8-2, Højrup, 69 år

fæster
Thomas, ca. 1660
Mads Thomsen, der var gift med ovenst. Lene Christensdatter, va død, inden kir
kebogen i 1688 begyndte at registrere. I ægteskabet kan spores i hvert fald en
enkelt søn.
Hvornår Mads Thomsen døde, vides ikke, men hans efterfølger på såvel gård som
i ægteskab skulle ifl. Mogens Lebech være på stedet i 1678. Det var Villum
Frantzen.
Villum Frantzen
f. ca. 1643
d. 1719, 5-3, Højrup, 76 år
gd-fæster

g.m.

Lene Christensdatter
som ovenst.

Anne Villumsdatter
Som nævnt fandtes Villum Frantzen på gården 1678, og da bestod besætningen af
2 bæster, 2 køer, 2 ungnød, 1 svin og seks får. Alene antallet af bæster godt
gør, at der kun var tale om det halve af gården, ligesom en enkelt tjeneste
dreng og -pige harmonerer med dette. Derimod kunne en tilstandsbetegnelse fra
1685 med sinbygningsbeskrivelse tyde på en helgård, idet der da fandtes et sals
hus på 9 fag, lade på 10 fag, et fæhus på 6 fag samt et vognhus på yderligere
4 fag. Bygningsmæssigt svarede det bedre til hele gården. Men det må stå hen.
Villum Frantzen var muligvis fra Ankjær, idet et skifte efter en Bertel Frant
zen i 1689 angav som dennes arvinger to brødre, Villum og Peder. Ve giftermål
med Lene var Villum Frantzen antagelig enkemand, idet de første dåbsnotater
fra Højrup også nævnte Anne Villumsdatter, der næsten kun kunne være en datter
af Villum, og da skiftet efter Lene Christensdatter ikke nævnte nogen datter,
var hun sikkert af et tidligere ægteskab. - Men på et eller andet tidspunkt kom
Lenes søn af første ægteskab ind i billedet
Thomas Madsen
f. ca. 1660
d. 1691, 1-4, Højrup
fæster
1. Frantz, 1688, 3-10,

g.m.

Kirsten Jensdatter
ingen data kendes

2. Madtz, 1690, 19-3

gd 1 - 2

Thomas Madsens tid som fæster blev overmåde kort, idet han døde som ung mand i
1691. Kirsten Jensdatter giftede sig derefter med en broder til Villum Frantsen, førnævnte Peder. Det blev åbenbart ingen succes, for efter kort tid at ha
ve delt bord og seng med Kirsten, havde han fået nok af det. Det kan læses ud
af et dåbsnotat fra 1693. Herslev kirkebog:
Den 5. juni døbte jeg Kirsten Peder Frantzens datter i Højrup, navnlig
Inger. Faderen forlod bemeldte barns moder d. 27. februar og ej siden er
kommen til stede, endog han var beloved, som ordene gik, Villum Frantzens
gård ibid. Maren Hanskone i Højrup holdt barnet til dåben.
Hvad der nu end havde fået Peder Frantzen til at foretrække friheden fremfor ko
ne og gård, så var og blev han borte. Det ses af et kirkebogsnotat fire måneder
senere, hvor præsten begravede "den bortrømte Peder Frantzens barn af Højrup,
som var nogle måneder."
Kirsten Jensdatter flyttede derefter til Ankjær, som nok var hendes hjemby. Det
fremgik af skiftet efter Lene Christensdatter, der døde 1694. Skiftet afholdtes
d. 7-8-1695. Her blev nævnt som arvinger hendes salig søns Thomas Madsens to
drenge, Frantz og Madtz, der nu var blevet syv og seks år gamle. Endvidere hed
det, at børnenes moder, Kirsten Jensdatter, nu boede i Ankjær, og hvor drenge
nes morbroder sammesteds, Laurs Jensen, blev deres formynder. Peder Frantzen
var altså ikke dukket op igen. Ved selve skiftet kom det til "en venlig fore
ning" mellem parterne angående arven.
Da arvesagen var overstået, fik Villum Frantzen påny medfæster i 1697, og livet
fortsatte på gården. - På sine ældre dage led Villum Frantzen den tort at bli
ve udlagt som barnefader til Zidsel Madsdatters barn i Herslev. Det var i 1704,
men han ses dog ikke at have stået offentlig skrifte, der var den almindelige
straf for slige forseelser, så han havde muligvis betalt for at blive fri. Pen
ge kunne også dengang klare sligt.

Jens Hansen
f. ca. 1668, Højrup
d. 1710, 27-7, Højrup, 42 år
gd-fæster
1. Lene, 1697, 8-12.
1705, 11-3,

g.m.

2. Hans, 1700, 2-3,

Anne Hansdatter
f.
d. 1754, 4-6, Højrup
3. Karen, 1702, 9-11,

4. Dorthe,

5. Maren, 1708, 21-2.

Jens Hansen var nok søn af gd-fæster Hans Jensen i nabogården nr. 2, idet der
ved skiftet efter denne var en søn af dette navn. Det fremgik ligeledes af hans
fæstebrev, at han var barnefødt i Højrup. Dette var dateret 1-6-1697, og det
lød på halvdelen af det nu reducerede hartkorn på 3-5-0-0 eller 1-6-2-0. Han
måtte i indfæstning betale 2 rdl. Som kautionister blev nævnt Tyge Jensen af
Herslev og Mads Hansen af Højrup.
Samtidig med opnåelse af fæste havde han sikkert giftet sig, hvad første barns
ankomst kunne tyde på. Anne Hansdatters oprindelse ukendt, ligesom manglende
aldersangivelse ved død gør det umuligt at beregne hendes føfseisår.
I ægteskabet fødtes ovennævnte fem børn, der alle var i live, da Jens Hansen i
1710 pludselig døde som en mand i sin bedste alder. Det viste skiftet efter ham,
der afholdtes d. 16. oktober samme år. Her var som værge for børnene nævnt gdfæster Hans Tygesen fra Herslev, og da denne var gift med en datter af Hans Jen
sen og dermed Jens Hansens svoger, bekræftes Jens Hansens identitet yderligere.
Ved skiftet viste det sig, at der var overskud i boet, og der blev godt og vel
93 rigsdaler til deling mellem enken og børnene.

gd 1 - 3

Ved samme skiftesamling mødte en Søren Sørensen fra Rans op. Han tilbød at øge
børnenes arveparter med 20 rdl til hver, ialt 100 rdl, at udbetale ved deres
myndighedsalder, og samtidig træde i den afdøde faders sted. Dette var for øv
rigt afgjort ved e. sammenkomst tidligere i hjemmet og i frænders samlag. Der
var endvidere udfærdiget en skriftlig kontrakt vedrørende såvel giftermål som
arveparter.
Alligevel blev der ingen bukser af det skind, hvad så end årsagen var. Men mu
ligheden for, at Søren i mellemtiden var død, foreligger, idet en Hans Sørensen
fra Højrup blev begravet d- 15. februar 1711. Det er sandsynligvis samme mand,
selv om fornavnet ikke stemmer, og da gården først fæstes ud igen i marts samme
år, bliver det endda mere sandsynlig. Samme Sørensen var ved død 65 år, og det
kunne jo indicere, at han var en gammel enkemand med noget på kistebunden. Nu
blev det en ungkarl fra Vilstrup, der løb af med enke og fæstegård.
Peder Poulsen
f. 1684, 24-2, Vilstrup
d. 1757, 20-11, Højrup
gd-fæster
1. Lene, 1712, 17-1,

g.m.

Anne Hansdatter
som omst.

2. Poul, 1717, 9-5,

3. Kirsten, 1720, 13-3,

4. Karen,

1723, 29-9.
Fæsteprotokollen:
Peder Poulsen fra Sdr. Vilstrup begærer at må nyde fæste i Jens Hansens
fradøde gård i bemeldte Højrup, hvis enke han ægter igen, hvilken gård
der skylder efter landmålingen 4-2-3-1 og efter reduc. 3-5. Stedsmål 6
rdl.
9-3-1711
Af ovenstående ansøgning ses det, at det nu er hele gården, der søges om, og
det må nok betyde, at Jens Hansen engang havde fået Villum Frantzens halvdel
med. Det kunne selvfølgelig også tænkes, at Villum, der på tidspunktet her end
nu levede, havde benyttet lejligheden til at stå af. Men så havde det antagelig
været nævnt i ansøgningen.
Peder Poulsen var søn af en Poul Hansen i Vilstrup, men det er også alt, hvad
der vides om ham.
Nu gik livet videre, og eftersom der kom yderligere fire børn i gården, må
Anne Hansdatter ved giftermålet have været i sin bedste alder.
Intet vides om børnene, hverken af første eller andet ægteskab, da de første
vielsesnotater - fra 1734 - hverken angiver alder eller tilhørsforhold.
Poul Pedersen
f. 1717, 9-5, Højrup
d. 15-3-1789,
gd-fæster og selvejer
1. Laurs, 1753, 26-12,

g.m.

2. Anne, 1756, 5-12,

Sidsel Hansdatter
f. 1729, 10-7, Højrup
d. 18-2-1807,
3. Kirsten, 1759, 6-5,

4. Peder,

1764, 23-9.
Fæsteprotokollen:
Poul Pedersen søger fæste på faderen Peder Poulsens for ham formedelst al
derdom afstandene gård ibm. nr. 1. htk ager og eng 4-2-3-1. Bygning 39 fag

gd. 1 - 4
i forsvarlig stand, har til besætning 4 bæster, 3 køer, 3 kalve og 16 får
Resten af hornfæet er bortdød. Indfæstning 5 rdl.
12-4-1747
Det blev - som så ofte før - arvinger af andet hold børn, der fortsatte på går
den, og da Poul Pedersen var eneste søn af andet kuld, var der ingen tvivl om
arvefølgen.
Det var sikkert en gård i god stand,Poul Pedersen overtog, bortset fra mangel
i antallet af hornkvæg. Men den på den tid grasserende kvægpest toldede slemt
af bøndernes kvægbesætninger.
Midt på sommeren 1747 blev han endvidere trolovet med Sidsel Hansdatter, der
var en datter fra gd. nr. 7, datter af gårdmand Hans Madsen, og i begyndelsen
af det nye år - 22. februar - var der bryllup.
I deres samliv fik de fire børn, hvoraf Laurs el. Laurits til sin tid overtog
gården. Anne blev i 1781 gift med Søren Christensen fra Borlev, mens Kirsten
blev her i sognet, gift 1786 med Søren Nielsen Qvist i Herslev. Peder drog uden
sogns og giftede sig ind på en gård i Eltang. Hans kone døde dog ret hurtigt,
og som enkemand blev han i 1803 gift med Bertel Jensens datter i Tolstrup, Met
te Bertelsdatter.
Efter tyve år som fæster købte Poul Pedersen gården fri af rytterdistriktet med
kgl. skøde af 10-11-1767 og formedelst en købspris af 566 rdl 4 sk., hvilket
svarede til en pris af 130 rdl pr. td. hartkorn.
Laurits Poulsen
f. 1753, 26-12, Højrup
d. 28-3-1831, Højrup
gdr
1. Sidsel, 23-2-1785, d.s.å.,
31-12-1787,

g.m.

1. Marie Nielsdatter
f. 1760, 20-7, Egum
d. 4-12-1804, Højrup

2. Sidsel, 13-4-1786, d. 1787,

3. Niels,

4. Poul, 5-8-1794.
2. Anne Jensdatter
f. ca 1760
d. 15-6-1827, Højrup

Som ungkarl fik Laurits Poulsen skøde på fødegården d. 6-10-1780. Halvandet år
senere holdt han bryllup med Marie Nielsdatter fra Egum, viede i Trinitatis
kirke i Fredericia d. 19. marts 1782. Hun var datter af da afdøde gårdmand i Egum, Niels Pedersen og Barbara Jensdatter.
Af de fire børn, der blev frugten af samlivet, døde de to ældste som spæde, og
det var døtrene. Niels fik senere gården, mens Poul i 1820 giftede sig med en
ken Ingeborg Lauesdatter, der var enke efter gmd. Jens Iversen Holt i Erritsø.
1804 døde Marie Nielsdatter, og i syv år gik Laurits som enkemand, til han i
1811 giftede sig med smedeenken i Højrup, Anne Jensdatter. Hun var enke efter
smedene Jens Jensen, død 1804, og Niels Larsen, død 1811, og nu gik hun så ind
i sit tredje ægteskab.
Det blev dog ingen succes, og det endte med skilsmisse. Bevilling hertil blev
givet d. 2-9-1815. Men Anne Jensdatter vovede springet endnu en gang og giftede
sig for fjerde gang med ungkarl Hans Madsen samme år.
Laurits forblev enkemand resten af sit liv og fortsatte som aftægtsmand. Han
havde ved sit andet giftermåls indgåelse overladt gården til sønnen.

gd. 1 - 5

Niels Lauritsen
f. 31-12-1787, Højrup
d. 18-11-1847,
gdr
1. Marie, 6-2-1815,

g.m

1. Maren Sørensdatter
f. 13-7-1792, Herslev
d. 9-7-1828, Højrup

2. Maren, 3-5-1820
g.m.

1. Barbara Ladegaard,

a. 1810,

2. Karen Hansdatter
f. 1775-76
d. 12-10-1854, Højrup

2. Anders Ladegaard, 8-2-1812,

3. Hans Jensen

Ladegaard, 11-1-1818.
Niels Lauritsens adkomst til gården var af 24-8-1811. Da var han endnu ungkarl,
men giftede sig et par år senere med Maren Sørensdatter fra Herslev, viede 2511-1813. Maren var datter af gårdmand Søren Nielsen Ougesen og Maren Christensdatter i den senere kaldte Enghavegaard. Maren Christensdatter var for øvrigt
selv født i Højrup.
I ægteskabet fødtes de to nævnte døtre, hvoraf Maren blev gift med efterfølge
ren på gården, mens Marie i 1838 blev viet til gårdmand Gregers Christensen i
Alminde. - Maren Sørensdatter døde ganske ung, kun 36 år gammel, og Niels Lau
ritsen giftede sig igen. I 1830 holdt han bryllup med Karen Hansdatter af Ege
skov. Det var en ældre enke, der havde været gift med gårdmand Jens Ladegaard
af Egeskov. Hun førte med sig i det nye ægteskab tre børn, hvoraf de to ældste
var voksne. Datteren Barbara blev gift med Jens Jensen, Rønshauge i Smidstrup
sogn. - Anders giftede sig i 1839 med Karen Jensdatter Haurballe her af Højrup
mark. De fik en mindre gård i Møsvrå, hvortil der hørte krohold. - Den yngste
blev Niels Lauritsens efterfølger.
I Niels Lauritsens tid fremkom matriklen af 1844. Den gav gården nyt matrikel
nummer - nr. 10 - og ansatte hartkornet til 8-3-1-2 1/4, hvad der næste var en
fordobling af det i 1688 fastsatte. Matriklen blev dog udarbejdet allerede i
1821-22, og inden den fremkom godt 20 år senere, var der solgt nogle småparceller fra, 10b og 10c med ialt htk 0-1-3-1 3/4.
Endvidere havde Niels Lauritsen handlet lidt og mageskiftet, hvad der øgede går
dens tilliggende en smule. Den vigtigste handel var nok mageskiftet med Jens
Chr. Christensen i 1839-40, hvorved gårdens arealer på det nærmeste blev samle
de. Det var arealet vest for den såkaldte Stadsvej, der af Jens Chr. Christen
sen blev afgivet mod gårdens arealer på nordmarken.
I 1847 døde Niels Lauritsen af tuberkulose, og året efter fik stedsønnen Hans
Jensen Ladegaard skøde på gården.

Hans Jensen Ladegaard
f. 11-1-1818, Gårslev
d. 21-3-1910, Højrup
gdr

g.m.

1. Maren Nielsdatter
f. 3-5-1820, Højrup
d. 7-2-1849,

1. Niels Hansen, 31-1-1849, d.s.å
2. Maren Jensdatter
f. 26-9-1828, Højrup
d. 2-2-1909,
2. Maren, 3-10-1852,
Karen, 12-12-1859,

3.Johanne, 22-11-1854,
6. Jensine, 2-12-1862,

8. Niels Peter, 5-10-1867, d. 1896.

4. Jens, 5-6-1857, d. 1894,
7. Sørine, 26-4-1865, d.s.å.

5.
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8. Niels Peter, 5-10-1867, d. 1896.
I foråret 1848 holdt Hans J. Ladegaard bryllup med Maren Nielsdatter, yngste
datter af Niels Lauritsen og Maren Sørensdatter. De var næsten jævnaldrende og
tillige vokset op sammen. Kort tid efter brylluppet fik Ladegaard skøde på de
res fælles opvækstgård.
Det blev dog en meget kort lykke, de opnåede sammen, idet Maren døde i barsel
seng et lille års tid senere, og samme skæbne overgik den nyfødte søn.
Efter denne modgang sundede Hans Ladegaard sig i godt og vel halvtredje år, in
den han i efteråret 1851 giftede sig igen d, 11. oktober. Hans ny kone var lige
des en Højrup-pige, datter af gårdmand Jens Offersen og Johanne Sørensdatter i
nabogården.
I sit ny ægteskab fik Ladegaard nu yderligere syv børn. Af disse døde sørgeligt
nok begge sønner som voksne af TB. Men fire døtre voksede op, og heraf fik de
tre deres hjem her i sognet. - Ældste datter blev i 1876 gift med Jens Nielsen
Daugaard af Fredsted. - Johanne var året i forvejen blevet kone i Herslev, viet
1875 til Bertel Knudsen. - Karen fik sit hjem i Tolstrup, gift 1882 med gård
mand Niels Bertelsen på Elbogården, mens Jensine i 1889 giftede sig med gård
mand Jens Rudolf Jensen i Højrup (Elmegården).
I Ladegaards tid ændrede gårdens status sig en del gennem køb og salg. Således
opkøbte han de ved bygaden beliggende ejendomme, idet han havde til hensigt at
flytte gården fra dens lidt ubekvemme beliggenhed inde på marken - se kortet og ud til bygaden. Det skete bl.a. med købet af matr. nr. 20, hvis beliggenhed
på hjørnet af bygaden og den senere Mærskkildevej var i vejen for hans påtænk
te flytning. Denne købtes i 1855. Endvidere erhvervede han bopladserne matr nr
30 og 34, men så var der også plads til en ny gård. Alt dette skete, så flyt
ningen kunne finde sted i 1856-57. Dermed fik gården en langt bedre plads i by
billedet. Da gd. nr 7 udparcelleredes, indgik en mindre del i tilliggendet. End
videre købte han 36a af Mads Pedersen - tidspunkt ukendt - hvis jord lå ideelt
i forlængelse af marken på venstre side af Stadsvejen. Alt i alt rundede Lade
gaard gårdens areal af på en hensigtsmæssig måde.
Ifl. overlevering var Hans Ladegaard en mand med ”kanter”, men nok også en in
teresseret mand, der var optaget af tidens spørgsmål. Da den gryende grundt
vigianisme bredte sig, var Ladegaard blandt de første - sammen med flere - her
i sognet, der blev optaget af denne bevægelse. Han var ligeledes med blandt
indbyderne, da de første grundlovsfester startede her i sognet i 1869, og her
afgav han i sit skovområde areal til en festplads. Ladegaard var nok en stærk natur, for han beholdt gården lige til 1896, og da
var han 78 år. Men i marts dette år overdrog han den til sin yngste søn. Det
blev en kort og tragisk affære, for tre måneder senere var Niels Peter død af
TB, og Ladegaard måtte overtage gården igen, ifl. skøde af 1-7-1896.Nu fortsatte Ladegaard så som ejer til 1904. Da overdrog han gården til sine
fire døtre, der i fællesskab fik skøde af 12-10-1904. Prisen var sat til
70.000 kr, hvoraf de 25.000 var for besætning og løsøre. Tinglæst 19-10 s.å.
Specifikation:
matr. nr. 4b htk.
1 1/4
-Ir 2-3/4
- 10a 4-3-3-2 i
- 12c 3-0-2-0
_ i2g -2-2
- 20a 0-4-2-2 1/4

matr. nr. 23a htk. 0-6-0- |
30d -1-2
2 3/4
34c 0-3-2-3/4
36a 49h -li
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Hvordan den daglige drift foregik rent ledelsesmæssigt, er ikke klart, men mu
ligvis ved bestyrer. I hvert fald beboede Ladegaard og Maren Jensdatter gården
til deres død i 1909 og 1910.
Derefter solgte arvingerne gården, og køberen var gårdejer P.Buhl Justesen af
Højrup. Buhi Justesen, der i forvejen var ejer af Højrupgård, drev nu gården
videre ved bestyrere, til han senere overdrog den til en datter og svigersøn.

Sivert Nielsen Brogaard
f. 19-6-1898, Kildevæld
d.
gdr.
1. Jacob Peter, 22-1-1928,

g.m.

Anne Christine Justesen
f. 17-10-1895, Højrup
d.

2. Knud,

Sivert Nielsen Brogaard var søn af mejeribestyrer Jaco Nielsen Brogaard og Ma
rie Rasmine Skou, Kildevæld mejeri, Højrup. Anne Christine Justesen er datter
af fornævnte Peter Buhi Justesen og Maren Basse, Højrupgård.
Efter deres bryllup overtog de gården i forpagtning, og havde den som sådan,
til de med skøde af 17-2-1931 overtog gården. Det varede dog kun kort tid, men
en enkelt handel foretog Sivert Brogaard dog. Med skøde af 4-3-1932 mageskifte
des en del af marken - matr. nr. lOk og 20c - med 4n, der var i hænderne på
Knud Knudsen i Herslev.
g.m.

Erik Schou Nielsen Brogaard
f. 17-11-1900, Kildevæld
d. 27-12-1972, Højrup
gdr.
1. Anne Marie, 26-4-1935,
ne, 8-10-1941,

2. Helga, 14-12-1936,

5. Karen, 26-2-1944,

Sigrid Kruse
f. 25-7-1906, Rude
d.
3. Jørgen, 21-8-1938,

4. Sig

6. Jacob, 30-6-1947.

Erik Brogaard var født på Kildevæld mejeri og således broder til Sivert Bro
gaard. Sigrid Kruse er datter af fdøde gårdejer Søren Kruse og Ane Eskesen, Ru
de-saxild.
Erik Brogaard var, da han blev gårdejer i Højrup, ansat i Lyngby, og de første
år blev gården bestyret af en svoger Verner Kruse.
Skødet på gården var et fogedudlægsskøde og dateret 2-11-1932, men først 1936
kom familien til Højrup.
I 1941 blev der bygget en ny kostald, der dog brændte i 1959 sammen med går
dens øvrige udlænger, og en hel ny gård opførtes.
Erik Brogaard var optaget af den grundtvigske tradition og stærkt interesseret
i sport. Denne sidste interesse førte ham ind i sognerådet, ligesom han også
var medlem af skolekommissionen. Men også på det rent faglige var han med. Han
var således en årrække formand for landboforeningen.
Seks børn kom der i samlivet med Sigrid Kruse, og heraf blev Anne Marie gift
med Anton Juhl i Vilstrup. Helga blev gift med ingeniør Rask i Hørning. Jørgen
fik som ældste søn gården. Signe blev gift med Villadsen og bor i Øster Lindet.
Karen uddannet som lærer og gift med lærer Jepsen. Bor i Løjenkær. Jacob ud
dannet bankmand og nu underdirektør i Den danske Bank.
Til sit otium havde Erik Brogård bygget et hus på gårdens areal ved Højrup Østervej. Det beboes nu af hans enke,
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Gård nr. 2, 1688
htk 5-2-O-O

Ved den første matrikels fremkomst i 1664 findes Jens Nielsen som fæster af går
den. Han havde også nok været på den under svenskekrigene, idet en tilstandsbe
skrivelse af 1663 angav, at der kun var levnet et enkelt hus. Et syn over fæste
gårdene i 1667 viste, at nu havde Hans Jensen overtaget fæstet.
Hans Jensen
f.
d. 1688, 16-12, Højrup
gd-fæster

g.m.

Dorethe

Jens

Kirsten
Giertrud

Maren

Maren Hansdatter (Joensdatter)
f. ca. 1639, Højrup
d. 1725, 21-1, Højrup, 86 år
Hans

Mette

Giertrud

Anne, f. ca. 1674

For navnets skyld kunne Hans Jensen jo godt være en søn af den foregående fæs
ter, og det var han muligvis også.
Han findes nævnt i tingbogen 1661, da han sammen med tre andre Højrup-bønder
afgav vidnesbyrd om tilstanden i gd. nr. 4.
Senere træffes han ved et skifte i 1663, hvor han på sin kones vegne krævede
den arv, hun kunne tilkomme efter sine forældre, afdøde gårdmand Hans Madsen
og Maren Pedersdatter, der boede i gd. nr. 12-13, eller i hvert fald halvdelen
af den. Imidlertid findes der et skifte efter ham, dateret 28-8-1689. Ved det
te kaldes hans enke Karen, mens kirkebogen konstant kalder hende Maren. Nok en
skriverfejl.
Ved skiftet var ovenstående børn i live, og af disse nævnes de to første døtre
som gifte med henhv. Hans Tygesen og Jens Jensen, begge fæstebønder i Herslev.
Begge sønner blev desuden benævnt fuldmyndige. Desværre havde man glemt at an
give alder på arvingerne, så det er ikke sikkert, at rækkefølgen er i overens
stemmelse med aldersrækkefølgen.
Efter Hans Jensens død fortsatte Maren, der endnu var i sin bedste alder, be
driften, og det kunne hun ved børnenes hjælp også nok. Men 1700 overlod hun fæ
stet til datteren Anne og hendes tilkommende mand, mens hun så fortsatte sin
bibeskæftigelse som ’’gjordemoder", hvilket fremgår af hendes dødsnotat. Det ses
også af dåbsnotaterne fra Højrup, hvor hun i mangfoldige tilfælde stod som gud
moder for kommende Højrup-borgere.
Peder Jensen
f. ca. 1670
d. 1751, 28-2, Højrup, 81 år
gd-fæster
1. Hans, 1701, 4-9, d. 1705,
Hans, 1708, 20-5,

g.m.

Anne Hansdatter
f. ca. 1674, Højrup
d. 1750, 10-5, 76 år,

2.Maren, 1703, 8-6,

5. dødf. 1711, 7-4,

3. Maren, 1706, 25-10,

6. Giertrud, 1712, 5-6,

4.

7. Jens, 1714,

2-7.
Fæsteprotokollen:
Peder Jensen, ungkarl fra Istved, fæster den gård i Højrup, som Maren Joensdatter, sal. Hans Jensens, udi en tolv år udi sin enkestand har besid
det, gifter sig med datteren. Indfæstning 12 rdl. - 2-11-1700.
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Med dette notat introduceres den ny mand på gården. Stednavnet Istved kendes
ikke, men der kan jo være tale om en lille fejlskrivning, så det skal være Igtved (Egtved), der dengang kendtes med den stavemåde.
Marens efternavn havde skriveren åbenbart heller ikke været helt fortrolig med,
men da hun nævnes som sal. Hans Jensens (enke), er der ingen tvivl om identite
ten.
De næste fyrre år holdt Peder Jensen sig ved gården, og bortset fra tilkende
givelser i kirkebog o.l. vides ikke alverden om ham. Dog var han i 1709 ude for
tabet af to plovheste, som rytterdistriktet hjalp ham med at få erstattet.
Da Peder Jensen nærmede sig støvets år, overlod han gården til sin yngste søn,
eller ønskede at gøre det, for den første ansøgning om fæstebrev blev afslået.
Først året efter lykkedes det.
Jens Pedersen
f. 1714, 2-7, Højrup
d. 1761, 12-5, Tolstrup
gd-fæster
ugift
Fæsteprotokollen:
Jens Pedersen søger fæste på faderens, Peder Jensens, gård ibid. - af
hartkorn nr. 2, 5-2-0-0. Bygningen består af 34 fag i nogenledes stand.
Besætning 6 bæster, 5 køer, 6 ungnød og 6 får.
4-10-1740
Denne ansøgning fik bemærkningen: udsættes indtil videre. - Af hvad grund vi
des ikke, men året efter hed det:
I forrige session blev Jens Pedersen i Højrup, som under post 48 var fore
stillet til fæste på faderens, Peder Jensens, gård osv. Derefter: Men i
anledning af højlovlig Cammer Collegies approbation vorder han herpå ny
nført.
Hvad der havde været i vejen, er ikke klart, men han fik dog fæstet. Det blev
imidlertid en kort affære, for allerede året efter forlod han Højrup, idet no
get bedre viste sig: en gård i Tolstrup - oven i købet en selvejergård - og med
en ung enke. Det kunne Jens Pedersen ikke stå for, og han sagde fødegården far
vel.
Hans Pedersen
f. 1708, 20-5, Højrup
d. 1755, 2-11, Højrup
gd-fæster

g.m.

Maren Michelsdatter
f. ca. 1724, Gauerslund
d. 1774, Højrup, 19-6

ægteskab barnløst
Nu kom der en chance for Jens Pedersens broder. Hvorfor han - der var den æld
ste - i første omgang var ude af betragtning, er uvist. Nogen fæstebevilling
er ikke fundet, og muligvis har der slet ingen været, da broderens tid blev så
kort.
Som en halvgammel karl findes han viet i Gauerslund kirke d. 15. juni 1751 til
Maren Michelsdatter, datter af gårdmand Michel Madsen og Anne Christensdatter
på Skikballegård. Det blev kun en kort lykke, for efter kun godt fire år var
Hans Pedersen død, kun 47 år gammel.
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Året efter mandens død giftede Maren Michelsdatter sig igen.
Key Madsen
f. 1730, 6-8, Herslev
d. 24-2-1804, Follerup
gd-fæster og selvejer

g.m.

Maren Michelsdatter
som omstående

Mette, 1758, 15-4
Maren Michelsdatters ny mage var født i Herslev som søn af gd-fæster Mads Keysen
og (muligvis) Else Zander.
Han var ved giftermålet enkemand og havde i sit første ægteskab sønnen Jens Key
sen, da han d. 10. juni 1756 holdt bryllup med Maren.
I deres samliv fødtes datteren Mette, der dog nok døde som barn, uden at dødsfal
det registreredes.
Det faldt så i Key Madsens lod at frikøbe gården, da tidens fylde kom, og det kon
gelige skøde findes dateret 10-11-1767.
I 1774 døde Maren Michelsdatter, og ved skiftet efter hende var der af arvinger
kun Marens søskende, tre søstre og en broders efterladte børn.
Men Key Madsen havde ikke tabt modet, han giftede sig igen for tredje gang og at
ter med en enke. Hun var fra Follerup, hed Ane Pedersdatter og var enke efter
gårdmand Hans Lassen i gd. nr. 3 i Follerup. Brylluppet fandt sted i august 1777.
Tre år senere blev Ane Pedersdatters gamle gård til salg, og denne købte Key Mad
sen i 1780 - beregnet for sønnen - og gården her blev solgt.

Jens Christiansen
f. 1743, 10-4, Herslev
d. 11-3-1808, Højrup
selvejer

g.m.

1. Maren Madsdatter Dahl
f. 1712, 21-2, Herslev
d. 23-2-1783, Højrup

g.m.

2. Maren Jensdatter
f. 1735, 6-11, Højrup
d. 23-12-1815,

Den ny ejer af gården var en fætter til Key Madsen, søn af gd-fæster Christian
Keysen og Maren Jensdatter, Skrædergården, Herslev. Det ses dog ikke noget steds,
at han brugte familienavnet Keysen.
Han havde som ganske ung mand giftet sig ind på en gård i Herslev ved at ægte en
ken Maren Madsdatter Dahl, der var 31 år ældre end han selv. Denne gård udparcellerede han imidlertid og købte fætterens gård, som han fik skøde på d. 1-5-1780.
Tre år senere døde Maren "Dalls", som hun blev kaldt i daglig tale, og som var ud
af den kendte Dahl-slægt i Herslev. Jens Christiansen giftede sig påny samme år
med Maren Jensdatter, der var født på gd. nr. 4 i Højrup, datter af gd-fæster
Jens Christensen og Anne Marie Christophersdatter. Hun var ved giftermålet her...
enke efter den Herslev skoleholder Thomas Christensen Schmidt, der var død i 1777
Da begge enker fra deres første ægteskaber medbragte en del børn, var Jens Chri
stiansen således ikke barnløs, selv om han aldrig fik børn, han kunne kalde sig
far til.
Jens Christiansen var nok noget handelsglad, og allerede inden tinglæsningen på
gården her havde han begyndt at sælge parceller af gårdens tilliggende, idet tre
parceller med ialt htk 2-2-O-O var solgt og blev tinglæst med samme dato som kø
bet af gården. Lysten til at handle var et fremherskende træk hos ham, og det
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fortsatte fremover, idet han både købte og solgte og nok mest det sidste. Det vi
ste sig, da han i 1796 overdrog gården til en stedsøn, at hartkornet var skrum
pet ind til små 2 tdr.

Rudolph Thomsen
f. 1765, 30-6, Herslev
d. 30-9-1837, Højrup mk
gdr

g.m.

Ingeborg Christensdatter
f. 1770, 24-9, Højrup
d. 27-8-1816, Højrup

1. Jens, 9-3-1798, d. 1799,

2. dødf. 1799,

1803,

6. Anne Marie, 4-4-1909, d.s.å.,

5. Karen, 29-3-1806,

3. Maren, 25-6-1801,

4. Jens, 26-12-

7. Anne Marie,

27-3-1815.
Rudolph Thomsen var født i Herslev skole som søn af skoleholder Thomas Christen
sen Schmidt og hustru af andet ægteskab, fornævnte Maren Jensdatter, der senere
giftede sig med Jens Christiansen.
Af gårdens areal var der under halvdelen tilbage, da Rudolph Thomsen med skøde
af 19-3-1796 fra stedfaderen blev ejer af htk 1-7-1-1. Det rådede Thomsen dog
lidt bod på året efter ved af Christian Jensen at få skøde på en jordlod med htk
0-4-2-2i. Det gav så godt og vel 2| td hartkorn, og det var så gårdens størrelse
i Thomsens tid.
Året efter købet af gården giftede han sig, og den udkårne var - som moderen fra gd. nr. 4, datter af Christen Jensen og Karen Hansdatter. Hun var en slags
halvkusine til ham, idet hendes far var halvbroder til Rudolphs moder, og omkring
St. Hans 1797 holdt de bryllup.
Resultatet af deres samliv var syv børn ialt, hvoraf dog kun fire blev voksne.
Eneste overlevende søn stak til søs, idet han ved folketællingen 1834 findes med
talt og benævnt søfarende. Karen giftede sig med Christen Jensen med tilnavnet
Tinglev, og de boede nogle år på Højrup mark (se nr. 35, 1844). Den yngste, Anne
Marie, blev i 1837 gift med smeden i Højrup, Peder Hansen, og hun boede resten af
sit liv på Højrup mark (se nr. 5e-f, 1844). Maren, den ældste af døtrene, vides
intet om.
I 1816 døde Ingeborg Christensdatter, og to år efter solgte Thomsen gården til
gårdmand Hans Bertelsen, Øsdalsgård. Det var dog et mageskifte, idet Thomsen i
stedet fik en ejendom på Højrup mark, som Hans Bertelsen 1 1815 havde købt til en
søn og svigerdatter, Niels Hansen og Anne Marie Pedersdatter. Nu skulle de unge
åbenbart prøve at være gårdmandsfolk i Højrup. Mageskifteskøde af 30-12-1818, Det
ses også af et dåbsnotat, at Niels Hansen betegnedes som gårdmand.
I 1821 døde imidlertid Hans Bertelsen, og efter hans død viste det sig, at omtalte
mageskifte hverken var konfirmeret eller tinglæst. Det hele måtte gå om igen, da
begge parter vedstod kontrakten. Da dødsboet efter Hans Bertelsen blev gjort op,
måtte gården sælges, og den blev stillet til offentlig auktion, hvad der nok be
tød, at Niels Hansen ikke havde indfriet forventningerne som gårdmand.
Første auktion afholdtes d. 17. juli 1822. Da blev den ikke solgt, hvad der hel
ler ikke var tilfældet anden gang fjorten dage senere. Endelig ved tredje og sid
ste auktion, den 16. august, lykkedes det. Den blev da tilslået den Gårslev sog
nefoged, Søren Skouenborg, på svigersøns, Jens Offersens vegne og formedelst 1350
rdl. Det fremgik imidlertid af skødet, at der også var andre ting i vejen vedrø
rende adkomstrettigheder. Man havde åbenbart taget lidt let på legalisering den
gang, og først i 1827 var det i orden.
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Jens Offersen
f. 18-3-1794, Gårslev
d. 7-9-1857, Højrup
gdr
1, Søren, 1-6-1822,

g.m.

2. Offer, 22-7-1826,

Johanne Sørensdatter
f. 30-11-1794, Gårslev
d. 24-8-1849, Højrup
3. Maren, 26-9-1828,

4. Jens, 24-3-

1831
Jens Offersen var født i Gårslev som søn af Offer Jensen og Maren Pedersdatter.
Hans jævnaldrende kone var datter af førnævnte sognefoged Søren Skouenborg og
Kirsten Hansdatter sammesteds
De havde sikkert overtaget gården umiddelbart efter hammerslaget, idet kirkebog
ens tilgangsliste har dem med for året 1822, desværre uden datering.
Jens Offersens adkomst til gården var tinglæst skøde af 1-10-1823. ”Auctionsskøde
fra Hans Bertelsens stervbo til Jens Offersen, 1 gård, htk 2-4-3-li.” - Det var
over et år efter købet, men tinglæsning haltede ofte langt bag efter købet. Hart
kornet angivet i gi. ansættelse, men netop her ved den tid - 1821-22 - udarbejde
des den matrikel, der skulle komme (1844), og som gav gården matr. nr. 13 og ju
sterede htk til 4-0-2-2|.
Jens Offersen og hans kone faldt nok godt til i Højrup. Han ses at have taget del
i det offentlige liv, idet han en overgang var medlem af kirkeværgernes lille tre
mandsbestyrelse. Endvidere var han, eller i hvert fald fungerede som en slags ol
dermand, idet han på sine standsfællers vegne ordnede salg og skødeskrivning, da
bymændene afgav jord til skolelod ved den da nyoprettede skole ude på marken i
1834.
I deres ægteskab fik Jens Offersen og Johanne fire børn. Den ældste søn overtog
gården, mens Offer - gift med Maren Laursdatter - blev gårdmand i Vilstrup. Dat
teren Maren blev i Højrup, idet hun i 1851 blev gift med naboen Hans Jensen Ladegaard som dennes anden kone. Jens, der også var bonde, blev gift med Ane Cathrine
Lauritsen fra Håstrup, og de blev krofolk i Møsvrå, idet de købte den der belig
gende krogård.
I 1849 døde Johanne Sørensdatter, og et par år efter overlod Jens Offersen går
den til ældste søn, Søren, efter samtidig at have sikret sig en aftægtskontrakt.
Dennes varighed blev dog ikke synderlig lang, idet Jens Offersen døde få år se
nere i 1857 som ingenlunde gammel mand.

Søren Jensen
f. 1-6-1823, Højrup
d. 22-4-1894, Højrup
gdr
1. Jens, 22-7-1859, d. 1865,

g.m.

Mette Jensen
f. 15-2-1831, Rans
d. 14-6-1872, Højrup

2. Ane Johanne, 22-10-1864,

3. Jensine, 16-7-1868,

d. 1875
Da Søren Jensen fik skøde på gården - 30-4-1851, læst 13-7-1853 - var han endnu
ungkarl, og faderen nåede ikke at se sønnen indtræde i ægtestanden. Men Søren
var en moden mand, da han den 23. marts 1859 viedes i Herslev kirke til Mette
Jensen, der var fra Rans i Gårslev sogn.
Hun var datter af gårdmand Jens Hansen og Ane Hansdatter. Faderen var nok død
tidligt, idet Mettes konfirmationsnotat viste, at moderen var enke. Mette var
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sandnynligvis kommet til Højrup som husholderske hos Søren og blev så nu hans
kone. En ikke ualmindelig udgang på en sådan tjeneste.
Gårdens tilliggende øgede Søren Jensen ved bl.a. at købe kirkejorden, der hidtil
havde været fæstet ud, sidst til Hans Bie. Den havde matr. nr. 2 af Højrup med
htk 0-0-3-2| og var i areal kun omkring 1 td land. Skøde fra de Herslev kirkevær
ger af 2-7-1856. Et par andre småkøb var 4k og 49æ.
I samlivet med Mette blev det til tre børn, hvoraf ældste og yngste døde som børn.
Jens af strubehoste og Jensine af difteritis, sygdomme, der dengang var årsag til
mange børns død. Datteren Ane Johanne blev i 1892 gift med sønnen i nabogården,
Peder Pedersen Skov.
I sommeren 1893 brændte gården, og Fredericia Avis for 3-7 samme år kunne medde
le følgende:
Natten til Fredag nedbrændte Søren Jensens (Offersens) Gaard i Højrup. En Del
af Indboet reddedes. Ilden paasat af to Drenge fra Landerupgaard, som hartilstaaet Forbrydelsen, de hensidder i Arrest her i Byen. Den fuldstændigt ned
brændte Ejendom var assureret for 7.000 Kr.
Søren Jensen, der nu var 70 år gammel, havde sikkert hverken haft mod eller lyst
til at genopføre gården, og han solgte i stedet jord og tomt til svigersønnen Pe
der Skov. Skøde af 21-4-1894.
Hartkornsspecification:
Matr.
-

nr. 13
2
- 4k
- 49d

Htk.
-

4-0-2-21
-"-3-21
- 1
- 1/4

Købesummen var 20.000 kr + aftægt til Søren Jensen for livstid, kapitaliseret til
4.000 kr.
Søren Jensen oplevede imidlertid ikke at nyde noget videre af indtægten, idet han
døde, inden tinglæsning fandt sted.
Peder Pedersen Skov ansøgte nu om tilladelse til at lægge jorden under sin egen
gård. Den fik han 29-1-1896, og dermed var endnu en af de gamle gårde ude af by
billedet. Stedet, hvor den lå, kan ikke spores helt nøjagtigt, men en senere
rejst stakhjælm angiver så nogenlunde placeringen af nr. 13.

Gård nr. 3, 1688
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S 0 B J E R G
htk 5-0-2-0

Matriklen af 1664 angiver en Søren Nielsen som fæster af gården, men det har
tilsyneladende også været på det sidste med hans fæstetid. En tilstandsbeskri
velse fra året før angav Søren Nielsens fæstegård ruineret, følgerne af svenske
krigene. Men for øvrigt ser det ud til, at gården en overgang havde været delt
i to.
Knud Jepsen
f. ca. 1621
d. 1692, Højrup, b. 27-4, 71 år
gd-fæster
Else, f. ca. 1674

g.m.

Kirsten Jensdatter
f. ca. 1640
d. 1720, Højrup, b. 9-10

Maren, f. ca. 1680

Ved det bygningssyn, der afholdtes 1666 i forbindelse med krigens ødelæggelser,
var det Knud Jepsen, der lagde navn til, og der måtte siden krigen være blevet
bygget en del, idet synet konstaterede, at der nu kun manglede et ladehus. Året
efter - 1667 - bestemte landgildesynet, at Knud Jepsen nok kunne betale fuld
landgilde. Man var fra kronens side indforstået med de hårde vilkår, bønderne
arbejdede under, og derfor fandt der nedsættelser sted, hvor det var absolut
nødvendigt. Men Knud Jepsen slap altså ikke, og han havde sikkert været en dyg
tig bonde.
Et nyt syn i 1685 bekræftede dette indtryk. Da fandtes der på gården 10 fag
sals, 11 fag lade og 6 fag fæhus. Besætningen var efter tiden heller ikke rin
ge: 3 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 1 kalv, 8 får, 1 svin og 3 grise. Synet gav da
også gården anmærkningen: god tilstand. Det var nok også en rigtig vurdering,
da det efter alt at dømme var for en halv gård.
Knud Jepsen var gift med ovenst. Kirsten Jensdatter, og aldersforskellen in men
te var hun måske hans anden kone. De to nævnte døtre er de eneste, der kan spo
res. Else var gift med Jep Hansen i gd. nr. 12, mens Maren siden blev gift med
Thomas Hansen, der senere blev fæster af gården.
Knud Jepsens efterfølger blev Niels Mortensen, men på den anden halvdel af går
den var Christen Jensen.
Niels Mortensen
f.
d. 1735, Højrup, b. 30-3
gd-fæster

g.m.

Ingeborg Knudsdatter
f. ca. 1661
d. 1747, Højrup, b. 17-4

ingen børn kendes
Det er meget lidt, der vides om Niels Mortensen og hans kone. Ingeborgs efter
navn kunne jo indicere, at hun var datter af Knud Jepsen. Men ved skiftet efter
ham i 1693 nævnes hun i hvert fald ikke som arving, så det må stå hen, selv om
hun jo kunne være datter af etførste ægteskab. Men i så tilfælde skulle hun jo
da arve faderen.
I 1708 afgav Niels Mortensen sin halvdel af gården til Thomas Hansen, der nu
blev fæster af hele gården.
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Christen Jensen Tuærager
f. ca. 1655
d. 1699, Højrup, 44 år, b. 7-4
gd-fæster

g.m.

1. Mette Rasmusdatter
f. ca. 1630
d. 1691, Højrup, 61 år,
b. 24-5

ægteskab barnløst
2. Karen Hansdatter
f. ca. 1666,
d. 1700, 34 år, Højrup,
b. 26-7
1. Else, 1692, 7-8,

2. Jens, 1693, 20-12, d

1798,

3. Mette, 1696, 27-12

Hvem Christen Jensen med tilnavnet Tuærager var, vides ikke, men tilnavnet var
sikkert for at skelne ham fra en anden, der bar samme navn nemlig Christen Jen
sen i gd. nr. 4, der bar tilnavnet Skræder.
Christen Jensens vej til at blive gd-fæster har sikkert fulgt det klassiske
mønster ved, at han som ung mand havde giftet sig med en enke, her Mette Ras
musdatter, der var 25 år ældre end Christen. Hvem ved, om det var Søren Niel
sens enke, der her fik en ung mand i gården ?
I 1691 døde Mette Rasmusdatter, og ved skiftet efter hende samme år var der af
arvinger kun hendes søskende.
Christen Tuærager giftede sig sandsynligvis igen samme år. Hvem Karen Hansdatter
var, vides ikke, og dåbsnotater ved børnenes fødsler giver intet fingerpeg. I
deres samliv nåede de at få tre børn, inden Christen T. døde i 1699, kun 44 år
gammel. Af børnene døde sønnen Jens ved at drukne i ”en pøt Vand”, som dødsnota
tet udtrykker det.
Men Karen giftede sig - som skik og sædvane var - omgående igen.
Rasmus Knudsen

g.m.

ovenstående Karen

g.m.

2. Maren Hansdatter
f. ca. 1667, Møsvrå
d. 1762, s. steds.

ingen data kendes
gd-fæster
1. Knud, 1700, 26-7

2. Maren, 1702, 13-8,

2. Apolone, 1703, 1-8,

Karen Hansdatters ny gemal var søn af gd-fæster Knud Andersen og hustru Maren
i gd. nr. 6 i Højrup. Han fik fæstebrev på Christen Tuæragers halve gård d.
1-6-1699. I fæstebrevet hed det:
Rasmus Knudsen, barnefødt i Højrup i Herslev sogn, den halve gård, som
Christen Jensen Tuærager sidst påboede og fradøde, står i krigsjordebogen
for 2 tdr | skp, som enken godvilligen oplader med condition han ægter
hende.
Den sidste bemærkning var en meget almindelig passus i fæstebrevene fra den tid,
idet man fra rytterdistriktets side var interesseret i, at enke og børn blev
forsørgede.
Af fæstebrevet fremgår det jo også tydeligt, at det kun var halvdelen af gården,
Rasmus Knudsen fæstede, og når hartkornet blev. angivet til kun godt 2 tdr,
skyldtes det, at man opererede med begrebet reduceret hartkorn. Det var en for-

gd. 3 - 3

anstaltning, der var blevet indført efter 1688-matriklens fremkomst, da en
mængde klager over hartkorns-ansættelsen forelå.
For Karens vedkommende blev det ny ægteskab en kort og sørgelig affære, idet
hun døde i barselseng efter at have sat en søn i verden, og denne døbtes ved
moderens kiste. Heller ikke det var usædvanligt for den tid. Men Rasmus Knud
sen fandt sig hurtigt en ny kone, og hende hentede han i Møsvrå.
Maren Hansdatter var født i Møsvrå, datter af selvejergårdmand Hans Jensen og
Else Pedersdatter.
Yderligere to døtre fødtes i Højrup, inden Rasmus Knudsen i 1704 rejste til
Møsvrå, hvor han fik lejlighed til at købe en tredjedel af svigerfaders selv
ejergård. Den var på det tidspunkt i hænderne på en løjtnant Hower i Frederi
cia.
Nu blev så det halve fæste ledigt igen, og Rasmus Knudsen afløstes af Thomas
Hansen.
Thomas Hansen
f. i Erritsø
d. i Højrup
gd-fæster

g.m.

1. navnløst barn begr. 1703,
Peder, 1713, 5-11,

Maren Knudsdatter
f. ca. 1680, Højrup
d. 1742, Højrup, 62 år,
b. 27-6

2. Knud, 1704, 6-7,

5. Hans, 1716, 22-3,

3. Niels, 1709, 14-1,

4.

6. Jacob, 1719, 10-4.

"Thomas Hansen boende på et cassehus i Højrup angav sig at ville fæste Rasmus
Knudsens halve gård ibid, som han for samme godvilligen haver afstanden forme
delst han igen flytter til en selvejergård på ryttergodset i Møsvrå."
Således introduceredes Rasmus Knudsens efterfølger af regimentsskriveren i ses
sionsprotokollen, og af bemærkninger i denne fremgår det, at det nu var halvde
len af Niels Mortensens gård. Det hed videre:
Bevilges med condition, at Niels Mortensen i Højrup tilser med ham, som han
selv dertil agter at svare. Giver stedsmål 7 rdl.
1704, 27-8
Thomas Hansen stammede fra Erritsø, søn af en Hans Madsen og Dorthe Thomasdatter, hvilket fremgår af skiftet efter sidstnævnte i 1722. Heri nævntes sønnen
Thomas Hansen som boende i Højrup, Hans kone var datter af Knud Jepsen og Kir
sten Jensdatter, der havde haft den anden halvdel af den gård, han nu søgte
ind i.
I forvejen var han - som ovenfor angivet - fæster af et såkaldt cassehus, men
han havde tillige fæstet halvdelen af gd. nr. 10. Nu havde han så to halvgår
de på forskellige steder. Lidt upraktisk, men det rettede sig fire år senere,
da Niels Mortensen i den anden halvdel af gården var parat til at afstå sin.
Thomas Hansen ansøgte nu også om at fæste denne halvdel.
Fæsteprotokollen:
På Niels Mortensens formedelst alderdom og svaghed afståede halve gård be
der forbemeldte Thomas Hansen om fæstets nydelse. Står i landmålingen for
hartkorn 5-2, reduc. 4-1.
Det var Thomas Hansens begæring til rytterdistriktet, der bevilgedes mod en
indfæstning på 6 rdl. Dateret 8-7-1708.
Samtidig afstod han halvdelen af gd.nr. 10, der gik til Peder Nielsen.
Hermed var Thomas Hansen hansen nu herre over hele gård nr. 3 og Maren knudsdatter kone på sin fødegård. Med overtagelsen af hele gården blev grunden lagt
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til en slægtsgård, der i over to hundrede år tilhørte slægten Thomsen.
I deres samliv fik Thomas og Maren seks børn - alle sønner - og af disse blev
både Knud og Peder fæstere af gården omend ikke på samme tid. Hans giftede sig
en gård til i Bredstrup, mens de øvriges videre liv ikke kendes.
Thomas Hansens død findes ikke registreret i Herslev kirkebog. Han kunne selv
følgelig have forladt sognet, men årsagen skal nok findes i sjuskeri med kirke
bogsføringen. - Efter små fem og tyve år som fæster overlod han gården til søn
nen Knud.
Fæsteprotokollen:
Knud Thomsen søger fæste i en ryttergård i Højrup af hartkorn 5-2, I krigsjordebogen nr. 3, som hans fader Thomas Hansen formedelst alderdom og svag
hed godvilligen har afstået med besætning 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød og 10
får. Bygningen består af 32 fag, findes i god stand.
26-2-1727
Ovenstående viser hvad Knud Thomsen som ungkarl overtog. Sammenligner vi besæt
ningens størrelse med, hvad Knud Jepsen præsterede på det halve af gården i 1685,
er der jo ikke noget at prale af. Det skal dog medgives, at her i første halv
del af 1700-tallet plagedes bønderne med sygdomme blandt både bæster og kvæg.
Knud Thomsens fæstertid blev ikke af længere varighed. Han fik åbenbart øje på
noget bedre i Pjedsted, og kirkebogen der meldte den 23. januar 1735 om trolo
velse mellem Knud og Mette Clausdatter af Pjedsted. Hun var endvidere enke, og
Knud fortsatte som mand i gården hos hende.
Peder Thomsen
f. 1713, 5-11, Højrup
d. 3-10-1790,
gd-fæster
1. Maren, 1736, 30-12,
1745, 24-2, d. 1756,

g.m.

2. Thomas, 1739, 1-4,

Mette Rasmusdatter
f. 1710, 1-6, Møsvrå
d. 1778, Højrup, 68 år
b. 11-1
3. Maren, 1742, 25-4,

4. Else,

5. Kirsten, 1747, 24-9.

Med broderens afrejse kom chancen for Peder til at opnå fæste. Hans ansøgning
var af 6-5-1735, og samme år havde han gjort anstalter til at gifte sig. Den Al
mind kirkebog melder om trolovelse for Peder Thomsen af Højrup og Mette Rasmus
datter af Møsvrå, dateret 27-9-1735.
Mette var datter af selvejer Rasmus Knudsen og Maren Hansdatter, der forlod Høj
rup og gården her i 1704. Nu vendte Mette således tilbage som kone til forældre
nes gamle gård.
I samlivet fødtes 5 børn, fire døtre og en enkelt søn, der således var uden kon
kurrence til gården. Else døde som barn, og ældste datter Maren blev gift med
Niels Hansen af Brøndsted i 1764. Kirsten blev i 1768 viet til Knud Andersen i
Alminde.
Knap 50 år gammel overlod Peder Thomsen fæstet til den eneste søn. Det var så
ledes ikke alderen, der trykkede ham, men nok, at han havde en anden syssel, som
han ønskede at tilgodese: urmageriet.
I en artikel i Vejle Amts Aarbog for 1983: Bidrag til urmageriets historie i Vej1
le amts landdistrikter, har Jens Lampe - foruden de øvrige urmagere, der i æld
re tid har været her i sognet - også Peder Thomsen med som aktiv urmager og for
tæller, at der af hans arbejder endnu befinder sig et standur med hans signatur
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i privat eje i Kolding. Uret stammer fra 1774. Altså fra Peder Thomsens aftægts
periode. Han havde således god grund til at lade gården gå til sønnen, når han
havde en sådan hobby.
Thomas Pedersen
f. 1739, 1-4, Højrup
d. 4-1-1813,
gd-fæster og selvejer
1. Mette, 1768, 17-1,
24-3,

g.m.

Anne Jensdatter
f. 1737, 24-11, Højrup
d. 22-1-1820,

2. Ingeborg, 1769, 1-10, d. 1770,

4. Else, 26-6-1773,

5. Jens, 5-9-1775, d.s.å.,

3. Ane Marie, 1771,
6. Ingeborg, 21-9-1777,

7. Kirsten, 5-3-1780.
Fæsteprotokollen:
Thomas Pedersen begærer fæste på hans faders, Peder Thomsens, formedelst
alderdom og svaghed til ham afstandene gård, skyldende af hartkorn nr. 3,
ager og eng, 5-0-2-0. Bygning 35 fag i nogenledes stand. Besætning 4 bæs
ter, 5 køer, 4 ungnød og 10 får. - Indfæstning 7 rdl.
2-4-1762
Ovenstående ansøgning gav Thomas Pedersen den legale overdragelse af det fædrebo. Peder Thomsens alderdom og svaghed var åbenbart ikke så alvorlig ment, men
det var den almindelige begrundelse, når der fandt skifte sted, og Peder Thom
sen levede jo endnu i 28 år.
Ved overtagelsen af gården var Thomas endnu ungkarl, men den 4. juni 1767 viedes
han til Anne Jensdatter, der var en Højrup-pige, datter af gårdmand Jens Chris
tensen og dennes hustru af andet ægteskab Marie Christophersdatter.
Kort efter brylluppet kunne han smykke sig med titlen gårdejer, idet han med kgl
skøde af 25-8-1767 købte gården til selveje. Prisen var 658 rdl 12 sk, hvad der
svarede til en pris af 130 rdl pr td hartkorn. Halvdelen af købesummen betaltes
kontant, mens den anden halvdel blev stående i gården som en første prioritet,
de senere såkaldte kgl. penge.
Fem år senere - 1772-1773 - fulgte udskiftningen, der igen medførte en hel del
handel med jord. For Thomas Pedersens vedkommende indskrænkede det sig til en
kelte mageskifter med skovparceller, og gårdens hartkorn var i hans tid intakt.
Af børneflokken på syv døde et par som spæde, og heraf den eneste søn. Den æld
ste datter blev i 1799 gift med Jens Hansen i Eltang. Ane Marie fortsatte på
gården som kone, viet til Peder Nielsen Axel, mens Ingeborg i 1803 holdt bryl
lup med Hans Nielsen i Brøndsted. Kirsten blev i sen alder ligeledes gift med
en Brøndsted-mand, der også hed Thomas Pedersen. Else gik udensogns med sit bryl
lup, idet hun d. 22-11-1800 findes viet i Michaelis kirke, Fredericia, til Carl
Laursen, der var fra Børup, men det skyldtes måske, at brudgommen var borger i
Fredericia på det tidspunkt.
I 1805 afstod Thomas Pedersen gården til datter og svigersøn, og han og Anne
Jensdatter gik på aftægt.
Peder Nielsen Axel
f. ca. 1764, Brøndsted
d. 16-9-1840, Højrup
gdr

g.m.

Ane Marie Thomasdatter
f. 24-3-1771, Højrup
d. 18-11-1840.
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1. Thomas, 29-5-1603,

2. Niris, 29-5-1803,

3. Ane, 15-11-1806

I 1802 holdt Ane Marie Thomasdatter bryllup med Peder Nielsen fra Brøndsted. Han
var søn af gårdmand Hans Nielsen og Maren Pedersdatter, og der er mulighed for,
at det var fætter og kusine, der her fandt hinanden, idet Peder Thomsens datter
Maren netop i 1764 blev gift med en Hans Nielsen i Brøndsted. Han bar endvidere
tilnavnet Axel, men det er uvist, hvorfra dette stammer.
De unge gik nok hjemme på gården en 2-3 år, inden Thomas Pedersen kunne bekvem
me sig til at afstå denne. Det skete dog med skøde af 14-2-1805, og så var Peder
Nielsen Axel gårdejer i Højrup.
Han sad nok og klarede sig godt. Et bevis herpå var, at han blev udnævnt til sog
nefoged, hvilket krævede visse kvalifikationer, bl.a. af økonomisk art, ligesom
vedkommende skulle være en agtværdig person.
Traditionen med mange børn i gården kunne Peder Nielsen og Ane Marie ikke helt
leve op til. Det blev kun til tre, og heraf var de ældste tvillinger. Mærkeligt
nok blev det ingen af dem, der efterfulgte på gården, men derimod en svigersøn.
De havde muligvis været et par hjemmefødinge, idet folketællingen af 1834 har
dem begge gående på gården, og da var de over tredive år.
I 1837 blev Thomas dog gift med en datter af gårdmand Christen Poulsen i Egum.
Niels nåede også at blive gift, idet han 1840 viedes til enken Maren Lauritsdatter på den lille gård Elborg på Højrup vestermark. Det blev ingen succes, idet Niels fjorten dage efter brylluppet begik selvmord. Han havde muligvis ikke
kunnet leve op til de krav, der stilledes til en ægtemand, (Se nr. 22, 1844),
Thomas Carlsen
f. 10-9-1804, Fredericia
d. 2-2-1885, Højrup
gdr
1. Peder, 28-1-1835,

g.m.

Ane Pedersdatter
f. 15-11-1806, Højrup
d. 13-4-1870,

2. Ane Marie, 25-3-1836, d.s.å.,

3. Ane Marie, 3-7-1839,

Niels, 16-7-1842
Den 13. december 1834 viedes Ane Pedersdatter fra Højrup til ungkarl Thomas Carl
sen fra Kongsted. Således fortæller vielsesnotatet i kirkebogen.
Thomas Carlsen var godt nok fra Kongsted, men født i Fredericia. Forældrene var
borgeren Carl Lauritsen og hustru Else Thomasdatter. Dette forældrepar var iden
tiske med den Carl Lauritsen, der i året 1800 i Michaelis kirke i Fredericia
var viet til Else Thomasdatter af Højrup. Atter havde et par søskendebørn fun
det sammen, og når Thomas Carlsen blev angivet af Kongsted, skyldtes det, at for
ældrene siden havde købt gård der.
Kort tid efter brylluppet fik de nygifte skøde på gåeden, og dette findes date
ret 24-6-1834 for htk. 5-O-2-O, så gården var stadig intakt. Da ny matrikel små
ti år senere fremkom, ændredes matrikelnummeret til nr 4, og hartkornet blev
ansat til 8-5-3-1.
Det ser ud til, at Thomas Carlsen også havde været ret aktiv med deltagelse i
sognets anliggender. Således findes han i 1844 at være skoleforstander eller
mere korrekt, formand for skoleforstanderskabet, der vel svarede til skolekom
missions, en stilling, der af amtsskoledirektionen blev besat med en ”blandt
sognets hæderligste bønder”. - Ligeledes var han også en periode medlem af kir
kestyrelsen - de tre kirkeværger - der stod for kirkebygningens anliggender.
Af de tre overlevende børn blev datteren Ane Marie gift med sønnen i nabogården,
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Christen Basse Pedersen Skou. Niels blev arvtager af gården, mens Peder måtte
nøjes med en udstykning fra denne. (Se 4c - 1844).
Efter godt og vel 35 år på gården afhændede Thomas Carlsen denne til sine to
sønner, som nævnt ovenfor. Han havde i sin ejertid handlet en smule, både købt
og solgt, men fortrinsvis småparceller. Dog var gårdens tilliggende større,
da an overlod den til sønnerne, end da matriklen 1844 ansatte hartkornet.
Niels Thomsen
f. 16-7-1842, Højrup
d. 1922, Højrup, b. 24-10
gdr
1. Ane, 24-7-1872,

g.m.

1. Ane Marie Nielsen
f. 12-6-1846, Børup
d. 15-3-1878, Højrup

2. Thomas, 9-1-1874, d. 1892,

3. Marie, 7-6-1876,
2. Ane Johanne Nielsen
f. 5-11-1854, Børup
d. 1928, Højrup, b. 13-9

4, Anne Marie, 12-3-1880,
ne, 20-12-1882,

5. Niels Foged, 25-4-1881, d. 1882,

7. Ingrid, 9-4-1885, d.s.å.,

Ingrid, 23-11-1889,

6. Else Johan

8. Niels Foged, 24-10-1887,

9.

10. Thomas, 30-1-1894.

Efter udstykningen til broderen Peder fik Niels Thomsen skøde på resten af mo
dergården. Da var der tilbage matr. nr. 4a med htk 6-5-0-1 1/4 foruden en til
købt parcel af Hans Bertelsens udparcellerede gård, matr. nr. 7k med o-2-l- i
htk. Købesummen var 8000 rdl + aftægt til forældrene. Skøde af 25-11-1871, læst
31-1-1872.
Medens alt dette foregik, havde Niels Thomsen fået tid til at gifte sig, og den
3. juni 1871 holdt han bryllup med Ane Marie Nielsen fra Børup, Taulov sogn.
Hun var datter af gårdmand i Børup Niels Nielsen og Marie Jensdatter.
Imidlertid døde Ane Marie efter få års forløb i 1878, kun 32 år gammel, og Niels
Thomsen giftede sig året efter med en søster til hende, Ane Johanne. - Livet
gik videre, og i sine to ægteskaber fik Niels Thomsen ikke mindre end ti børn.
I 1879 købte Thomsen af Hans Christensen Haurballe, da denne realiserede den
tidligere krogård, parcellen 8b, der gennem byttehandeler var havnet i kroens
tilliggende, skøde af 2-5-1879, læst 7-5 samme år.
Af de mange børn var to døde som spæde og sønnen Thomas som atten-årig.- æld
ste datter blev i 19oo gift med tømrer Mads Hansen Madsen af Vejle, mens Marie
blev kone på sin moders fødegård, gift med Niels Chr. Nielsen. Anne Marie blev
ligeledes gift 1900 med Mads Nielsen af Bredstrup, mens Else Johanne blev i fø
debyen og gift med Christophersen i gd. nr. 6 (ny matr.). - Niels Foged overtog
fødegården, mens Thomas, der var lettere handicappet, døde ugift i 1947. Ing
rids videre liv kendes derimod ikke.
Niels Foged Thomsen
f. 24-10-1887, Højrup
d.
gdr
Thyra Constance, 17-6-1911,

g.m.

Emmy Pouline Marie Fammé
f. 10-5-1891, Bække
d.

Signe Johanne, 15-7-1920,
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Niels Fogeds skøde på fødegården var af 4-6, 12-6-1918. Men da havde han sikkert
været hjemme på gården en del år som gift mand. Hans kone var fra Taulov, datter
af bager H.V.Fammé og Thora Emilie Trost, men født i bække.
Ved overtagelsen af gården var besætningen på 5 heste, 9 køer, 23 ungkreaturer,
1 svin, 3 får og 7 lam. Bortset fra Hestebestanden ikke nogen stor besætning.
Jfr. skøde- og panteprotokollerne kunne det se ud som om, det hele tiden havde
knirket med økonomien. Det tyder også et par større salg af jord på. Den i 1879
indkøbte mark matr. nr. 8b solgtes i 1923 til Nis Petersen på Dalsgård, ligesom
gårdens vestermark - under matr. nr. 4m - solgtes til Peder Pedersen Skov, til
hvis øvrige jorder, denne mark grænsede, Dette salg var ligeledes i 1923.
Men det var ikke tilstrækkeligt. I 1924 måtte Foged Thomsen sælge gården, og fa
milien flyttede til Fredericia, hvor Thomsen en del år arbejdede på gasværket.
Hans kone arbejdede ligeledes en del år som kogerske på Kasernen. Børnene, der
var mindreårige, da gården solgtes, vides der intet om.
Mads Hansen Madsen
f. 15-4-1866, Stouby
d. 13-7-1939, Højrup
gdr, tømrer

g.m.

Ane Thomsen
f. 24-7-1872, Højrup
d. 18-3-1930,

vistnok tre børn
Den ny ejer var Foged Thomsens svoger, gift med hans ældste søster. Mads Madsen
var født i Stouby, søn af husmand Mads Madsen og Cathrine Caroline Christensen.
Ved overtagelsen her kom familien fra Vejle, hvor Madsen, der var tømrer, også
var brandmand. Han var således ikke landmand, men havde penge i klemme, idet
han havde forstrakt svogeren med 5.500. Dem forsøgte han nu at redde ved at
købe gården. Hans skøde var af 4-6-1924, og prisen var 75.000 kr.
Det ser ud til, at Mads Madsen havde en køber i baghånden, for han solgte med
det samme - samme skødedato - til Jens M.Jensen for 93.000 kr, så Mads Madsen
fik sin panteobligation tilbage med renter. Mads Madsen sluttede også sine dage
i Højrup. Han købte huset matr. nr. 4f-4g-4h, og her døde både han og konen.
Men Jens M.Jensen kunne ikke få gården til at svare sig. Han kom fra Vilstrup,
hvor han i otte år havde haft gården Godthaab på Vilstrup mark, og der var det
gået meget godt. Men her kostede det penge. Han solgte derfor efter fem års for
løb.
Jens Jensen solgte til en ejendomshandler Mecklenburg, der også solgte ud af
tilliggendet. Matr nr 4n langs stadsvejen solgtes til Knud Knudsen i Herslev,
der dog mageskiftede med Sivert brogård.

Christian Fromberg
f. 2-11-1900, Bølling, Skjern
d.
gdr

g.m.

Gerda Nyrup
f. 8-8-1920, Skræ, Thorning
d.

barnløse
Christian Fromberg er vestjyde, søn af møller Konrad Fromberg, Bølling ved
Skjern. Hans kone, Gerda Nyrup, der i mange år var husbestyrerinde hos ham, inden
de blev gifte, stammer fra Skræ, Thorning sogn.
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Det var således en i areal stærkt reduceret ejendom, som Fromberg pr. 19-121929 fik skøde på, kun 15 ha var tilbage af den førhen så store bondegård.
Købsprisen var 28.600. Da han blev gårdejer, var han i sognet og tjente som
fodermester hos Peder Pedersen Skov.
Ved overtagelsen var den store firlængede gård intakt, bygningsmæssigt set, med
bindingsværk overalt. I 1941 ombyggedes staldlængen i rød mursten og i en stør
relse, der bedre passede til gårdens aral.
1943 blev en tredjedel af det gamle stuehus nedrevet, og 1949 blev den østre
længe fjernet. I stedet opbyggedes et maskinhus på dens plads. Af de oprindeli
ge bygninger var der således kun stuehuset og en stump lade med port tilbage.
Ved nedbrydningen af østlængen fandt man på en bjælke årstallet 1778, hvad der
så nok angiver det oprindelige opførelsesår, mens stuehuset med den for bindings
værk sjældne høje rejsning sikkert er noget yngre.
Med Frombergs overtagelse kom der stabilitet over ejerforholdene, idet dennes
virke kom til at strække sig over 48 år. Af disse mange år var han i tyve år
medlem af det tidligere sogneråd og heraf den meste tid dettes formand.
I efteråret 1977 afsluttede Christian og Gerda Fromberg deres virke og flytte
de ind i matr. nr. 6u, som Fromberg tidligere havde købt af Mary Nielsens arvin
ger. - Gården blev solgt til Christian Hindbo.
I 1959 købte Fromberg af Ingvard Nielsen dennes ejendom matr. nr. 33a på Høj
rup mark og forøgede tilliggendet med ca. 9 tdr land. Skøde af 21-9-1959, k
52.000.
I efteråret 1977 afsluttede Gerda og Christian Fromberg deres virke og flyt
tede ind i matr. nr. 6u, som Fromberg tidligere havde købt af Mary Nielsens
arvinger. - Gården blev solgt til Christian Hindbo.

Gård nr. 4, 1688
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METTESMINDE
5-0-0-1

Jep Nielsen, 1573

Jep Pedersen Ormb, 1624 og 1651

Peder Jepsen Ormb, 1664, (Skammelsen)
De første navne på beboerne af gården kunne tyde på en slægtslinie, selv om der
mellem de to første Jep-er mangler et led. Jep Pedersen Ormb kunne udmærket væ
re sønnesøn af Jep Nielsen. Men det er selvfølgelig gætteri.
Derimod er der næppe tvivl om tilhørsforholdet mellem nr. to og tre. Peder Jep
sen Ormb, der nok også havde tilnavnet Skammelsen, er givet søn af Jep Pedersen
Ormb, og han var sikkert død omkring 1661, hvad følgende tingsvidne indicerer:
Ebbe Madsen, Simon Pedersen, Peder Olufsen og Hans Jensen i Højrup vidne
de, at de pinsedag sidst forleden var i den krongård, som salig Peder Skam
melsen påboede og fradøde, og de fandt intet, som hans kreditorer kan få,
da fjenderne det har røvet, og gården er lagt øde.
At Peder Skammelsens navn stod på matriklen af 1664 er en kendsgerning, men
skyldes, at denne byggede på indberetninger givet lang tid i forvejen.
Jens Pedersen Skræder, nævnt 1666.
Året 1666 viser et bygningssyn, at det nu er ovenstående Jens Pedersen Skræder,
der har overtaget gården. Om ham siges det, at han havde antaget et øde sted,
hvorpå kun fandtes eet hus. Han gav sig dog til kende 1664, da han på tinge d.
27-8 samme år forlangte dom over Hans Hansen af samme by for nogle engstykker,
han havde haft i pant efter Hans Hansens fader, sal. Hans Madsen, for 28 slettedaler. Han kunne dog intet bevise og tabte sagen. - Jens Pedersen Skræder
var uden tvivl en søn af Peder Jepsen Ormb.
Et landgildesyn af 1667 pålagde gården fuld landgilde, så helt galt har det
næppe stået til på gården. - Jens Pedersen Skræders død fandt sted, inden kir
kebogen begyndte at registrere sogneboernes liv og død.

Christen Jensen Skræder
f. ca. 1642, Højrup
d. 1725, 11-8, gd-fæster

g.m.

Mette Pedersdatter
f. ca. 1658
d. 1690, 30-3, Højrup

1. Ingeborg, ca. 1674,

2. Peder, ca. 1677, d. 1692,

3. Jens, ca. 1680,

4. Anna, ca. 1685,

5. Jep, 1688, 30-11.
Sophie Jensdatter
f. ca. 1662, Højrup
d. 1743, 15-4, -

6. Jens, 1694, 18-11,

7. Peder, 1701, 26-6.

Da den ny matrikel trådte i kraft i 1688 var det Christen Jensen Skræder, der
var mand i gården. Han var uden tvivl søn af Jens Pedersen Skræder, så tilnavn
et havde han sikkert arvet uden at have noget med det agtværdige håndværk at
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gøre. Men kirkebogen brugte navnet Christen Skræder for at skelne mellem ham
og en anden Christen Jensen i samme by, der så til gengæld kaldtes Tuærager.
En tilstandsbeskrivelse fra 1685 har ikke gården med, hvad så end grunden kan
være. J.J.Ravns antagelse, at gården endnu må være øde, holder næppe stik, og
modsiges da også af landgildesynets kendelse af 1667, der krævede fuld landgil
de.
Christen Skræder var gift to gange, Da Mette Pedersdatter døde i 1690, kun 32
år gammel, må hun have været meget ung ved giftermål, kun 16 år, og sandsynlig
heden taler for, at hun havde været Christens anden kone, når man tager alders
forskellen mellem ægtefællerne i betragtning. Men det må stå hen.
Skifte efter Mette afholdtes ved juletid samme år, d. 20-12-1690, og oplysning
erne vedrørende børnene stammer fra dette. Skiftet stod sikkert i forbindelse
med Christens påtænkte nye giftermål.
I gård nr. 9 var gd-fæster Niels Hansen død, og hans enke giftede sig nu med
Christen Jensen Skræder. Noget vielsesnotat foreligger ikke, da den afdeling
af kirkebogen er gået tabt til 1734.
Men det fremgår klart af kirkebogens notater, hvor hun herefter kaldes Sophie
Christens eller Sophie Skræders. Med sig i ægteskabet førte hun en datter , Ka
ren, der ligeledes var født 1690, og når så hun og Christen i deres samliv fik
to sønner, blev det en broget blanding af afkom, der boltrede sig i gården.
Af børnene i disse ægteskaber blev Jens - f. ca. 1680 - faderens arvtager. Jens
- f. 1694 - blev gd-fæster i gd, nr, 10, mens hans helbroder Peder senere over
tog moderens fødegård i fæste. Karen blev gift ca 1710 med en Peder Sørensen i
Højrup. - De øvrige vides intet om.
1706 afstod Christen Jensen Skræder fæstet til sin nu ældste søn Jens. Det hed
der herom i hans ansøgning om fæstet:
Jens Christensen, dragon ved velbårne Hr oberst Suurmanns livkompagni, be
der om fæste p faderen Christen Jensens, formedelst alderdom og tilfalden
de store svaghed, siden en anden for ham er præsenteret. Står i landmåling
for 5-0-0-1, reduc. til 4-1.
20-10-1706
Den i fæsteansøgningen nævnte ”tilfaldende store svaghed” forhindrede dog ikke
Christen Skræder i at leve endnu ca. en snes år, men det var en almindelig moti
vering for en søns ansøgning om at efterfølge faderen.
Jens Christensen
f. ca. 1680, Højrup
d. 1752, 10-12, gd-fæster

g.m.

1.

Karen Nielsdatter
f. ca. 1687,
d. 1713, 12-11, Højrup

2.

Maren Hansdatter Griis
f. 1699, 16-2, Højrup
d. 1734, 29-4,

1. Niels, 1712, 6-11

2. Christen, 1721, 29-12, d. 1723,

3. Hans, 1723, 10-3, d. 1725,

1725, 28-1,

6. Christen, 1729, 14-8,

2-3, d. 1734,

5. Mette, 1727, 26-4,
8. Maren, 1733, 25-1.

4. Karen,

7. Hans, 1732,
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3. Anne Marie Christophersdatter
f. 1712, 1-5, Højrup
d. 1771, 28-4,
9. Maren, 1735, 6-11,

10. Anne, 1737, 24-11,

11. Christopher, 1740, 29-5,

12. Ingeborg, 1743, 24-2, d. 1766.
Da Jens Christensen blev gd-fæster efter faderen, var han endnu soldat og kun
ne som sådan ikke overtage fæstet, med mindre han mødte med en stedfortræder
til tjenesten, men det fremgik jo også af hans ansøgning, at en anden ”for ham
er præsenteret.”
Han var ungkarl, da han søgte og fik fæstet, men da han giftede sig, var det
med en Karen Nielsdatter, hvis oprindelse ikke kendes, men muligvis var hun fra
Tolstrup, idet det var mænd fra Tolstrup, Bertel Jensen og Niels Jensen, der
var vurderingsmand ved skiftet efter hende d. 17-10-1714. Hun blev kun 26 år
gammel, og i samlivet var der kun en enkelt søn, Niels.
Det kunne nu se ud som om, at Jens Christensen havde gået og ventet på, at hans
næste kone skulle blive voksen. Først omkring 1720 giftede han sig igen. Maren
Hansdatter Griis var datter af selvejergårdmand Hans Nielsen Griis og Maren
Hansdatter i selvejergården nr. 13. Hun var da også kun godt en snes år gammel
ved giftermålet.
Det blev et frugtbart samliv, hvad børn angik, idet der fødtes syv. Heraf døde
de tre som spæde og mindreårige, og af de øvrige blev det Christen, der overtog
gården. Karen blev gift med Niels Thomsen fra Herslev, mens Mette blev i Højrup
Her blev hun gift med Christen Pedersen og stammoder til Haurballe-slægten.
Men Jens Christensen blev enkemand for tredje gang. Det slog ham dog ikke ud,
og fem måneder senere vovede han springet endnu en gang og giftede sig påny.
Anne Marie Christophersdatter var født på gd. nr. 11 i Højrup, datter af selv
ejer Christopher Christophersen og Ingeborg Simonsdatter. Det blev i det nye
samliv til fire arvinger mere.
Af disse blev Maren i 1761 gift med den Herslev skoleholder Thomas Christensen
Schmidt, sardennes anden kone. Anne nøjedes med at flytte ind i nabogården,
gift 1767 med gårdmand Thomas Pedersen. Christopher blev gårdmand i Skærbæk,
gift med Elisabeth Olufsdatter i 1774. Gården den senere Elisabethsminde.
1752 døde Jens Christensen, sikkert mæt af dage efter tre ægteskaber og med et
dusin efterkommere. Anne Marie fraflyttede gården, idet hun endnu havde mod på
livet, og året efter viedes hun til enkemand Niels Hansen i gd. nr. 7, som den
nes anden kone.

Christen
f. 1729,
d. 1777,
gd-fæste

Jensen
14-8, Højrup
2-3,
og selvejer

g.m.

1. Sophie, 1754, 24-2, d.s.å.,

Karen Hansdatter
f. ca. 1732,
d.

2. Maren, 1755, 31-8,

4. Maren, 1760, 20-4,

5. Anne Marie, 1763, 23-1,

7. Karen, 1768, 10-1,

8. Ingeborg, 1770, 24-9,

3. Jens, 1757, 4-12,

6. Niels, 1765, 16-6, d.s.å.
9. Hans, 1773, 24-9.

Som eneste overlevende søn af andet ægteskab var Christen naturlig arvtager
til fæstet , da Christopher af tredje kun var en dreng ved faderens død.
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Fæsteprotokollen:
Christen Jensen forlanger fæste på hans afdøde faders Jens Christensens
gård i Højrup, som hans stedmoder til ham har afstået, skylder af Hart
korn nr 4. Bygning 42 fag i mådelig stand. Besætning 4 bæster, 4 køer, 4
ungnød og 7 får. På gården hæfter en del børnepenge og gæld, som han har
indgået at betale.
16-3-1753
Dette var regimentsskriverens videresendelse til ryttersessionen, der gav fæs
tebrev af 19-9 samme år.
Samtidig havde Christen nok giftet sig. Karen Hansdatter er et ubeskrevet blad
Kirkebogen udviser kun, at parret blev trolovet her, så Karen har sikkert tjent
her i Højrup, mens vielsen har fundet sted i et andet sogn.
Christen og Karen fortsatte traditionen med mange børn, og det blev til ni ialt,
hvoraf dog et par stykker døde. - Ældste datter Maren blev gift 1788 med en en
kemand Oppenhagen i Fredericia, som dennes tredje kone. Nr. to Maren blev gift
til Herslev, viedes 1783 til gårdmand Søren Ougesen dersteds. Anne Marie havne
de ligeledes i Herslev, gift 1784 med gårdmand Søren Nielsen Qvist, men døde
allerede 1786. Ingeborg blev i hjembyen og blev kone i gd. nr. 2, viet 1797 til
Rudolph Thomsen. Hans overtog fødestedet.
Det faldt i Christen Jensens lod at frikøbe gården, da ryttergodset blev solgt.
Det skete med skøde af 27-5-1768, og formedelst 651 rdl 34 sk for hartkorn 5-00-1.
1777 døde Christen Jensen, kun godt 47 år gammel, og med en 4-5 ukonfirmerede
børn havde Karen ingen anden udvej end den sædvanlige: at gifte sig igen. Det
skete da også et et års tid efter Christens død, og den 10-6-1778 holdt hun
bryllup med ungkarl Hans Madsen fra Follerup.
Hans Madsen
f. 1740, 26-2, Follerup
d.
gdr

g.m.

Karen Hansdatter
som omst.

Ægteskab barnløst
Hans Madsen var født i Follerup, søn af gd-fæster Mads Nielsen og Mette Hans
datter, der beboede den gård, der nu kendes som Bollegård.
Hans Madsens og Karens samliv var af naturlige grunde barnløst.
Tiden efter frikøbene, hvor der blev handlet meget, gik i den henseende spor
løst over gården her. Dog findes et enkelt mageskifte vedrørende en skovparcel
1782 at have berørt gården.
Efter atten års forløb afstod Hans Madsen gården til stedsønnen Hans. Hvad der
blev af de gamle, er uvist, idet de ikke findes døde her i sognet. Men Karen
var sikkert død inden 1800, da hun findes opkaldt dette år. og da folketælling
en 1801 løb af stabelen, er Hans Madsen enkemand og aftægtsmand.
Hans Christensen
f. 17-8-1773, Højrup
d. 8-5-1817,
gdr
1. Christen, 16-10-1797, d.s.å.,

g.m.

Magdalene Thomasdatter
f. 22-9-1776, Egum
d. 25-10-1839, Højrup

2. Karen, 15-3-1800,

3. Anne, 15-11-1802,
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4. Christen, 12-7-1806, d. 1808,
11-3-1816,

5. Thomas, 29-6-1811, d. 1816,

6. Anne Marie,

7. Thomas, 11-3-1816.

Det blev Christen Jensens yngste søn, der nu skulle forvalte det fædrene gods,
og med skøde af 12-3-1796 overtog han gården med indbo og besætning. Samme år
giftede han sig, og den 16-10-1796 viedes han i Trinitatis kirke i Fredericia
til Magdalene Thomasdatter fra Egum, datter af Thomas Hansen Bjerrisgaard og
Ane Pedersdatter.
Traditionen med mange børn i gården fortsatte, men tre af dem døde som spæde
og mindreårige. Af de overlevende blev Karen i 1822 gift med degnesønnen, gård
mand Hans Due i Herslev. Anne fik sit hjem i Almind. Hun døde dog allerede 1838.
Anne Marie viedes 1835 til Carl Bertel Pedersen i Eltang, mens tvillingbroderen
Thomas giftede sig en gård til i Oddersted ved at ægte Grethe Hansen, enken ef
ter gårdmand Søren Pedersen.
Som sin fader før ham døde Hans Christensen i sin bedste alder, kun knap 44 år
gammel. Magdalene fulgte sin forgængerskes eksempel og giftede sig efter et års
enkestand igen.
Hans Sørensen Ougesen
f. 11-6-1789, Herslev
d. 2-4-1855, Højrup
gdr

g.m.

Magdalene Thomasdatter
som omstående

Hans Christen Hansen Ougesen, 9-11 1819
Hans S. Ougesen var født i Herslev, søn af gårdmand Søren Ougesen og Maren Chri*
stensdatter, der for øvrigt stammede fra gården her. Det blev altså i familien,
idet Magdalene var hans morbroders enke.
I deres samliv nåede de at få en enkelt søn, der til sin tid overtog gården.
I Hans Sørensens tid skete der en del ændringer i gårdens status, og skødepro
tokollerne udviser adskillige handeler. Det var marken nord for GI. Ribevej,
der frasolgtes. I 1836 solgtes til Hans Bie, Hvandlund, to parceller, hvorpå
denne oprettede et husmandssted, htk O-6-O-I2, nuv. 5c. Et par år senere solg
te han ligeledes til smeden Peder Hansen et par lodder med ialt0-3-2-li. I for
vejen var der til Peder Hansen Møller solgt en parcel af Vestermarken, htk.
0-2-0- 1/4.
Da matrikelen af 1844 fremkom - udarbejdet 1821-22 - var gårdens gamle hartkornstakst nede på 3-3-3-2, men nyansattes til 6-4-0-2, hvilket var den ansæt
telse, gården havde ved næste generationsskifte, og med matrikelnummeret 5a.
Hans Christen Hansen Ousen
f. 9-11-1819, Højrup
d. 30-12-1884,
gdr

g.m.

Mette Hansdatter (Griis)
f. 29-6-1821, Højrup
d. 4-9-1886,

Ægteskab barnløst
Med skøde af 10-12, 13-12-1853, overtog Hans Ousen, som efternavnet var ændret
til, sin fødegård med htk. 6-4-O-2. - Godt halvandet år efter holdt han bryl
lup med Mette Hansdatter, der ligeledes var af Højrup, datter af gårdmand Hans
Hansen Griis og Karen Andersdatter.

gd. 4-6

Deres samliv var barnløst, og de oprettede derfor testamente - af 27-8-1859 hvori det bestemtes, at gården efter deres død skulle gå i arv til familien
på Mettes fødegård. ( De nærmere bestemmelser i testamentet kendes ikke, og den
senere arvtager var endnu ikke født på oprettelsestidspunktet).
Hans Mikkelsen Hougaard
f. 18-12-1862, Erritsø
d, 27-3-1848, Højrup
gdr

g.m.

1. Hans, 16-11-1888, d. 1889,
1893,

Karen Hansen Skouenborg
f. 31-1-1869, Højrup
d. 4-10-1929,

2. Hans Michael, 15-7-1890,

4. Marie Hansine, 6-11-1895,

3. Mette, 31-5-

5. Johanne Mikkeline, 6-11-1897, d. 1900.

Arvingen blev en pige, Karen Hansdatter Skouenborg, der var ældste datter af
Hans Hansen Skouenborg og Maren Pedersen Rønning, der på den tid beboede Mettes
fødegård. - Hun var nu pludselig et godt parti og sikkert ombejlet af diverse
ungkarle. Det blev dog en udensogns, der trak det længste strå, og d. 8-6-1888
var der bryllup i Herslev kirke.
Her viedes Karen Skouenborg til Hans Mikkelsen Hougaard, der var fra Erritsø,
søn af gårdmand Mikkel Nielsen Hougaard og Johanne Nielsdatter Elkjær.
Men det oplevede hverken Hans Ousen eller Mette at se, de var begge døde forin
den.
I samlivet fødtes fem børn, hvoraf den ældste og den yngste døde som spæde og
mindreårige. Som eneste overlevende søn var Hans Michael arvtager af gården.
Mette blev i maj 1918 gift med Hans Thuesen af Egum, søn af gårdejer Mads Thuesen og Dorthea Bjerrisgaard.
I august samme år viedes Marie i Trinitatis k. Fredericia, til Johs. Iver Johan
nesen af Lykkeskovgård, Smidstrup.

Hans Michael Hougaard
f. 15-7-1890, Højrup
d. 9-2-1974,
gdr
1. Hans Peter, 30-3-1932,

g.m.

Anne Kirstine Lauridsen
f. 6-6-1899, Viuf
d. 22-10-1943, Højrup

2. Karen Anna, 26-5-1934,

3. Niels, 7-7-1937.

Gård nr. 5, 1688

gd. 5 - 1

SØNDERMARKSGÅRD
htk. 4-6-3-1

Matriklen af 1664 nævner Jørgen Jensen som fæster af gården. Intet vides om ham,
men en tilstandsbeskrivelse fra 1663 - altså i Jørgen Jensens tid - beretter,
at "gården er ruineret." Det var en meget almindelig "tilstand" dengang og var
følgen af svenskekrigene. Den næste fæster, der kan spores, hed Niels Sørensen.
Niels Sørensen
f. ca. 1637,
d. 1718, Højrup, 13-3
gd-fæster

g.m.

Dorthea Jepsdatter
f. ca. 1626,
d. 1704, Højrup, 29-12

ingen børn kendes
Da matriklen af 1688 fremkom, var Niels Sørensen fæster på gården. Men intet
videre kendes om ham, og bortset fra navnene på ham og konen samt deres dødsår
og begravelsesdag, må der meldes pas i så henseende. Sandsynligvis barnløse, da
efterfølgeren på gården var en slægtning.
Peder Hansen
f. ca. 1665, Brøndsted
d. 1758, Højrup, 1-11, 93 år
gd-fæster
1. Dorethe, 1703, 20-7,
14-11, d. 1708,

g.m.

1.

Kirsten Hansdatter
f,
d. 1716, skifte 21-1-1717

2. Appolone, 1705, 22-2, d.s.å.,

4. Kirsten, 1709, 5-5,

3. Kirsten, 1706,

5. Abelone, 1711, 13-12,

6. Hans, 1714,

2-4.
g.m.
7. Niels, 1718, 18-4,
ders, 1724, 30-1,
1733, 19-4,

2.

8. Kirsten, 1720, 24-1,

11. Søren, 1726, 27-11,

ukendt

9. Maren, 1722, 15-3,

12. Mette, 1729, 29-9,

10, An

13. Anne,

14. Rasmus, 1737, 27-3.

Fæsteprotokollen:
Peder Hansen, barnefødt i Brøndsted i Gauerslund sogn søger i fæste en
gård i Højrup i Herslev sogn, som Niels Sørensen hidindtil haver beboet,
men formedelst sin høje alderdom og svaghed til bemeldte Peder Hansen godvilligen afstået, såsom han er Niels Sørensens søsterdatters søn. af samme
gård, som efter reduc. er 4 tdr. Betalt til indfæste 3 rdl.
12-5-1701
Ovenstående angiver jo Peder Hansens fødested, og han var ved fæsteovertagelsen
endnu ungkarl. Men i begyndelsen af juni måned 1702 holdt han bryllup, hvad
der fremgår af kirkebogens dåbsnotater, idet en af bryllupsgæsterne barslede.
Kirkebogen for Herslev sogn, d. 7-6-1702:
Døbt Poul Pedersens søn i Heils sønden for Kolding og det i Højrup. Moderen
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var anrejst til Peder Hansens bryllup i Højrup som uformodentlig gjorde
barsel om natten føf bryllup.
Kirsten Hansdatter, som Peder Hansen blev viet til d. 7-6-1702, er et ubeskre
vet blad, og hendes oprindelse er ukendt. Kirkebogen svigter ligeledes totalt
ved hendes død, idet denne ikke blev registreret. Men skifteprotokollen for
tæller indirekte, at hun døde omkring ved juletid 1716, idet der afholdtes skif
te efter hende d. 21. januar 1717. Dette nævner selvfølgelig hendes navn, men
giver i øvrigt intet fingerpeg om hendes herkomst.
Ved dette skifte var fire børn endnu i live, og Peder Hansen må nok have giftet
sig nogenlunde omgående igen, idet dåbsnotaterne fortsætter næsten uden ophold.
Den ny kones navn er det ikke lykkedes at spore. Hvor hun i dåbsnotater blev
nævnt, var det som Peder Hansens kone, hvilket ikke er synderlig oplysende.
Peder Hansen fik dog fuldt udbytte også af sit andet ægteskab, idet det blev
til otte børn mere. Intet vides med sikkerhed om disse mange børns videre liv,
men foruden Dorthe er det muligt, at døtrene ved navn Kirsten også blev gård
mandskoner i byen. Kirsten, født 1709, bleb muligvis gift med enkemand Laurits
Paulsen, mens Kirsten, f. 1720, nok blev viet til gd-fæster Niels Hansen i Høj
rup. Abelone blev som en gammel pige gift med husmand Søren Andersen i 1753.
Men ellers er kendskabet til Peder Hansens liv begrænset til de mange dåbsnota
ter: Dog ses det af sessionsprotokollen, at han i 1712 mistede 10 får, bidt ihjel af ulve..
I 1731 overlod han gården og fæstet til sin ældste datter og svigersø og gik
på aftægt. Denne varede til gengæld til 1758, altså 27 år, og han døde som en
meget gammel mand på 93 år.

Peder Christopher sen
f. 1706, 8-9, Højrup
d. 10-1-1779,
gd-fæster
1. Datter 1731, d. 1732,
4. Hans, 1736, 16-12,
26-2,

g.m.

Dorethe Pedersdatter
f. 1703, 25-7. Højrup
d. 26-2-1786,

2. Christopher, 1732, 17-12,

3. Peder, 1734, 31-10,

5. Ingeborg, 1738, 18-12, d. 1769,

7. Ole, 1743, 24-2, d.s.å.,

6. Kirsten, 1741,

8. Simon, 1746, 31-1.

Peder Hansens efterfølger var en søn fra nabogården, idet Peder Christophersen
var søn af selvejergårdmand Christopher Christophersen og Ingeborg Simonsdatter
i gd. nr. 11 ( den senere Elmegård).
Han fik fæstebrev på gården d. 30-3-1731, og samme år havde han nok holdt bryl
lup med Dorethe, idet en datter fødtes sidst på året, hvilket aldeles var und
gået kirkebogens opmærksomhed. Men et begravelsesnotat fra nytårsdag 1732, for
talte at barnet var død 12 uger gammel.
Et frugtbart samliv førte til syv børn mere, hvoraf en enkelt døde som spæd,
mens Ingeborg døde som voksen, 30 år gammel. - Ældste søn fulgte faderen på går
den, mens Peder i 1774 giftede sig med Maren Jørgensdatter fra Herslev. Hans
blev gd-fæster i Herslev og levede sin meste tid på halvdelen af Skrædergården.
Simon fik nok sit hjem i Fredericia, jfr. et dåbsnotat fra 1782. Kirsten blev
gift i 1773 med Christen Nielsen i Alminde, men da alle tilhørsforhold ved den
tids vielsesnotater totalt mangler, kan det være svært at verificere.
Da frikøbene satte ind, overlod Peder Chr. det til sønnen at handle. En aftægts
kontrakt af 28-11-1767 sikrede ham og Dorethe i deres alderdom.
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Christopher Pedersen
f. 1732, 17-12, Højrup
d. 27-8-1811,
gdr
1. Peder, 6-1-1770,
4. Jens, 17-11-1776,
Hans, 24-8-1783,

g.m.

Birthe Jensdatter Pagh
f. ca. 1741, Treide
d. 17-5-1819, Højrup

2. Anne (Dorthe), 3-12-1772,
5. Rudolf, 27-6-1779,

3. Dorthe, 16-4-1774, d.s.å.

6. Hans, 4-6-1782, d.s.å.

7.

8. dødf. dr. 1787.

Christopher Pedersen blev således den første gårdejer her på stedet, idet han
fik kgl. skøde på Gården af 19-12-1768 og formedelst en pris af 631 rdl. 4 sk.
Omtrent ved samme tid holdt han nok bryllup ,ed Birthe Jensdatter Pagh, der var
født i Treide, datter af gd-fæster Jens Hansen Pagh og dennes hustru af andet
ægteskab (navn ukendt).
Det blev i dette ægteskab, som i forrige generation til en børneflok på otte,
hvoraf dog et par døde som spæde.
Det ret livlige handelsliv i Højrup, der fulgte lige efter frikøb og udskift
ning, tog Christopher ikke megen del i, bortset fra magelæg med naboerne vedrø
rende skovparceller.
År 1800 afstod Christopher Pedersen gården til sin ældste søn og gik på aftægt.
Den eneste datter giftede sig med sønnen i nabogården.

Peder Christophersen
f. 6-1-1770, Højrup
d. 27-3-1847,
gdr
1. Birthe Kirstine, 9-5-1801,

g.m.

Abelone Hansdatter Skouenborg
f. 23-2-1774, Højrup
d. 15-7-1818,

2. Christopher, 5-9-1802,

3. Ane, 28-3-1807.

Den første juli 1800 var der dobbeltbryllup i Højrup, idet Peder Christophersen
her giftede sig med naboens datter, Abelone Skouenborg, mens hans søster Anne
på samme tid viedes til Abelones broder Hans Hansen Skouenborg. Det blev såle
des ikke alene dobbeltbryllup, men også såkaldt dobbelt svogerskab. Og brudeparrenes fædre enedes ligeledes om begge ved samme lejlighed at afstå deres respek
tive gårde, hvilket ses af skødeprotokollernes notater, der viser overdragelse
af samme dato, 19-8-1800.
I modsætning til generationerne forud blev det kun til tre børn i samlivet.
Heraf blev døtrene gift med samme mand, nemlig gårdmand Hans Erichsen i Taulov,
som i 1824 blev gift med Birthe Kirstine. Da hun få år efter døde, afløste Ane
hende som Hans Erichsens anden kone. Viede 1830. - Som eneste søn var Christo
pher selvskreven til gården.
Mens faderen ikke havde rørt gårdens tilliggende på nogen måde, solgte Peder
Christophersen gårdens vestermark, der lå meget ubekvemt for driften - i ejerla
vets nordvestligste hjørne - og i 1833 solgtes denne til husmændene Claus Jacob
sen og Jens Erichsen, for hvem den til gengæld lå bekvemt. De delte den broder
ligt med halvdelen til hver - Ktk O-2-3-2 3/4 (gi. htk), skøde af 9-9, 18-9-1833.
En skovparcel afhændedes året efter til husmand Mogens Nielsen med skøde af 4-51834.
Som 68-årig afstod Peder Christophersen gården til sønnen. Han havde da været
enkemand i ikke så få år.
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Christopher Pedersen
f. 5-9-1802, Højrup
d. 19-9-1864, gdr.

g.m.

1. Niels Peder, 22-11-1830,
4. Peder, 24-7-1834,
ne, 26-2-1844,

Mette Nielsdatter
f. 20-11-1808, Follerup
d. 27-3-1891, Højrup

2. Abelone, 23-12-1831, d. 1832,

5. Abelone, 28-3-1837,

3. dødf. dr. 1833,

6. Jens Pagh, 2-8-1839,

7. Johan

8. Jørgen Peder, 7-1-1847, d. 1874.

I det tidlige forår - 20. marts 1830 - viedes Christopher Pedersen til Mette
Nielsdatter af Follerup mølle, datter af da afdøde møller Niels Pedersen og den
nes anden hustru Johanne Sørensdatter.
Ved samme tidspunkt overtog de unge sikkert også gården, idet folketællingen få
år senere angav faderen som aftægtsmand. Men det officielle skøde var først af
21-10-1838, der sikkert var tinglæsningsdatoen.
Christopher og hans kone genoptog traditionen med mange børn, og det blev til
de otte, som generationerne forud ligeledes havde sat i verden. Af disse blev
begge døtre gifte til Skærbæk. Abelone viedes i 1859 til gårdmand Jens Hansen,
mens Johanne i 1870 blev gift med gårdmand Jeppe Basse Hansen af samme by. Den
ældste søn fik nok sit virke i Viuf, idet han ved skiftet efter faderen i 1866
blev nævnt som gårdmand af denne lokalitet. - Peder og Jens Pagh fik hver sin
del af gården, mens Jørgen døde som ung karl hos sidstnævnte i 1874.
I 1859 havde Christopher Pedersen købt ejendommen matr. nr. 7f på Højrup nord
mark. Dens jord lå lige op til hans egen og kunne med sine 6 tdr land supplere
det tilliggende, der senere skulle danne grundlag for en helt ny ejendom eller
mindre gård. Måske havde Christopher her ved købet allerede haft en deling af
modergården i tankerne.
Denne deling blev dog først en realitet efter hans død, da
med skiftet søgte om udstykningsbevilling. Denne forelå pr
var dej banetvej for oprettelsen af et nyt bosted.
Matriklen 1844 havde givet modergården matr. nr. 6, og den
matr. nr. 6k. Se denne under afbyggere.
Sønnen Peder fik som næstældste søn resten af modergården,
Jens Pagh måtte rykke ud på marken.
Peder Christophersen
f. 24-7-1834, Højrup
d. 24-8-1904,
gdr.

g.m.

enken i forbindelse
3-7-1866, og hermed
nyoprettede gård fik
mens den tredjeældste

1. Giertrud Kristine Jørgensen
f. 26-10-1842, Pjedsted
d. 26-4-1867, Højrup

1. dødf. dr. 25-4-1867
2. Mette Mortensdatter
f. 15-4-1841, Højrup
d. 10-2-1871,
2. Christopher Peder, 10-2-1871,

2. Mette Kirstine, 10-2-1871,

Matriklen 1844 havde ansat gårdens tilbageværende hartkorn til 7-3-1-0, og med
det inden matriklens fremkomst solgte havde gården haft ca. 8| td htk., og den
havde været blandt de større gårde i Højrup. Nu deltes den.
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Uddrag af skødeprotokollen:
Mette Nielsen, Højrup, enke efter gårdmand Christopher Pedersen, død 19-9“
1864, samt Niels Peder Christophersen af Viuf, Peder Christophersen af Høj
rup, Jens Hansen af Skærbæk, ungkarl Jens Pagh Christophersen, Johanne og
Jørgen Christophersen - sidste med curator - skøder og overdrager til Peder
Christophersen hovedparcellen af den ved bevilling af 3. ds. udstykkede
gård 6a, htk 4-2-0-2 3/4, 49i htk. 0-0-2-1, 34b htk 0-0-2-1 eller ialt
4-4-0-2|, samt gårdens andel i gadejord 4b med htk. 0-0-l-2y. K 7.700 rbd,
aftægt ansat til 1.000 rbd.
Samtidig med overtagelsen af det fædrene bo havde Peder
giftet sig. Giertrud Jørgensen var fra Pjedsted, datter
sen og Sidsel Marie Jensen. Det blev imidlertid en kort
Giertrud døde i barselseng efter at have sat en dødfødt

Christophersen antagelig
af gårdmand Jørgen Han
og tragisk affære, idet
dreng i verden.

Et par år senere giftede han sig påny, og den 18. maj 1869 viedes han til Mette
Mortensdatter, der var en Højrup-pige, datter af gårdmand Morten Jensen og Karen
Pedersdatter, Højrup mark. - Men også denne ægteskabelige lykke blev kort. Halv
andet år senere var Peder Christophersen enkemand for anden gang, da Mette lige
ledes døde i barselseng efter at have sat tvillinger i verden. I en annonce i
Fredericia Avis for 13-2-1871 søgte Christophersen en amme, der kunne påtage sig
omsorgen for de nyfødte. Det må jo være lykkedes, for begge forblev i live, og datteren blev siden - 1892 - gift med Niels Ladegaard Sørensen i Håstrup.
Efter disse med kort mellemrum så sørgelige hændelser forblev Peder Christopher
sen enkemand resten af sit liv.
Større ændringer i gårdens status skete ikke i hans tid. En enkelt skovparcel
solgtes til skræderen Jens Jørgensen, der på denne bygged hus, det senere Skovbo.
Mindre justeringer fandt ligeledes sted, da man oprettede ny forbindelse til
Taulov gennem anlæg af den nuværende sognevej sidst i 1870-erne. Efter at have passeret de tres år overlod han gården til sønnen.
Christopher Peder Christophersen
f. 10-2-1871, Højrup
d. 18-10-1940, Vejle
gdr.
1. Petra, 31-3-1905,
4. Johannes, 9-3-1910,

g.m.

Else Johanne Thomsen
f. 20-12-1882, Højrup
d. 1949, Vejle sygeh.

2. Ingrid Johanne, 12-4-1906,
5. Aksel, 11-2-1913,

3. Niels Peter, 11-11-1908,

6. Anker, 13-2-1916.

Christopher var endnu ungkarl, da han fra faderen fik skøde på gården den 17—11—
1896. Men 1904 giftede han sig med den noget yngre Else Thomsen, der ligeledes
var af Højrup, datter af gårdmand Niels Thomsen og Ane Johanne Nielsen fra går
den Søbjerg.
Peder Christophersen, som han kaldtes i det daglige, var foruden at være land
mand også handelsmand, og det var denne sidste virksomhed, der siden bevirkede
et økonomisk sammenbrud efter første verdenskrig, hvor især handelen med det
slagne Tyskland gav store tab.
Et par enkelte handeler med skovskifter foretog han. Til førnævnte
Jørgensen solgte han en mindre parcel i 1904. Det samme gjorde han
Jens P. Mikkelsen ligeledes købte en mindre skovlod.
Det blev imidlertid nødvendigt at afhænde gården, og denne solgtes
Nielsen i 1922 efter at have været slægtsgård, siden P. Hansen fra
1701 fik fæste på den, og familien Christophersen i lige linje fra

skræder Jens
i 1907, hvor
til Niels
Brøndsted i
1731.
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Christophersen-familien købte derefter et mindre sted, Bjørnkær, ved Vejle, men
boede senere både i Stilbjerg og Vingsted.
I ægteskabet fødtes seks børn, og af disse blev Petra gift med Bernhard Jensen
i Fredericia. Ingrid Johanne gift med Adolf Laursen i Vandel. Niels Peder, gift
med Marie Gusfa, fik bopæl i Odense. Aksel,gift med Rita Lund, boede i Vejle,
hvor også Johannes fik sit hjem. Den yngste, Anker, fik sit hjem i Varde, gift
med Aase Ploumand fra Hjerm. - (Ovenstående persondata venligst givet af Anker
Christophersen).
Niels Lassen Nielsen
f. 7-6-1892, Manø
d. 1963, Højrup
gdr.

g.m.

1. Peder, 5-12-1923,

2. Anne Margrethe, 28-1-1925,

4. Aksel, 13-7-1928,

5. Olga, 19-1-1931.

Mary Charlotte Roest
f. 29-4-1895, Højrup
d. 1972,
3. Signe, 9-4-1926,

Niels Lassen Nielsen stammede fra Manø. Han havde i sin ungdom været i USA nærmere betegnet vestkysten, i omegnen af Seattle. Efter at være vendt hjem køb
te han Christophersens gård formedelst 61.200 kr., hvoraf 39.200 kontant. Skøde
af 1-12-1922 med skæringsdag 1-1-1923.
Han var da endnu ugift, men fik en husbestyrerinde, som siden blev hans kone.
Mary Roest var datter af smed Nis Thomsen Roest og Ane Margrethe Schmidt, Højrup
I lighed med sin forgænger handlede han ikke noget videre. Dog solgte han til
Anton Efraimsen en mindre parcel til byggegrund. Skøde af 9-2-1945.
Af de fem børn er de to sønner. Heraf var Peder en del år officer ved Jydsk
Dragonregiment, men har nu service-station i Hasle ved Århus. Anne Margrethe
blev uddannet sygeplejerske, gift med Aage Sørensen, St. Velling. Signe er gift
med mejeribestyrer Jelsbak, Filskov, og Olga med kørelærer Nørnberg Pedersen i
Næstved. Aksel overtog fødegården.
Da Niels Nielsen var 67 år, ønskede han at fratræde, og Aksel
met af 9-8-1959. Til sit otium fratog Niels Nielsen en parcel
og på denne opførte han et hus, skøde af 17-12-1962. Det blev
varighed. Året efter døde han. Hans enke boede boede så alene
død i begyndelsen af året 1972.

fik skøde på hjem
til bebyggelse,
dog kun af kort
i huset til sin

Gård nr. 6, 1688
SKOUENBORGGÅRD

gd. 6-1

htk 4-7-0-2
Knud Andersen
f. ca. 1621
d. 1691, Højrup, b. 18-2
gd-fæster
1. Anders, f. ca. 1665,

g.m.

2. Rasmus,

?

Maren "Knuds"
f. ca. 1633
d. 1697, Højrup, b. 20-7
3. Dorthe, ca. 1675, d. 1697

Matriklen af 1664 viser Knud Andersen som fæster, og tilstandsbeskrivelsen af
1663 fortæller, at fæstegården var ruineret efter svenskekrigene.
Bygningssynet tre år senere angav, at Knud manglede et hus, så genopbygningen
var næsten fuldendt. Helt galt har det heller ikke været, da landgildevurderingen året efter ansætter gården til at yde fuld landgilde.
I ægteskabet kan spores ovenstående tre børn, hvoraf Anders senere fulgte fade
ren i fæstet. Rasmus overtog halvdelen af gd. nr 3, mens Dorthe gav sig til ken
de ved dødsnotatet 1697.
Det har ikke været muligt at se, hvornår generationsskiftet fandt sted, men da
den ny matrikel indførtes 1688, var det stadig Knud, der lagde navn til. Den
gav gården matr. nr. 6 og ansatte dens hartkorn til 4-7-0-2.
Anders Knudsen
f. ca. 1665, Højrup
d. 1695, Højrup, b. 20-12
gd-fæster

g.m.

1. Knud, 22-2-1693, d. 1699,

Maren Pallesdatter
f. ca. 1673, Højrup
d. 1730, Højrup, b. 19-11

2. Mette, 16-2-1695,

Senest ved faderens død må Anders Knudsen jo have overtaget fæstet. Hans gifter
mål med Maren Pallesdatter har sikkert fundet sted omtrent samtidig. Hun var dat
ter af Palle Olufsen og Zidsel Hansdatter i gd. nr. 7. Det blev imidlertid en
tragisk kort historie, idet Anders døde allerede ved juletid 1695. Skifte efter
ham afholdtes d. 21-4-1696 - sikkert i forbindelse med fæsteskifte - og da nævn
tes kun sønnen Knud. Mettes død har kirkebogen ikke fået med. Ved Knuds død i
1699 noterede præsten i kirkebogen: "....som var seks år gammel, ganske vanvit
tig og ikke kunne tale. Gud ved dette dødsfald opløste et hårdt bånd."
En ung enke med fæstegård var imidlertid et eftertragtet bytte for giftelystne
ungkarle, der jo slog to fluer med eet smæk: en kone, samt foden under eget bord.
Det blev en ungkarl fra Vinding, der løb af med gevinsten.

Søren Bendixen
f. ca 1670, Vinding
d. 1755, Højrup, b. 9-2
gd-fæster

g.m.

1. Maren, 24-5-1697, d.s.å.,

2. Maren, 22-10-1698,

ovenstående Maren

3. Sidsel, 1-2-1700, d. 1705,

4. Mette, 29-1-1702, 5. Anders, 1-12-1703, 6. Anne, 15-3-1705, d.s.å., 7. Bendith, 11-4-1706, d.s.å., 8. Bendix, 7-7-1708, 9. dødf. 1711, 10, Palle, 30-41713,

Zidsel, 26-5-1715,

12. Niels, 9-1-1718.

Søren Bendixen af Vinding fæstede "Anders Knudsens fradøde gård, 4 tdr hartkorn

gd. 6-2

reduc.

Indfæstning 4 slettedaler. 27-4-1696.

Var forgængerens fæstetid urimelig kort, kan man til gengæld sige, at efterføl
gerens blev meget lang. Af fæstedatoen ses, at det var på tide, at boet kom un
der skiftebehandling, for kun seks dage senere var Søren Bendixen fæster i Høj
rup. Og bryllup var det sikkert også blevet til ret omgående.
Det blev et frugtbart samliv, idet ikke mindre end tolv børn så dagens lys - ja
bortset fra et enkelt dødfødt - men omtrent halvdelen døde som børn, og kun syv
voksede op. Det viste skiftet efter Maren Pallesdatter i 1730.
Ældste datter Maren blev gift med fæster Niels Hansen i gd. nr. 9, Mette viedes
til Simon Christophersen fra gd. nr. 11 i 1736, mens Zidsel holdt bryllup med
Hans Jensen Høst fra Skærbæk i 1743.
Af sønnerne blev Palle arvtager af gården, Anders var i mange år soldat - Kyras
ser - og han var gift med Inger Madsdatter fra Tolstrup, der vistnok var født
i Bredstrup. Hvor de boede er uvist, men Anders døde i Højrup i 1748. - Bendix
blev gd-fæster i Herslev, gift med Johanne Jepsdatter, mens Niels giftede sig
ind på gård nr. 3 i Tolstrup, hvor han ægtede enken Mette Jensdatter.
Søren Bendixen blev en meget gammel mand, der overlevede sin kone med 25 år, in
den han døde i 1755. Da havde han forlængst afstået fæstet.
Palle Sørensen
f. 30-4-1713, Højrup
d. 1777,Højrup, b. 27-4
gd-fæster

1. Ane Pedersdatter
f. ca. 1712-13
d. 1746, Højrup, b. 1-11747

g.m.

1. Maren, 18-10-1744,
2. Karen Hansdatter
f. 6-4-1727, Højrup
d. 1771, Højrup, b. 16-6
2. Søren, 1748, d. 1749,
5. Anders, 22-10-1752,
Maren, 26-2-1758,

3. Søren, 1749, fødsel ej reg.
6. Hans, 11-4-1754, d. 1780,

9. Bendith, 21-6-1761,

4. Anne, 20-6-1751,

7. Anne, 7-3-1756,

8.

10. Niels, 27-3-1769.

Søren Bendixen holdt godt fast ved gården, og først da han var 73 år gammel,
kunne han bekvemme sig til at blive afløst.
Fæsteprotokollen:
Palle Sørensen forlanger fæste på faderen, Søren Bennetzens, formedelst
alderdom til ham afstandene gård ibid nr. 6, Ager og eng 4-7-0-2. Bygnin
gen består af 28 fag hus i mådelig stand, besætning 4 bæster, 4 køer, 2
ungnød og 8 får. Indfæstning 6 rigsdaler.
19-11-1743
Ved fæstebevillingen var Palle Sørensen blevet godt 30 år og endnu ugift. Men
lige inden den officielle status som gd-fæster trolovedes han, og hen mod mid
sommertid holdt han bryllup med Ane Pedersdatter, der i vielsesnotatet blev an
givet af Højrup. Det var hun muligvis også, men hun kan ikke findes født her.
Det hedder herom i notatet: Trolovet efter kongebrev, endskønt de var næstsøskendebørn, Palle Sørensen og Ane Peiersdatter, Højrup.
Ane var altså en slægtning - omend langt ude - og det var på den tid ikke en
ovlig forbindelse. Men penge kunne jo gøre en hel del, og kgl. bevilling skæp
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pede i kronens altid slunkne kasse. Hun var datter af selvejergårdmand Peder
Hansen i Tolstrup, der var en søn fra gd. nr. 13 i Højrup, og en tilbageregning
viser slægtsskabet. Ydermere bekræftes det ved skiftet efter hendes død, hvor
en morbroder Hans Pedersen blev nævnt som formynder for datteren Maren Pallesdat
ter. Han kan også identificeres. - Den eneste datter af første ægteskab blev
gift med Peder Jensen Skov af Børup, hvis meriter nærmere belyses under nr. 11.
Men en gård kan ikke undvære en kone, og Palle Sørensen giftede sig igen. Karen
Hansdatter var fra gd. nr. 7, datter af gd-fæster Hans Madsen og ukendt hustru,
og hun og Palle Sørensen gav også deres rigelige bidrag til dåbsnotaterne. Det
blev til ni børn mere, og af disse var syv levende ved skifte efter Karen 1773.
Søren overtog gården, mens Anders fandt sig en kone i Gauerslund og forlod sog
net. Hans døde som ung i 1780 efter en større brandert, idet det i dødsnotatet
hed:
Hans Pallesen i Højrup, der velbeskænket kom fra Kolding Marked og døde
derpå.
Maren findes trolovet i Fredericia med Jacob Pedersen i Bredstrup, jfr. Trini
tatis kirkebog af 20-11-1780. - Anne findes viet til Christian Ulrich Thomsen
af Kongsted. - Niels var nok noget af en hjemmeføding og gik hjemme på gården
i mange år, men i 1808 fandt han sig en kone i Viuf og blev husmand der nogle
år. Kom senere tilbage til sognet, men kunne ikke klare sig ved noget og døde
som fattiglem i Herslev. Bendiths senere liv kendes ikke.
Da frikøbene blev en realitet, købte Palle Sørensen gården, formedelst 636 rdl
44 sk. , skøde af 19-12-1768. Dermed var han selvejer, og det ser ud til, at
han havde siddet og klaret sig nogenlunde. Førnævnte skifte efter Karen Hans
datter viste aktiver i boet for 810-4-3, mens passiverne udgjorde 518-4-6,
hvilket vil sige, der var et pænt overskud i boet.
Palle Sørensen fortsatte på Gården næsten lige til sin død. Først i begyndelsen
af 1777 fik sønnen skøde på gården, og det var på høje tid, da Palle Sørensen
et par måneder efter var død.
Søren Pallesen
f. ca. 1749, Højrup
d. 26-4-1820, Højrup
gdr
1. Palle, 3-2-1778,

g.m.

1. Malene Christensdatter
f. ca. 1751
d. 1778. Højrup, b. 8-3

2. Christen, 3-2-1778, d. 1779.
2. Mette Christensdatter
f. ca. 1757
d. 7-6-1822. Højrup

Søren Pallesens skøde på gården skriver sig af 8-2-1777, og gården angives med
samme hartkorn som frikøbet.
Samtidig har han nok giftet sig. Målenes herkomst er ukendt, men hun var sikkert
fra Kongsted, jfr. dåbsnotaterne, hvor Christen holdtes til dåben af Erich Chri
stensens kone fra Kongsted, sikkert en svigerinde til Malene. Tvillingernes fød
sel kostede nok Malene livet, og året efter døde den ene tvilling af kopper. De
døde dog nok begge, da gården siden hen gik til slægtninge.
Søren Pallesens anden kone kunne - formedelst efternavnet - jo godt være en sø
ster ti Malene, men intet er fundet herom og kan nok ikke verificeres, da kongsted sogns gamle kirkebøger er brændte.
De to første folketællinger viser Søren Pallesen som gårdmand med broderen Niels
som karl hjemme. - 1813 afstod Søren gården og gik på aftægt
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Hans Hansen Griis
f. 5-3-1792, Højrup
d. 20-9-1833, gdr

g.m.

1. Søren Pallesen, 12-5-1814, d. 1819,
4. Mette, 29-6-1821,

Karen Andersdatter
f. 15-2-1792, Gauerslund s.
d. 23-3-1875, Højrup
2. Maren, 2-5-1816,

5. Abelone, 8-12-1823,

3. Hans, 16-12-1818,

Søren Skouenborg, 11-5-1826.

Hans Hansen Griis var født på gd. nr. 13, søn af Hans Hansen Griis og Maren
Hansdatter Skouenborg. Karen Andersdatter var født på Børkop mark, datter af
Søren Pallesens broder, Anders Pallesen, og Karen Pedersdatter. Karen var såle
des en niece af Søren Pallesen.
Den 21. august 1813 viedes de i Gauerslund kirke, men forinden havde de fået
skøde på Søren Pallesens gård, der var af 3. maj samme år. htk 4-4-0-2. hvil
ket var lidt mindre end oprindeligt, da Søren havde solgt lidt fra. Hans Griis
solgte også en del af jorden fra, idet hele nordmarken - arealerne nord og øst
for kirkevejen - i begyndelsen af 1830-erne blev bortsolgt. ( Se under Højrup
kro og Dalsgård).
Da den ny matrikel trådte i kraft, fik gården matr. nr. 9 med nyansat hartkorn
til 5-0-0-1
Men da var Hans Griis forlængst død og borte, kun 41 år gammel. Men hans enke
giftede sig igen.

Hans Hansen Skouenborg
f. 15-9-1798, Højrup
d. 14-8-1861,
gdr

g.m.

1. Hans Andersen, 31-12-1835, d. 1839,

ovenstående Karen

2. Hans Andersen, 6-7-1840, d. 1842.

Hans Hansen Skouenborg var en yngre broder til Hans Griis, og efter broderens
død kom han i gården som karl, og det resulterede i, at han også blev mand,
idet han den 10. oktober 1834 viedes til Karen Andersdatter. - Han tog efter
navnet Skouenborg, idet familien ikke var særlig glade for Grmis-navnet, der jo
ellers var et gammelt slægtsnavn.
Trods Karens fremrykkede alder lykkede det parret at få to børn samlivet. De
var dog ikke levedygtige. - Af Karens børn af første ægteskab blev Maren gift
med Jens Nielsen i gd. nr. 10 (gi. matr.). Hans overtog gården, mens Mette blev
kone på gd. nr. 4 ved giftermål med Hans Ougesen (Ousen). Abelone blev i en
sen alder gift med enke- og gårdmand Anders Hansen i Pjedsted, og Søren blev
gårdmand på Højrup mark.
Af skøde- og panteprotokollerne ses det, at Hans Skouenborg også solgte jord,
sidst til kromanden Bertel Nielsen. - Ret tidligt afstod Hans Skouenborg går
den til stedsønnen, der allerede i 1848 fik skøde på den.
Hans Hansen (Griis) Skouenborg
f. 16-12-1818, Højrup
d. 18-4-1896,
gdr
1. Karen, 31-1-1869,

g.m.

2. Marie, 26-7-1870,

Maren Pedersen Rønning
f. 23-11-1838, Egeskov
d. 26-12-1894, Højrup
3. Hansine, 15-3-1875, d. 1918.
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Hans Skouenborgs skøde var nærmere bestemt af 29-12-1848, læst 10-1-1849. Da
var han endnu ungkarl, og først i moden alder giftede han sig. Maren Pedersen
Rønning var fra Egeskov, Vejlby sogn, datter af Peder Rønning og hustru Marie.
I 1870 købte Hans Skouenborg af Hans Almindes enke den toft, hvor den gamle
gård nr. 12 havde ligget. Skøde på 12b, htk 0-1-2-1, skøde af 14-8 samme år.
I ægteskabet tre døtre, hvoraf Marie blev i gården, gift med Peter Elkjær, mens
Karen blev gift med Hans Mikkelsen Hougaard fra Erritsø. De overtog Hans Ousens
gård i Højrup efter Karens faster, der var barnløs. Hansine døde ugift i 1918.
Peter Jensen Elkjær
f. 27-1-1867, Erritsø
d. 12-7-1938, Højrup
gdr___________________

g.m.

1. Hans, 29-6-1896, d.s.å.,
1900,

4. Aage, 8-12-1902,

16-7-1908,

Marie Hansen Skouenborg
f. 26-7-1870, Højrup
d. 9-8-1924,

2. Hans, 19-2-1898, d. 1899,

3. Sigrid, 22-6-

5. Marie, 1-10-1904, d. 1911,

6. Esther Louise,

7. Hans Marinus, 16-1-1912.

Den 26. juli 1895 viedes Marie Skouenborg til Peter Jensen Elkjær af Erritsø.
Han var søn af gårdejer Jens Knudsen Elkjær og Sidsel Pedersen samme steds.
De tog efter bryllup ophold i gården, og året efter fik de skøde på denne.
Skødet blev underskrevet d. 16-4-1896, og det var to dage før Hans Skouenborg
døde. Tinglæst skøde af 29-4-1896 på 9a-12b-19d og 49ad, prisen var 14.000 +
aftægt, der var kapitaliseret til 4800 kr.
Ialt syv børn fødtes, hvoraf de tre døde som børn, og heraf var Aage den eneste,
som blev gift.
I 1929 måtte gården sælges, og familien fik ophold i det hus, som Rudolf Jensen
havde bygget i skovkanten mod Taulov. Et hus, som senere Hans Marinus fik skøde
på, og hvor de tre søskende i mange år levede.
Gården blev solgt til Niels Peter Holt Elkjær, der fik skøde på den af 8-11-1929,
men knap to år efter solgte han til Hjalmer Holt Elkjær, der efter navnet at
dømme kan have været en broder. Skøde af 11-8-1931. - Denne solgte til Alfred
Sørinus Møller, der nok mest var ejendomshandler, pr. 31-3-1932. Møller havde
gården så længe, at han solgte matr. nr. 9n til centralbestyrer Einer Chris
tensen. Derefter solgte han hele gården.

Thomas Jacobsen
f. 17-5-1891, Ødsted
d.
gdr
1. Inger, 4-3-1923,

g.m.

2. Knud, 8-8-1925,

Anna
f. 9-1-1893,
d.
3. Anna, 28-4-1927,

Med Thomas Jacobsens overtagelse kom der lidt mere ro over ejerforholdene, selv
om åremålet var relativt kort. Ved købet - skøde af 8-7-1933 - blev Jacobsen
nævnt som uddeler, og det var - ifl. overlevering - vistnok i det vestjydske.
Men efter syv år i Højrup, solgte Thomas Jacobsen og rejste til Jerlev, Her
døde han kort tid efter.
Næste ejer hed Niels Steffensen. Hans skøde var af 19-11-1940, og han solgte
videre til Carl Hansen, der kun lagde navn til et par dage, inden han videresolgte.
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Mathias Petersen
f. 6-4-1906, Dalby
d.
gdr.
1. Christian, 9-2-1937,

g.m

2. Anne Lise,

Frida Bønsdorff
f. 19-10-1908, Haderslev
d. 15-11-1978, Højrup
28-8-1942

Med skøde af 30-1-1943 overtog Mathias Petersen nu gården. Familien kom fra
Dalby, hvor Mathias P. nogle år havde haft sin fødegård. Men Kolding by,s udvi
delse havde begrænset landbrugets muligheder, og derfor solgtes denne gård.
I Højrup faldt familien godt til, og den blev ved gården i 22 år, men så måtte
den sælges, da helbredshensyn gjorde det nødvendigt. Inden da havde Mathias Pe
dersen udstykket den toft, som i 1870 var købt ind til gården. Den udstykkedes
i fem byggegrunde, hvoraf han selv tog den ene. Her byggede han et hus til sig
selv og solgte de andre.
Mathias Petersen var gennem en del år sognefoged, til denne institution ophæve
des i 1970. Gennem mange år ligeledes repræsentant for Den almindelige Brand
forsikring.
Af ægteparrets to børn uddannedes Christian ved Landbohøjskolen, cand. agro. og
licentiat. - Anne Lise blev i 1966 gift med Tage Jørgensen, Tillerup på Mols.
Med skøde af 21-2-1967 overtog gdr P. Johansen, Nr, Bjert, nu gården, hvis jor
der han drev i forbindelse med sin gård i Bjert. Stuehuset blev lejet ud.
I 1971 solgte Johansen igen til gårdejerne H.P.Skov og N.P.Honore, Højrup, der
delte agerjorden, og hvoraf sidstnævnte fik Vestermarken. H.P.Skov fik den in
dre mark, der lå op til hans egen samt bygninger, have og gårdsplads. Her blev
den gamle nordlænge revet ned på grund af brøstfældighed.
Den øvrige del af gården står endnu, og stuehuset er stadig udlejet. Sidst til
institutionen "Elios" kaldet, der arbejder med hjælp til narko- og alkoholska
dede.
Dermed var endnu en af de gamle gårde gledet ud af de selvstændiges rækker.
Gårdens bygninger og have siden solgt til tømrer Erbs i Taulov. (1985).
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Gård nr. 7, 1688
htk 4-7-3-1

Matriklen af 1664 angav Peder Jepsen som fæster, og den i året før udarbejdede
tilstandsbeskrivelse - efter svenskekrigene - meldte, at gården var ruineret.
Kort efter - og måske som følge deraf - var der kommet en ny bruger af gården.
Palle Olufsen
ingen data kendes

g.m.

gd-fæster
1. Maren, ca. 1673,

2. Hans, ca. 1674,

Zidsel Hansdatter
ca* 1644, Højrup
d. 1717, 24-1, 73 år,
Højrup
3. Kirsten, ca. 1681

I 1666 gav ovenst. Palle Olufsen sig til kende gennem bygningssyn, der nævnte
år skulle skabe oversigt over manglerne. Dette syn berettede, at Palle Olufsen
fattedes to huse,
Palle Olufsen var nok søn af den Oluf Ebbesen fra gd. nr. 11 og siden fik halv
delen af denne gård. Zidsel Hansdatter var ligeledes fra byen, datter af selv
ejergårdmand Hans Madsen og Maren Pedersdatter, der beboede halvdelen af gd. nr.
12-13, som den siden blev delt op i ved 1688-matriklen.
Muligvis var Palle Olufsen og Zidsel hovedpersoner ved det bryllup, der ifl.
1671 tingbogen fejredes i Højrup d. 8. januar. En fest, der endte med drab, idet en
karl, Claus Sørensen, under festen trængte ind i gildesstuen og ville danse med.
En mand ved navn Jens Jepsen ville forhindre ham deri, og det kom til skænderi,
hvorunder karlen fremsatte trusler mod Jens Jepsen. Senere på aftenen fandtes
denne liggende på gaden. Man fik ham hjem og i seng, og her døde han. karlen
forsvandt fra Højrup by, og hvordan sagen endte, vides ikke. Jens Jepsen havde
nok heller ikke været ædru, men den kendsgerning, at karlen forsvandt, kunne må
ske tyde på skyld. (Efter J.J.Ravn).
Palle Olufsens data kendes ikke, han var død, inden kirkebogen begyndte at regi
strere. Derimod levede Zidsel Palles, som hun almindelivis betegnedes, endnu i
mange år.
Ovenstående tre børn kan spores, og deres omtrentlige fødselsår er beregnet ef
ter andre kilder, såsom død o.l.
Datteren Maren blev gift med gd-fæster Anders Knudsen i gd. nr. 6, og efter
dennes tidlige død med Søren Bendixen. - Hans, der kun kan have været en dreng,
da faderen døde, blev siden husmand i Højrup, - Kirsten, der nok var den yngste,
blev gift med Hans Pedersen Basse fra Vilstrup og kone på gd. nr. 8.
Men Zidsel Hansdatter giftede sig igen
Mads Hansen
f. ca. 1644
d. 1716, 9-8, Højrup, 72 år
gd-fæster
1. Palle, ?

2. Anne,

g.m.

?

Zidsel Hansdatter
som ovenst.

3. Hans, 1688, 24-6

En beskrivelse over gårdene fra 1685 viser, at gården nu havde fået ny fæster.
Mads Hansens herkomst kendes ikke, men hans identitet som Palle Olufsens afløser
på såvel gård som i ægteskab viste sig ved skiftet efter Anders Knudsen, hvor
han var værge for sin steddatter Maren Pallesdatter.
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Zidsel Palles havde altså fulgt sæd og skik og taget en ny mand i gården.
I ægteskabet med Mads Hansen fødtes i det mindste tre børn, hvis tilstedeværel
se kan spores. Ældste søn var naturligvis opkaldt efter den død ægtemand, og
han findes gift i Eltang i 1715, hvor han viedes til Dorethe Thomasdatter, sal.
Bertel Thuesens enke. Endvidere findes han ved et skifte i Velling i 1734 som
formynder for søsteren Anne Madsdatters børn. Dermed dukkede således en datter
af Mads og Zidsel op.
Sønnen Hans kom til verden så betids, at han kom til at danne historie, idet
han som den allerførste blev indført i den kirkebog, sOm præsten Anders Iversen
Bruun startede St. Hansdag 1688.
I 1707 beklagede Mads Hansen sig over ”alderdom og sær tilfaldende svaghed.”
Han ønskede derfor at afstå fæstet til sønnen Hans Madsen. Det lykkedes også,
og Mads kunne trække sig tilbage til aftægtsmandens mere behagelige tilværelse.
Han var da også blevet over de tres år.
Hans Madsen
f. 1688, 24-6, Højrup
d. 1758, 20-4,
gd-fæster
1. Barn, 1712, d.s.å.,
1717, 1-11,
26-3,

g.m.

ukendt hustru

2. Zidsel, 1713, 23-6, d. 1715,

5. Barn død 1720,

8. Karen, 1727, 6-4,

3. dødf. 1716,

6. Karen, 1721, 11-10, d. 1723,

4. Mads,

7. Niels, 1724,

9. Zidsel, 1729, 10-7.

Ryttersessionen godkendte Mads Hansens ”sære og tilfaldende svaghed” og tildel
te sønnen fæstet, og han måtte i indfæstning betale 4 rdl. for at bruge gården
med de reduc. 4 tdr hartkorn. Hans fæstebrev dateredes 5. juni 1707. Da var Hans
Madsen kun 19 år gammel, og det havde sikkert været for at sikre sønnen fæstet.
Der var jo en søn mere af Zidsels første ægteskab, men det var en almindelig
metode til at sikre den foretrukne.
Der gik da også nogle år, inden Hans Madsen fandt sig en kone. Hvem hun var, er
det hidtil ikke lykkedes at finde frem til, så lidt som hendes navn. Hun findes
ofte nævnt i kirkebogen som dåbsvidne - sidst 1734 - men altid som Hans Madsens
kone og aldrig ved navns nævnelse. Men samlivet var frugtbart, og ni børn fød
tes i gården. Døden toldede dog ret voldsomt og tog over halvdelen.
Af de resterende blev det sønnen Niels, der til sin tid efterfulgte i fæstet. Karen blev gift med gd-fæster Palle Sørensen i gd. nr. 6 som dennes anden kone
i 1747, medens Zidsel blev kone på gd. nr. 1, gift 1748 med fæster Poul Peder
sen .
Som i generationen før sørgede Hans Madsen også for i tide at sikre arvefølgen.
Af bemærkninger i sønnens fæstebrev kunne man forledes til at tro, at Hans Mad
sen måske havde siddet og hugget lidt i det. Men det var han jo ikke ene om på
den tid.
Niels Hansen
f. 1724, 26-3, Højrup
d. 4-5-1804
gd-fæster
1. Karen, 1747, 20-8, d. 1756,

g.m.

1. Kirsten Pedersdatter
f. ca. 1713
d. 1753, 12-2, Højrup

2. Hans, 1748, 24-11,

3. Anne, 1750, 29-11

gd. 7 - 3

g.m.

Marie Christophersdatter
f. 1712, 1-5, Højrup
d. 1771, 28-4, -

4. Kirsten, 1754, 26-12, d. 1756
Fæsteprotokollen:
Niels Hansen landsoldat af hr. capitain BrUggemans compagnie søger fæste
på faderens Hans Madsens formedelst alderdom afstandene gård, hartkorn nr.
7 ager og eng 4-7-3-1. Bygningen er 30 fag i nogenledes stand, og besætnin
gen 5 bæste, 4 køer, 2 ungnød og 8 får.
Ovenstående angivelser af bygning og besætning var normale for tiden, men en be
mærkning fra ryttersessionen tilkendegav, at "tilstanden er endnu ringe." Fæs
tet måtte Niels Hansen betale med 4 rigsdaler i indfæstning, og dette beløb kun
ne måske indicere, at det slet ikke stod for godt til.
Som faderen var Niels
år, inden han giftede
dersdatter af Højrup.
ve opholdt sig her ved

kun 19 år, da han blev fæster, og der gik da også nogle
sig. Men i oktober 1747 holdt han bryllup med Kirsten PeHun kan dog ikke spores født her, men kan da udmærket ha
trolovelse og bryllup.

Tre børn fødtes i det korte samliv, inden Kirsten døde i 1753. Af disse nåede
kun de to yngste de voksnes rækker, og mens Hans som søn blev arvtager, giftede
Anne sig i 1774 med enkemand Christen Nielsen i Mejsling.
Efter Kirstens død giftede Niels Hansen sig igen med ovenst. Marie Christophers
datter, der ligeledes var enke. Hun havde været gift med gd-fæster Jens Christen
sen i gd. nr. 4 og var ligeledes blevet alene samme år som Niels Hansen. Nu slog
de to enlige mennesker pjalterne sammen og giftede sig samme år. En enkelt dat
ter opnåede de at få i deres samliv. Hun var dog ikke levedygtig, men døde to år
gammel.
Selv om tilstanden på gården var ringe - jfr. ryttersessionen - sad Niels Hansen
nu nok og klarede sig nogenlunde. Det fremgår af skiftet efter Kirsten Pedersdatter d. 12-5-1753. Boets aktiver var da 3W-4-5, mens passiverne sneg sig op
til kun 199-2-6.
Da tiden for frikøb af gården var inde, købte Niels Hansen gården til selveje,
kgl. skøde af25-7-1767 og formedelst en købesum af 665 rdl 28 sk.
Niels Hansen blev en gammel mand, der også overlevede sin anden kone og med :
ke mindre end 33 år.
Hans Nielsen
f. 1748, 24-11, Højrup
d. 5-5-1809,
gmd

g.m.

1.

Mette Pedersdatter
f. ca. 1754, Erritsø
d. 19-4-1799, Højrup

g.m.

2.

Dorthea Pedersdatter
f. ca. 1771, Skærbæk
d. 10-1-1837, Højrup

ægteskab barnløst

1. Mette, 2-3-1800,

2. Niels, 21-2-1802,

4. Sidsel, 31-12-1807, d. 1814

3. Anne Christine, 23-8-1805, d. 1814,

gd. 7 - 4

Hans Nielsens adkomst til fødegården kendes ikke. En hartkornsliste fra først
i 1770-erne havde stadig Niels Hansen som ejer. Men tidspunktet ligger muligvis
omkring hans bryllup. Den 21-12-1777 viedes han i Erritsø til Mette Pedersdatter, og bortset fra det vides intet om hendes ophav.
Da der ingen børn kom i samlivet, blev der heller ingen kilde der til oplysnin
ger. Men Hans Nielsen nåede alligevel at få livsarvinger, idet Mette efter godt
en snes år døde i foråret 1799.
Hans Nielsens enkemandsstand varede imidlertid ikke længe. I høsten samme år 13-8-1799 - viedes han i Taulov kirke til Dorthea Pedersdatter fra Skærbæk. Hun
var datter af en Peder Udesen der.
Med en helt ny og ung kone fik Hans Nielsen nu børn, og det var gået stærkt, da
det første barn fødtes inden et år efter Mettes død, Det blev til ialt fire, in
den Hans Nielsen faldt fra og døde. Af disse døde de yngste piger samme år, kun
ni og syv år gamle og med kun en halv snes dages mellemrum. - Mette blev i 1825
gift med Christen Frederiksen af Håstrup, mens Niels måtte friste den lod, der
blev så mange børn af et førsteægteskab til del: han måtte nøjes med at blive
husmand på på en bid af den fædrene jord. (Se 7b - 1844).
Dorthea var her ved Hans Nielsens død en kone i endnu sin bedste alder, og sam
me år havde hun en ung mand i gården.
Bertel Hansen
f. 13-8-1788, Tolstrup
d. 3-8-1842, Højruå
gmd
1. Hans, 16-11-1810,

g.m.

2. Hans Peder, 6-3-1813,

Dorthea Pedersdatter
som omst.

3. Jens, 15-6-1817

Dortheas ny mand var fra Tolstrup, født på Øsdalsgård som søn af gårdmand Hans
Bertelsen og Ane Kirstine Hansdatter. Han var da endnu ganske ung, kun 21 år
gammel. Han fulgte her det gammelkendte og næste klassiske mønster: gifte sig
med en ældre enke, der ejede en gård, og på den måde få foden under eget bord.
Her var han endda så heldig, at enken endnu var i sine bedste år, og det resul
terede da også i tre sønner i samlivet.
Af disse blev den ældste - som halvbroderen - husmand på en parcel af nordmarken
(se 7e-1844), mens det blev Hans Peder, der overtog gården. Den yngste søn, Jens,
blev i 1838 gift med Karen Christophersdatter af Håstrup og rejste af sognet.
g.m.

Hans Peder Bertelsen
f. 6-3-1813, Højrup
d. 20-12-1887, Håstrup
gmd
1. Jens Bertel, 9-1-1841,

Else Kirstine Iversdatter
f. 28-4-1815, Smidstrup s.
d.25-4-1896, Håstrup

2. Dorthe Marie, 24-1-1843,

4. Hans Damkjær, 12-10-1848,

3. Iver Koed, 18-2-1845,

5. Peder Lund, 25-4-1856.

Med tinglæst skøde af 2-11-1839 overtog Hans Peder Bertelsen gården efter fade
ren. Med samme dato tinglæstes skøder til broderen Hans Bertelsen og halvbrode
ren Niels Hansen, der begge startede på parceller af gårdens nordmark. Det var
sket nogle år før, men først nu bragtes skødeforholdene i orden.
Ved overtagelsen var Hans Peder endnu ungkarl, men året efter holdt han bryllup
med Else Iversdatter fra Veilskovgård i Håstrup, datter af gårdmand Iver Chris-

gd. 7 - 5

tensen og Ellen Jensdatter, (dette ægtepar flyttede i 1852 til Højrup som af
tægtsfolk og døde på gården her henhv. 1856 og 1857).
På nordmarken var der endnu en parcel tilbage, og den solgtes i 1840 til væver
Johs. Christensen Juhl, der oprettede et husmandssted her. (Se 7f-1844).
I ægteskabet fødtes fire sønner og en datter, men da familien efter 17-18 års
forløb forlod sognet, kendes deres videre liv ikke. Dog kom en søn af Peder
Lund Hansen (efter 1905 kun Lund) igen til sognet og købte Tolstrupgård.
I 1856 gjorde Hans Peder Bertelsen de første forberedelser til gårdens nedlæg
gelse og udparcellering. Gennem en annonce i datidens nyhedsorgan, Fredericia
Avis, stilledes en del mindre parceller til salg. Det var bl.a. ager og eng i
Mærskkilde-området, og de blev solgt til forskellige (se under afbyggere).
Hovedparcellen, der strakte sig fra bygaden og ud til den nuv. Nyvangsvej, blev
solgt til naboen, Jeppe Basse, til hvis jorder den grænsede. Det drejede sig om
htk 2-7-2-2|, skøde af 30-6-1858.
Den uden for Nyvangsvej beliggende vestermark solgtes til møller Lech i Frede
ricia, der med Jeppe Basses vestermark, som blev afgivet ved samme lejlighed,
kom til at danne grundlag for en mindre gård, den nuværende Nyvangsgård. Skøde
til møller Lech på matr. nr. 7a og 3d af 30-6- 1858.
Dermed havde Hans Peder Bertelsen gjort rent bord. Gårdens bygninger, der var
beliggende vest for den nuværende bygade omtrent over for det af Peder Skov i
1936 byggede aftægtshus, blev nedrevne og fjernede. En del af det gamle bindings
værk blev for øvrigt benyttet ved opførelsen af Nyvangsgård.
Når der stadig er tale om gd. nr. 7, skyldtes det, at gården ved ny matrikels
fremkomst i 1844 fik tildelt sit gamle matrikelnummer 7 som den eneste gård i
ejerlavet. Hartkornet blev ansat til 5-2-2-1 1/4, men da var hele nordmarken
matrikuleret for sig selv.
Hans Peder Bertelsen rejste til Håstrup, hvor han overtog en gård. Helt færdig
med Højrup var han dog ikke, idet han ses at have solgt sin andel af Højrup by
jord formedelst 10 rigsdaler. Det var i 1874.

Gård nr. 8, 1688
HØJRUPGÅRD

gd. 8-1

htk 5-2-1-1

Niels Thuesen

g.ni.

ingen data kendes

1. Ane Pedersdatter
ingen data kendes

gd-fæster
Karen, f.

død 1687

Johanne, f. ca. 1636, d. 1690
2. Maren "Thues*'
f. ca. 1622
d. 1698, Højrup, b. 1-10

Niels Thuesen er den første fæster med navn, der kendes på gården. Han var gift
to gange, og med sin første kone havde han ovenstående to døtre. Efter sin før
ste kones død giftede han sig med Maren, hvis efternavn ikke kendes.
Thuesen må nok være død omkring 1660-61, da det af et tingsvidne fra Brusk Her
reds ting fremgår, at der havde været afholdt skifte. Ved dette gav degnen, Ib
Jørgensen Mørch, på sin hustrus, Johanne Nielsdatters, vegne arveafkald (kvit
tering) for den arv, der var tilfaldet hende efter hendes salige forældre Niels
Thuesen og Anne Pedersdatter, som boede og døde i Højrup.- Dette blev gjort over for stedfaderen Ebbe Madsen, så Maren havde åbenbart fulgt sæd og skik og
omgående giftet sig igen. 17-7-1661.
Den anden datter Karen, blev ca. 1663 trolovet med sønnen i nabogården, Hans
Hansen, og det fremgår ligeledes af et tingsvidne samme år. (Se under gård nr
13). - Det vides ikke, om der var børn i Niels Thuesens andet ægteskab, i hvert
fald kendes ingen.
Ebbe Madsen

g. m.

ingen data kendes

Maren Thues
som ovenfor

gd-fæster
Ved 1664-matriklen fremkomst var det Ebbe Madsen, der lagde navn til gården.
Han var søn af Mads Ebbeseb og Maren Thomasdatter, der var fæstere på gd. nr.
7. Indirekte stammede han fra gård nr. 11, hvor hans fader var født. Fæster på
gården her blev han så ved at ægte Niels Thuesens enke, Maren, hvis navn nu
blev til Maren "Ebbes". Som sådan kendes hun fra dåbsnotaterne, og som Maren
"Ebbes" døde hun i 1698. Ebbe Madsens død må have fundet sted, inden kirkebog
en begyndte at registrere, og Maren nå således have siddet i aftægt i ikke så
fa ar.
Lauritz Christensen
g.m.
f. ca. 1640
d. 1692, Højrup, b. 9-12, 52 år
gd-fæster

ukendt hustru

Maren, f. ca. 1672
Da den ny matrikel af 1688 var på trapperne (udarbejdet 1683), var det Lauritz
Christensen, der var bruger af gården, og en indberetning to år senere fortæl
ler, at der på gården var 12 fag sals, 8 fag lade og 7 fag fæhus. Gården var
altså bygningsmæssigt kommet på fode, efter at den jfr. tilstandsbeskrivelsen
af 1663 var ruineret.

gd. 8-2

Men om besætningen hed det nu: bæsterne var døde af skab og kvæget af lungesyge,
og så hjalp det jo ikke så forfærdelig meget, når det meddeltes, at manden var
flittig. Det har altså set rigtig dårligt ud på gården, når der hverken fandtes
driftsmidler eller besætning. I sådanne tilfælde trådte rytterdistriktet dog
som regel til og hjalp fæsteren i gang igen.
Navn på Lauritz's kone kendes ikke, men efterfølgerens-kone var uden tvivl en'
datter af ham.
Som ingenlunde gammel mand døde Lauritz hen mod jul 1692, kun godt et halvt
hundre år gammel.
1692-1705
Jørgen Pedersen
f. ca. 1663, Herslev ?
d. 1705, Højrup, b. 17-5
gd-fæster
I. Anne, 1693, 29-5,

g.m.

2. Marie, 1695, 19-5,

4. Lauritz, 1699, 12-3,

Maren Lauritzdatter
f. ca. 1672

3. Johanne, 1697, 17-11, d.s.å.

5. Mette, 1701, 27-12, d. 1702,

6. Maren, 1703, 8-7,

d. 1705.
Jørgen Pedersen var født i Herslev, søn af gd-fæster Peder Jensen Lassen, og
jfr. Lauritz Christensens død passer det udmærket med hans giftermål og over
tagelse af gården. Nogen fæstebevilling er ikke fundet, men det var sikkert
noget af et fallitbo, han her gik ind til, og en halv snes år senere måtte han
finde sig i, at en medfæster overtog halvdelen af gården, idet
"Jens Pedersen Ladegaard, kgl. rytter af hr. oberst Utervigs regi
ment, fæster halvparten af en gård i Herslev-Højrup, hvilken Jørgen
Pedersen for armod måtte afstå.”
J. P.Ladegaards fæste var dateret 27-2-1702.
Men det har sandsynligvis ikke hjulpet på Jørgen Pedersens økonomiske stilling,
og tre år senere døde han, kun 41 år gammel. Ved skifte efter ham - afholdt
14-7-1705 - bekræftes hans identitet, idet ”oldefader” Peder Lassen fra Hers
lev optrådte som formynder for børnene. Betegnelsen oldefader skal næppe be
tegne det, som vi forstår ved oldefader, men bedstefar eller farfar.
Det fremgår da også nu efter Jørgens død, at gården var i en elendig forfat
ning, men det afholdt ikke endnu en rytter, Peder Nielsen, fra at anholde om
fæste på ”afgangne Jørgen Pedersens fradøde gård, med kondition at bruge og
forbedre stedet formedelst dets slette tilstand.” - En betingelse mere var, at
”han ægtede enken, der haver en del små børn.” Indfæstning 2 rdl.
22-8-1705
De næste tre år sad J.P.Ladegaard og Peder Nielsen med hver sin halvgård, og
hvad der bevirkede, at de måtte fratræde»fremgår ikke klart af en ny fæsters
tiltræden. Men antagelig havde de siddet og hugget i det og haft svært ved
at klare forpligtelserne.
Sessionsprotokollen:
Jens Pedersen og Peder Nielsen afstår begge deres tvende halve gårde for dra
gonen Hans Pedersen af Livkompagniet, som han begærer at samle og bedre for
sikring at nyde, om fæstens erholdelse, når han af dragonrullen bliver demitteret.

gd. 8-3

Sessionsbemærkning:
Som i stæden for denne Hans Pedersen er præsenteret Hans Nielsen, så forundes
samme gården og betaler i fæste 8 rigsdaler.
8-6-1708
Der gives altså ingen motiver
for de gamle dragoners afgang, men de havde
muligvis nok været bedre som sabelsvingere end som fæstebønder. Deres videre
liv kan følges et stykke, idet Peder Nielsen og Maren Lauritzdatter slap ind
som fæstere af en ny halvgård i gd. nr. 10, mens Jens Pedersen Ladegaard måtte
nøjes med et husfæste, som han dog afstod i 1721. Derefter er alt tavshed om
Ladegaard-familien.
Peder Nielsens videre liv kan følges på gd. nr. 10.
1708-1757
Hans Pedersen Basse
f. 1682, 21-8, Vilstrup
d. 1757, Højrup, b. 19-1
gd-fæster
1. Margrethe, 1709, 10-2,
16- 5,

g.m.

1. Kirsten Pallesdatter
f. ca. 1681, Højrup
d. 1721, Højrup, b. 9-3

2. Margrethe, 1710, 9-4, d. 1715,

4. Kirsten, 1714, 21-lo,

5. Peder, 1717, 11-4,

3. Palle, 1712,

6. Margrethe, 1719,

17- 12, d. 1721
2. Else Jepsdatter
F 1694, 2-12, Bramdrup
d. 1774, Højrup, b. 4-9
7. Jeppe, 1722, 6-1,
1729, 24-6, d.s.å.,

8. Kirsten, 1724, 19-3,
11. Margrethe, 1731, 17-3,

9. Mette, 1727, 5-1,

10. Sivert,

12. Sivert, 1734, 17-1,

navnløs død 1739.
Dragonen Hans Pedersen havde tilnavnet Basse, og under dette navn findes han
hele tiden benævnt i kirkebogens dåbsnotater. Han var født i Vilstrup som søn
af gd-fæster Peder Pedersen, der også førte dette tilnavn.
Som det ses af sessionsbemærkningen, var han endnu ikke færdig med sin tyttertjeneste,men en stedfortræder blev skaffet til veje, Hans Nielsen. - Hans Bas
ses første kone var en Højrup-pige, idet Kirsten Pallesdatter var en datter af
afdøde gd-fæster Palle Olufsen og Zidsel Hansdatter i gård nr 7. Hans anden ko
ne var fra Bramdrup, datter af gd-fæster Jep Nielsen og Mette Iversdatter. In
gen af vielserne kan findes, idet kirkebøgerne i såvel Bramdrup som Herslev
mangler vielsesnotater til 1734. Men Elses identitet er sikker nok, det be
kræftes så rigeligt gennem dåbsnotaternes faddernavne.
Med den ny fæsters tiltræden kom der nok mere orden i sagerne. I hvert fald
klarede Hans P. Basse sig igennem, og med sit virke dannede han grundlaget for
den slægtsgård, det stadig er, idet gården den dag i dag er i slægtens besid
delse .
I sine to ægteskaber fik Hans Basse ikke mindre end tretten børn, hvoraf dog
mange døde som spæde og mindreårige. Der måtte således fire af navnet Margre
the til, inden dette navn holdt. Denne sidste bærer af dette navn blev gift
med Niels Griis i Viuf som hans anden kone. Niels var for øvrigt selv fra Høj
rup.

gd. 8-4

I 1721 døde Kirsten Pallesdatter, og ved skifte efter hende d. 27. november
samme år var der af første ægteskab kun tre børn i live. Det var palle på ni
år, Peder på fem og Kirsten på otte år. Skiftet er ret kort og bringes derfor
in extenso som bilag til sidst
Palle Hansen Basse fik sit virke som avlsbruger i Fredericia, hvor han ifl.
Trinitatis k-bog findes trolovet den 8-1-1739 med Mette Nielsdatter af samme
by. Kirsten fødte et såkaldt slegfredbarn i 1739. Til barnefader blev udlagt
Hans Pedersen, der muligvis var Hans Keysens stedsøn i gd. nr 12. Da vi ikke
hører mere om Kirsten, er hun muligvis blevet gift m^d ham senere. Han fik fæ
stegård i Torp. -Men det er naturligvis gætteri.
Af børnene i andet ægteskab blev det Jeppe, der efterfulgte faderen på gården,
mens Kirsten blev kone i Follerup, gift med Mads Kyed, der var fæster af den
nuværende Bollegård. Sivert kan spores som dåbsvidne en gang imellem, men hvad
der videre blev af ham, er ukendt.

Skifte efter Kirsten Pallesdatter.
Anno 1721 d. 27. November var paa Hr. Regiments^rifver Kasbiergs Veigne hans
fuldmægtig Jens Damgaard tillige med Birchedommeren Thomas Ebbesen med tiltag
ne boende Mænd Christopher Christophersen og Hans Keysen, begge af høyrup, for
samlet i bem.te høyrup bye i Herslef sogn hos Rytterbonden Hans Pedersen Basse
ibidem for at holde Registrering og Vurdering samt endelig Skifte og deeling
efter hans afgangne Sal. hustrue Kirsten Pallisdatter, imellem bem.te hendis
mand paa den eene og deris udi ægteskab auflede u-myndige Rørn Nafnlig: Palle
hansen, 9 Aar, Peder Hansen, 5 Aar og Kirsten Hansdatter 8 Aar, Hvilche u-myn
dige Børns formyndere er for den ældste dreng Morbroderen Palle Madsen af El
tang, for den næstældste, Hans Madsen af høyrup og for pigen Søren Bendithsen,
der alle i dag paa dend anden side var til Stæde.
Imidlertid Registrering og Vurdering blef forretaget, blef mellem faderen og
Børnenes formyndere i Venlighed indgaaet følgende Skifte Contract; saaledis
at hver af børnene dend eene saavelsom dend anden Nyder 20 rd. og Een Seng saa
goed som 10 rd. - er paa dem alle trei half femsindstiuge Rixdaler, siiger 90
Rixdaler, hvilchen udlofvede Arv blifver bare bestående til en hver opnaaer
18 Aars alder uden nogen rente, Seenest fra dend tiid Nyder en hver Rente saa
fremt Capitalen lengere blifver indestaaende, og i fald pigen endnu dend tiid
med Ægtestand blifver forsynet, skal hendis udlofvede part til dend tiid afbe
tales.
Detsuden erbyder faderen at svare en hver Creditor som nogen Rætmæssig gieid
hafver uden nogen afgang i børnenes udlofvede Rytterpartgaard i forsvarlig
stand. Dersom faderen hafver tilstanden sine børn støre Part end de ved Ende
lig skifte og deeling kunde have tilfaldet, saa blifver denne skifte for Ening
i alle maader til en u-ryggelig efterlefvelse Approberet med tilhold at de fo
resatte formyndere observerer alle tiider at den udlofvede Arf eih blifver for
mindsket.
Yil Bekræftelse under vore hænder.

Sterfboen Datum ut Supra.

(underskrifter)

gd. 8-5

1757-1783
Jeppe Hansen Basse
f. 1722, 6-1. Højrup
d. 14-9-1783,
fæster og selvejer

g.m.

1. Hans, 1758, 20-8, d. 1761,
Hans, 1766, 27-4, d.s.å.,

Anne Christensdatter
f. 1734, 10-1, Højrup
d. 26-7-1799,

2. Christen, 1760, 16-11,

5. Else, 1767, 26-7,

3. Mette, 1763, 4-9,

6. Hans, 1770, 31-7, d.s.å.,

7. Niels, 1772, 5-8, d. 1780.
Som det så ofte gik, når der var to hold børn, gik gården til børn af andet
kuld, selv om der var sønner af første ægteskab. Her ingen undtagelse, det blev
Jeppe, der efterfulgte faderen på Gården. Hvornår det er sket, vides ikke, men
jo da senest ved faderens død i 1757. I betragtning af faderens alder er det
nok sket noget før.
I 1757 giftede han sig med Anne Christensdatter, datter af Christen Jepsen i
gd. nr. 10 og dennes hustru af andet ægteskab Anne Nielsdatter.
Ti år senere købte Jeppe Basse gården til selveje af rytterdistriktet. Skøde»
ja, endda kgl. skøde af 25-8-1767 med hartkorn 5—2—1—1 og for 687 rdl 56 sk.
I jeppe Basses tid skete der ingen ændring i gårdens status, idet gården over
drages til efterfølgeren med samme hartkorn.
Ialt syv børn blev det til i samlivet med Anne Christensdatter, hvoraf de fire
døde som spæde og mindreårige. Det lykkedes ikke at få fadernavnet Hans til at
holde, selv med tre forsøg.
Som eneste overlevende søn blev det Christen, der fortsatte på gården. Mette
findes gift 1782 med en slægtning Niels Pallesen i Fredericia, avlsbruger s.st.,
og Else blev i 1790 gift med ejeren af nabogården nr. 11, Rudolph Jensen.

1780-1830
Christen Jeppesen Basse
f. 1760, 16-11, Højrup
d. 15-11-1839,
gdr
1. Jeppe, 29-8-1791,

g.m.

2. Peder, 12-9-1795,

Anne Marie Pedersdatter Skou
f. 1770, 18-3, Børup, Taulov
d. 24-5-1853, Højrup
3. Niels, 24-3-1803.

Med skøde af 5-8-1783 overtog Christen Basse gården fra Faderen og umiddelbart
før dennes død samme år.
Folketællingen få år senere - 1787 - har Christen som ungkarl og med kun mode
ren og søsteren Else på gården.
Hans ungkarlestand varede dog ikke længe, kun til 1790. Den 29-6-1790 var der
bryllup i Højrup, da søsteren Else viedes til Jens Rudolph Jensen i nabogården,
og fjorten dage senere - d. 13-7 - var det Christens tur til at blive smedet
i Hymens lænker, og det var med Anne Marie Pedersdatter Skou. Begge parter hav
de kgl. bevilling, idet de var for nært beslægtede til uden videre at kunne
■*fte sig.
Anne Marie var født i Børup som datter af selvejergårdmand Peder Jensen Skou
og Maren Pallesdatter. Maren Pallesdatter var fra Højrup, datter af Palle Sø
rensen og Ane Pedersdatter i gd. nr. 6. (nærmere om Anne Marie under gd. nr.11).
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Christen Basse var kun 23 år, da han overtog gården, og han holdt også godt ud.
Ialt 56 år var han gårdejer i Højrup, eller helt til sin død. Det ser dog ud
til, at han reelt overdrog den til sønnen pr 18-8-1830. Men da salget ikke blev
tinglæst, var det ham, der stod som sælger af en parcel til Poul Nielsen i 1039,
skøde af 17-7 samme år, og det var fire måneder, før han døde.
Det var også i hans tid, at man erhvervede den såkaldte ”Mortens toft”, hvil
ket var det areal, der var beliggende syd for Vilstrupvejen. Skøde fra Chri
stopher Jørgensen, hartkorn 0-7-1-1, 19-7-1812. Det var gårdmand Morten Madsen,
der solgte ud af gård nr 12. Derfor navnet ”Mortens toft.”
Det var i hans tid, at den ny matrikel blev udarbejdet og gav gården her matr.
nr. 3 af Højrup og nyansatte hartkornet til 10-2-2-2 1/4. Men da der gik et par
og tyve år fra udarbejdelse til fremkomst i 1844, skete der naturligvis ændrin
ger.
I samlivet med Anne Marie voksede der tre sønner op. Jeppe,som den ældste, over
tog gården, da tidens fylde kom. Peder giftede sig ind i gård nr 9 og skabte
Skov-dynastiet. Niels nøjedes med at pløje den fædrene ager. Han var åbenbart
noget af en hjemmefødning, da han i folketællingerne 1834-40-45 findes som karl
på gården. Her døde han i 1881, ugift.
1830-1865
Jeppe Christensen Basse
f. 29-8-1791, Højrup
d. 10-1-1859,
gdr
1. Christen, 17-9-1831,

g.m.

2. Poul, 4-9-1833,

Kirsten Poulsdatter
f. 2-6-1802, Eltang
d. 21-10-1864, Højrup
3. Anne Marie, 10-9-1835.

Som nævnt overtog Jeppe Basse gården allerede 1830, d.18-8, og en måneds tid
efter holdt han bryllup. Kirsten Poulsdatter var datter af Poul Michelsen og
Mette Cathrine Jepsdatter, Sandagergård.
Jeppe Basse var den, der udvidede og afrundede gårdens tilliggende, da lejlig
heden bød sig. Men det var i hans sidste år som gårdmand, at dette skete. Da
gårdmand Hans Peder Bertelsen i 1850-erne udparcellerede sin fødegård - nr 7 købte Jeppe Basse den indre mark, der grænsede op til hans egen. Hartkorn
2-7-2-2|, der skyldsattes under matr nr 7i. Samtidig afgav han ydermarken, der
under matr nr 3d og med htk 0-6-1-1 1/4 blev givet i bytte. Skøde af 28-6 og
30-6-1858. I forvejen havde han til tømrer Hans Thomsen Knudsen solgt matr nr
3c med htk 0-4-0-1 1/4, skøde af 27-7-1857 og læst 15-12-1858.
Af de tre børn blev det Christen, der overtog gården, mens Poul blev gårdmand
i Herslev. Anne Marie blev i 1865 viet til ungkarl Hans Sørensen i Bredstrup.
Det var som om, at disse handeler havde tæret Jeppe Basses sidste kræfter, for
få måneder efter var han død. Kirsten Poulsdatter fortsatte med Christen som
bestyrer, men da hun godt fem år efter også døde, fik han adkomst og skøde på
gården.
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1865-1895
Christen Jeppesen Basse
f. 17-9-1831, Højrup
d. 6-7-1919, Højrup
gdr
1. Kirstine, 14-4-1868,

g.m.

Karen Jepsen
f. 22-10-1843, Bredstrup
d. 24-7-1922, Højrup

2. Maren, 23-2-1876.

Efter at have været bestyrer hos moderen, fik Christen Basse nu med adkomst af
19-9-1865 skøde på gården. Der havde ikke, så længe moderen levede, været brug
for en kone, men nu stod han og manglede en kvindelig medhjælp. Og så giftede
han sig året efter.
Karen Jepsen datter af gårdmand Jeppe Jensen og Maren Christensdatter i Kong
sted, Bredstrup sogn.
I 1867 brændte gården, og datidens nyhedsorgan, Fredericia Avis, bragte for den
23 iuli 1867 følgende:
I Gaar Morges Kl. 7 nedbrændte til Grunden Christen Jepsen Basses
Gaard i Høirup; 3 Svin og 4 Kalve indebrændte; det øvrige af Besæt
ningen og største Parten af Eierens Løsøre reddedes. Bygningerne var
assurerede for 3.000 Rdl i Veile Amts Yngre. Aarsag til branden u<endt.
Da det var omkring høst, kunne det antagelig nok volde problemer, men Christen
Basse fik gården bygget op, og ifl. matrikelkortet blev den flyttet en lille
mod syd; stuehuset står den dag i dag.
Det blev kun til to døtre i ægteskabet, og heraf blev den ældste i 1889 gift
med Hans Peder Hansen af Håstrup, mens Maren fortsatte på gården.
1895-1950
Peter Buhi Justesen
f. 25-8-1869, Alminde
d. 22-lo-1853, Højrup
gdr
1. Anna Christine, 17-10-1895,

g.m.

2. Karen, 28-1-1901,

Maren Basse
f. 23-2-1876, Højrup
d. 21-5-1970,
3. Laurits Anker Buhi,

30-4-1906.
Peter Buhi Justesen var født i Møsvrå, Alminde sogn, søn af gårdmand Laurits
Peter Justesen og Anne Marie Buhi. Familien flyttede dog til Vilstrup og over
tog svigerfaderens gård, Buhisminde.
Den 8. november 1894 var der bryllup med den kun 18-årige Maren Basse, og året
efter fik Peter Justesen skøde på Christen Basses gård, der dengang var en så
kaldt proprietærgård med hartkorn 12-5-1-2 3/4. Skøde af 13-8-1895 og med af
tægtskontrakt af samme dato.
Med Peter Justesens tiltræden gik det gamle efternavn ud af slægten - efter at
fem generationer havde båret det - og blev til mellemnavn.
Peter Justesen blev snart en mand, man regnede med, og han sad i sognerådet i
adskillige perioder. Den gamle sognerådsprotokol beretter:
15-6-1907. - Sogneraadsmøde hos P.Buhl Justesen i Højrup. Det vedtoges at flyt
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te Langgyden et Stykke - fra den ny Vej efter Taulov og ca. 150 Favne efter
Vilstrup.
P.Buhl Justesen tillægger Jord til den ny Vej uden andet Vederlag end den gam
le Vej, samt udfører alt Jordarbejde og Planering ved det nye Vejanlæg, lige
ledes uden noget Vederlag fra Kommunen, hvorimod denne tillægger de fornødne
Rør til Broer og Vandløb over Vejen samt til de forskellige Indkørseler til
Eiendomme langs Vejanlægget. Den ny Vej skal have en Bredde af 9 Alen mellem
Grøfterne.
8-12-1908. - Klage fra Gdr. Jens Rudolph Jensen til Amtet over, at Omlægningen
af Bivej Nr. 2 i Højrup har forøget Afstanden mellem hans Gaard og Vejen samt
forringet en Del af Eiendommens Værdi, hvorfor han forlanger Erstatning.
Amtsraadet afslog. - Ja, det har man for sin gode vilje.
Peter Justesen handlede også. Af bødker Jens Ladegård Andersen købte han dennes
hus matr nr 12f, skøde af 20-2-1907. Til brug for gården.
Da Hans Jensen Ladegaard i Højrup Ladegaard var død, solgte hans arvinger gård
en til Peter Justesen med skøde af 22-8, 20-11-1911. For at drive den måtte han
have bestyrer på den. Den sidste var hans egen svigersøn, Sivert Nielsen Brogaard, der dog opnåede at få skøde på den d. 17-2-1931.
Også huset "Omaha" byggede han. Det blev solgt til Christen Thomsen, en dansk
amerikaner, matr nr 12i og 12k. ^et blev overtaget 1-11-1921. Det var Thomsen,
der gav huset navn efter Staten, han kom fra.
Under tryk af de dårlige tider, der kom i sidste halvdel af tyverne og første
halvdel af trediverne, mårte Justesen sælge overmarken 3g til Henry Hansen, for
hvem det lå ideelt. Skøde af 31-5-1937. Desuden adskillige mindre handeler.
Af de tre børn blev ældste datter gift med ovennævnte Sivert Nielsen Brogaard.
Karen blev gift med cand.mag. Brtlel, der var lærer på den private realskole i
Fredericia. Laurits Anker overtog gården.
1950-1975
Laurits Anker Buhi Justesen
f. 30-4-1906, Højrup
d.
1972, Kolding
gdr
1. Kirsten, 18-8-1933,

g.m

Nora Jensine Nørup
f. 21-5-1908, København
d. 25-8-1978, Ringkøbing

2. Karen Marie, 22-6-1936,

3. Jørn Basse, 21-1-1944.

Anker Justesen overtog gården efter sin fader med skøde af 23-12-1950. Det var
dog nok kun en formalitet, eftersom han havde været hjemme og ledet arbejdet på
gården siden sit giftermål med Nora Nørup, der var fra København.
I Anker Justesens ejertid skete ikke de store hændelser eller omvæltninger. Dog
solgtes det af Peter Justesen i 1907 købte hus, der ligger på hjørnet af Højrupvej og Højrup Østervej. Det solgtes med skøde af 9-9-1970 til Knud E. Mainz og
Inger Bertelsen.
Tre børn fødtes i Ankers og Noras samliv. De to døtre er begge gifte. Jørn, der
er noget yngre, var som eneste søn decideret arvtager af Gården.
Efter Anker Justesens død overgik gården til moderen, af hvem Jørn Basse fik
skøde af 3-2-1976.

Gård nr. 9, 1638

gd. 9 - 1

SKOVBORGGÅRD
htk 4-7-1-1
Matriklen af 1664 angav nedenstående Jens Jørgensen som fæster.
Jens Jørgensen
f. ca. 1618
d. 1699, Højrup, 9-8, 81 år
gd-fæster
1. Sophie, ca. 1662,

ukendt hustru

2. Jep, ca. 1664,

3. Hans, ca 1668

Jens Jørgensen var sikkert søn af Jørgen Pedersen, der findes nævnt som fæster
ca. 1624-1640.
Det ses af de forskellige syn og indberetninger, at Jens Jørgensen må have
gjort ufredstiden omkring svenskekrigene med. Tilstandsbeskrivelsen af 1663
fortæller, at fæstegården er ruineret. Et tilsvarende syn i 1666 beretter, at
Jens Jørgensen fattes et salshus, og at de andre huse er brøstfældige, Dette
kunne tyde på, at der endnu ikke var blevet bygget nyt. Det var nok af samme
grund, at han ved landgildesynet året efter i 1667 kunne nøjes med at betale
en tredjedel af landgilden.
En indberetning af 1685 viste, at nok havde Jens Jørgensen nu fået et salshus
på 8 fag, ligesom der er 10 fag lade og 8 fag fæhus, men tilstanden var dårlig.
Af besætning fandtes 4 bæster, 4 køer, 3 ungnød, 2 kalve, 6 får og 2 svin. Af
bæsterne var de to gamle og 2 fordærvede af skab.
Den ny matrikel har stadig Jens Jørgensen som bruger af gården, men det var nok
også på det sidste, idet datteren Sophie nu gifter sig, og dermed gik gården
over til en svigersøn.
Niels Hansen
f. ca. 1665, Højrup
d. 1690, 18-5, , 25 år
gd-fæster

g.m.

Sophie Jensdatter
f. ca. 1662, Højrup
d. 1743, 15-6, Højrup

1. Karen, 1690, 3-8
Niels Hansen var søn af selvejer-gårdmand Hans Hansen, hvad der fremgik af
skiftet efter ham i 1690.
Der er ikke fundet noget overtagelsesdokument, men hans tid som fæster blev
heller ikke lang, idet han døde inden den førstefødte kom til verden. Måske
havde man haft en anelse, idet en passus i skiftet henviste til, at dersom
Niels Hansen døde, skulle fæstegården overgå til Jens Jørgensen igen. Den en
lige datter blev gift med en Peder Sørensen, hvad der fremgik af et dåbsnotat
i 1710.
Sophie Jensdatter giftede sig igen med gårdmand Christen Jensen i gd. nr. 5,
og hvis hustru døde samme år, og på denne gård fortsatte Sophie som madmoder.
Hans Jensen
f. ca. 1668, Højrup
d. 1705, 16-12, - , 37 år
gd-fæster
1. Niels, 1693, 12-3,

g.m.

2. Anders, 1695, 1-9,

Dorethe Andersdatter
ingen data kendes

3. Jens, 1697, døbt 2-1-1698,
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4. Jens, 1698, 1-9,

5. Peder, 1701, 23-12,

Kirsten, 1704, 4-2, d. 1705.

Hans Jensen var nok en søn af Jens Jørgensen og således en broder til Sophie.
Dåbsnotaternes faddere antyder og sandsynliggør det, idet Christen Jensen Skræder og Jens Jørgensen er faste gæster.
Nogen fæstebevilling er ikke fundet. Hvem hans kone var, forbliver også en gåde.
Hendes død er ikke registreret i kirkebogen, og vi ved således ikke, hvor gammel
hun var.
I Hans,s og Dorethes samliv fødtes 6 børn, hvoraf den ældste til sin tid overtog
fæstet. Den eneste datter døde som spæd og begravedes samme dag som faderen.
Hans Jensen døde i sin bedste alder, kun 37 år gammel. _ Der afholdtes skifte
efter ham d. 30-3-1706. Dette giver dog ikke nogen oplysninger udover navnene
på enken og de fire efterladte børn.
Af disse fik Peder fæste på en gård i Brøndsted i 1730, og Jens ses ved skifte
efter broderen at tjene Mads Laursen i Håstrup. Her boede også Anders.
En ledig gård med en ung enke var et attraktivt mål for ungkarle, der ønskede at
få foden under eget bord, selv om der fulgte en flok børn med, der skulle for
sørges. Og nu mødte der en dragon op og gjorde sine ønsker gældende.
Laurits Poulsen
f. ca. 1679,
d. 1710, 25-3, Højrup, 31 år
gd-fæster
1. Kirsten, 1707, d.s.å.,

g.m.

omstående Dorethe

2. Mette, 1707,

3. Kirsten, 1709, 16-6.

"Laurs Povelsen Dragoun af Hr Velbaarne Hr Suurmanns Compagni anholder om Fæste
paa Hans Jensens fradøede Gaard i Høyerup, som enchen, hvilken hånd ægter, for
hannem haver opladt og afstanden, og som der paa Stædet var 4 smaae Børn, begjærer hånd Lindring paa Fæstet. Staaer i Landmaaling for Hartkorn 4-3-2, reduc. 4."
Dette var ansøgningen, og det ses, at Laurs eller Laurits, som han også skrives,
ikke har undladt at prøve at slå lidt mønt af tilstanden på stedet. Rytterses
sionen bevilger Laurs stedet "i Henssende hånd ægter Enchen, og en anden for
hannem ad interim schal være presenteret."
Da Laurs var i tjeneste, kunne han ikke uden videre tage imod fæste, og det er
det, sessionen hentyder til. - Med hensyn til hartkornet, må der være en skrive
fejl, da dette efter matrikelen skulle være 4-7-1-1.
I det ny ægteskab kom der tre børn mere, alle døtre, men en lakune i kirkebogen
bevirker, at tvillingernes fødsel ikke kendes, men dødsnotaterne viser, at den
ene af disse døde kun 8 dage gammel og begravedes d. 30-1-1707.
Som sin forgænger blev det heller ikke den tidligere dragon forundt at være mand
på gården ret længe, allerede 1710 døde han, kun 31 år gammel.
Nu var Dorethe så enke igen og fortsætter som sådan på gården nogle år, til søn
nen Niels af første ægteskab var gammel nok til at tage styret. Det skete syv
år senere.
Niels Hansen
f. 1693, 12-3, Højrup
d. 1724, b. 1-1-1725,
gd-fæster

g.m.

Maren Sørensdatter
f. 1698, 22-10, Højrup
d. 1770, 8-4,
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1. Dorthe, 1718, 31-7,
d.s.å.,

2. Hans, 1719, 1-11, d. 1723,

4. Maren, 1722, 12-7, d. 1723.

3. Maren, 1721, 27-4,

5. Kirsten, 1724, 11-4.

1717 var Hans Jensens og Dorethe Andersdatters ældste søn Niels blevet 24 år gam
mel, og nu søgte han så fæste på fødegården. Da ansøgningen lød på hans stedfa
ders Laurs Poulsens fradøde gård, som moderen ville afstå til ham, er der ingen
tvivl om identiteten, så meget mere som hartkornet gengives korrekt med 4-7-1-1.
Samtidig findes gårdens tilstand med 27 fag bygning, ”temmelig ved magt”, mens
besætningen bestod af 4 bæster, 4 køer, 3 ungnød og 6 får. - Fæstebrev af 24-41717.
Samtidig er der sikkert rykket en kone ind på gården, det første barns fødsel
in mente. Maren Sørensdatter var en datter fra nabogården, datter af gd-fæster
Søren Bendixen og Maren Pallesdatter i gd. nr. 6. - Det fremgår af skiftet ef
ter Niels Hansen.
I sin fæstertid var Niels Hansen ude for det ubehagelige, at gårdens
(sals) nedbrændte midt i den mørke vinter. Det var slemt både af den
anden grund. Det fremgår af den skrivelse og ansøgning om hjælp, som
skriveren på Niels Hansens vegne tilsendte ryttersessionen. Heri hed

stuehus
ene og den
regiments
det:

Hvor ulyckelig Rytterbonden Niels Hansen i bem. Herslev-Højrup har været
sidst forvigte 24. January indeværende Aar udviises ved følgende Tingsvid
ne af 26. hujus næst efter, at Rytter Gaardens Salshus med alt i værende
Bohave, Vinter Victualier og en Deel Foring er ved en hurtigt optændt Ild
Brand uden nogen redning ved Nattetid i Aske opbrændt og fortæret.
Han indstiller nu, at kassen giver frihed for landgilde og skatter fra sidst 1.
februar til ”Opkomst og Istandsættelse igien.” Denne indstilling var dateret d.
23-4-1723.
Det var så nok også det sidste, Niels Hansen kom til af beskæftige sig med. Året
efter døde han ved juletid og blev begravet nytårsdag 1725.
Den 11. januar 1725 holdtes der skifte efter ham. Det blev en bedrøvelig affære
- økonomisk set. Der var ifl. bo-opgørelse aktiver i gården for 104 rdl, men alene rytterdistriktets krav til gårdens ”conservation” beløb sig til 120 rdl,
så der var således underskud i boet. Men det var, hvad det var. Værre var det,
at tidligere udlæg i boet som arvedele nu skulle indfries.
Således mødte Niels Hansens brødre, Jens og Peder, med et krav på godt 53 rdl,
jfr. skiftebrev af 30-3-1706 (efter fader Hans Jensen). Ligeså mødte Hans Peder
sen Basse og Poulsen af Højrup som formyndere for Niels Hansens to halvsøstre,
Mette og Kirsten Lauritsdatter, med fordringer jfr. skifte af 16-10-1710 (Lau
rits Poulsen) på godt 61 rdl. Disse beløb havde Niels Hansen ved en aftægtskon
trakt med moderen af 2-5-1717 lovet at indestå for. Det var han jo nu af gode
grunde afskåret fra, og i boet var der intet.
Det endte dog med forlig og kompromis. Arvingerne måtte nøjes med noget mindre,
og det måtte den næste fæster - Maren Sørensdatters kommende mand - udrede, ifald
han han ønskede at komme ind på gården.
Peder Christensen
f. 1701, 24-6, Højrup
d. 1742, 12-11,
gd-fæster
1. Ingeborg, 1727, 23-11,

g.m.

2. Maren, 1729, 23-3,

omstående Maren

3. dødf, datter, 1730,

gd. 9 - 4

4. Niels, 1731-32,

5. Christen, 1734, 21-3,

6. Søren, 1736, d.s.å.

Maren Sørensdatters nye gemal var søn af gd-fæster Christen Jensen Skræder og
Sophie Jensdatter, og det var således moderens fødegård, han vendte tilbage til.
1 sit andet ægteskab blev Maren Sørensdatter mor til yderligere seks børn, hvor
af Ingeborg døde efter et ulykkestilfælde 20 år gammel. Christen blev gift med
en datter fra den ene halvdel af gd. nr. 10 og stamfader til Haurballe-slægten.
Niels fik sit hjem i Egum, gift med Barbara Jensdatter.
Selv om Peder Christensen blev ældre end sine forgængere, døde
som en ung mand, kun 41 år gammel. Ved skiftet efter ham - den
kede der en søn mere op, hvis tilstedeværelse ingen havde anet
bogen havde glemt at registrere hans ankomst til denne verden.
nævnte Niels, gift med Barbara Jensdatter.

han alligevel
19-11-1742 - duk
noget om. Kirke
Denne søn er oven

Maren Sørensdatter giftede sig ikke mere, men overlod skansen til sin ældste
datter Dortehe af første ægteskab og hendes tilkommende mand.
Skiftet efter Peder Christensen viste overskud. Indtægt 314-3, og udgift 166-0-4.
Alt tyder på, at Peder Christensen havde været en god bonde, der havde haft or
den i sine sager. Det vidner også besætningen om: 5 bæster og 1 plag, 4 køer,
2 kvier, 3 stude-ungnød, 3 kalve og 16 får, 8 svin og 1 so med 4 grise.
Hans Rasmussen
f. ca. 1718, Århus
d. 1779, 14-11, Højrup
gd-fæster
1. Peder, 1743, 27-10,
d.s.å.,

1. Dorthe Nielsdatter
f. 1718, 31-7, Højrup
d. 1773, 19-11, -

2. Søren, 1745, 17-1, d.s.å.,

4. Rasmus, 1746, 19-6, d.s.å.,

Ingeborg, 1750, 29-11,
d. 1755,

g.m.

5. Rasmus, 1748, 1-9, d. 1756,

7. Else, 1752, 19-11, d. 1753,

9. 9. Else, 1756, 22-8, d.s.å.,

3. ^Jiels, 1746, 19-6,
6.

8. Niels, 1754, 20-1,

10. Anne, 1758, 24-9.
2. Ellen Hansdatter
f. ca. 1737,
d. 28-1-1810, Højrup

Den 18. november 1742 trolovedes Hans Rasmussen af Herslev og Dorthe Nielsdatter
af Højrup, og den 27. maj 1743 fejredes bryllup. Kort forinden - 22-3-1743 havde han fået fæstebrev på gården.
Hans Rasmussen var møllersøn fra Gammelby mølle, søn af møller Rasmus Sørensen
og hustru Else. Han var dog ikke født på møllen, men i Århus, hvor faderen, der
var snedker, havde haft borgerbrev. Forældrene kom først til Gammelby i 1725.
Når han nævnes af Herslev, skyldtes det, at han her ved brylluppet var fæster
af en halvgård i Herslev.
Men inden Maren Sørensdatter afgav gården, sikrede hun sig gennem en aftægts
kontrakt med svigersønnen, at hun vedblivende kunne eksistere.
Af denne fremgår det, at hun skulle have "Huusværelse i den Væstreste Stue i
Salshuuset med en kackeloven, som fæsteren skulde holde vedlige, og til Ud
brand aarlig have 12 Læsser Tørv, forsvarligen læssede og tørre og gode."
Til livets ophold årlig 2 tdr rug, 12 skp malt, 4 skp boghvedegryn og 2 skp
havregryn, og hertil heste og vogn til og fra mølle. Endvidere skulle gården
køre for hende,når hun blev affældig, ligesom man skulle brygge hendes øl og
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bage hendes brød.
En sådan aftægtsydelse med alle dens småting nedfældede på papiret kunne godt
blive en belastning for gården, ydermere når aftægtstageren som her holdt ud i
28 år.
Af de ti børn i ægteskabet døde ikke mindre end syv som små. Sønnen Peder blev
tømrer og findes senere som boelsmand på Højrup mark. Hans efterslægt fandtes
i Herslev sogn til langt op i vort århundrede. De to overlevende døtre vides in
tet om.
Hvor længe Hans møller, som han almindeligvis kaldtes, holdt sig ved gården, vi
des ikke, men han måtte afgive sit fæste, idet gården i begyndelsen af 1760-erne gik til den nuværende slægts stamfader. Sidst på året 1773 mistede Hans Ras
mussen sin kone, og i det nye år giftede han sig påny.
Ellen Hansdatter var ved giftermål enke, men intet vides om hende. Ved død beteg
nedes hun som almisselem af Højrup. Hun overlevede Hans Rasmussen med ikke min
dre end 30 år.
Fæsteren mellem Hans Rasmussen og Hans Hansen Skouenborg skulle have været en
Peder Pedersen med tilnavnet Lykke eller Lykkemand. Hvem han var, er uvist, men
han fæstede et jordløst cassehus i Højrup:
Peder Pedersen anholder om fæste på Jens Nielsens til ham afstandene jord
løse Cassehus bestående af 8 fag i slet stand. Af huset svares årlig til
Cassen 2 rdl 24 sk.
Dette var dateret 2-4-1762.
Hans Hansen Skouenborg
f. 1731, døbt 18-11, Gårslev
d. 15-1-1806, Højrup
gd-fæster og selvejer
1. Hans, 1763, 20-3,

g.m.

2. Maren, 1767, 1-11,

Anne Andersdatter
f. 1739, 21-10, Pjedsted
d. 7-2-1802, Højrup
3. Appolone, 1774, 23-2.

"Hans Hansen Skouenborg forlanger Fæste paa Peder Pedersens til Ham afstand
ene Gård, skylder af Hartkorn No 9, Agger og Eng 4-7-1-1. Bygningen bestaaer af 32 Fag i Slet Stand, Besætningen 4 Bæster, hornfæet af den Grasseren
de qvægsyge bortdød.
5-11-1762
Hans Hansen Skouenborg stammed fra Gårslev, søn af en Hans Pedersen Skouenborg.
Forældrene havde nok en del år gjort tjeneste på Nebbegård, da faderen ved en
ældre og yngre broders dåb udtrykkelig nævnes "Hans Schouenborg som tiener på
Neb."
Anne Andersdatter var fra Pjedsted, datter af Anders Mortensen, Holgård, (nok
Hvolgård). - De findes trolovede i Pjedsted d. 22. juni 1762, og den 24. juli
samme år viedes de i Pjedsted kirke.
Det var hårde vilkår, de unge gik ind til. Som det ses af fæstebrevet, var der
kun hestene tilbage, kreaturerne var alle døde af kvægpest, som på den tid hær
gede landet. Men det lykkedes Hans Skouenborg at ride stormen af, og efter få
års forløb, købte han gården fri af rytterdistriktet. Formedelst 130 rdl pr tøn
de hartkorn, og da gården her stod for 4-7-1-1, blev købesummen ialt 639 rdl
6 sk. Heraf skulle halvdelen betales kontant, mens resten skulle forrentes
ed 4% p.a. og blev stående i gården som en første prioritet, kgl. penge, som
de kaldtes. Der blev udstedt et kgl. skøde, som endnu findes i original på går
den og bærer datoen 10-11-1767.
Jfr. ovennævnte forbindelse til Nebbegård findes der ligeledes på gården et
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gammelt egetræsbord samt stykker af procelæn, der som gaver til de tjenende
Skouenborgere er gået i arv og pietetsfuldt bevarede.
Af ægteskabets tre børn var sønnen selvskrevet som arvtager af gården. - Maren
blev 1791 gift med gårdmand Hans Griis i gd. nr. 13. Apollone viedes til Chri
stopher Pedersen i gd. nr. 5, og samtidig - ved dobbeltbryllup - hjemførte Hans
Skouenborg d. Yngre Christophers søster Anne. Det skete d. 1. juli år 1800.
Samtidig udviste skøde- og panteprotokollerne, at fædrene til sidstnævnte par
havde besluttet sig til at gå på aftægt, idet overdragelsen af gårdene til de
respektive sønner bærer samme tinglæsningsdato, 19-8-1800.
Hans Hansen Skouenborg
f. 1763, 20-3, Højrup
d. 11-4-1817,
gdr
1. Anne, 1-1-1802, d.s.å.,

g.m.

Anne Christophersdatter
f. 1772, 3-12, Højrup
d. 11-5-1826,

2. Ane, 13-3-1803,

4. Dorthe, 19-1-1808, d. 1811,

3. Birthe, 12-4-1805,

5. Dorthe, 13-11-1813.

Hans Hansen Skouenborg bar tilnavnet d. Yngre, i hvert fald så længe faderen le
vede, vel også siden hen for at præcisere, hvem der var tale om, da navnene var
fuldkommen ens.
Det ser ikke ud til, at han havde taget del i den rige handelsvirksomhed, der
udfoldede sig her omkring århundredskiftet. Dog ses han at have købt en mindre
parcel, da man udparcellerede afdøde Hans Hansen Griis,s gård nr. 13. Her var
der tale om parcel nr. 12 med htk 2 skp 1 alb. K 900 rdl sølv, og skøde af 20-11812. Denne handel blev dog først tinglæst 24-12-1828, og da havde Hans Skouen
borg været død i mange år. Han blev nemlig ikke nogen gammel mand, kun 54 år.
Anne Christophersdatter førte gården videre, til datter og svigersøn afløste
hende.
Af de fem børn - alle piger - døde de to som spæde og mindreårige. - 1825 var
der igen dobbeltbryllup i Højrup, idet Anne Christophersdatter bortgiftede to
af sine døtre. Ane, den ældste af de tilbageværende - blev gift med Peder Chri
stensen Skou Basse, søn af Christen Jeppesen Basse og Anne Marie Pedersdatter
Skou i gd. nr. 8. Den yngre Birthe viedes til gårdmand Anders Sørensen på går
den Kirstinebjerg i Børup og forlod dermed sognet. Hun døde dog ung og nok kort
tid efter giftermålet, idet hun var død ved skiftet efter Anne Christophersdat
ter, hvor en arvelod hende vedrørende indgik i opgørelsen.
Den yngste datter, Dorthe, blev gift med gårdmand Christen Jensen, Haurballegård, men døde ligeledes ung året efter, kun 24 år.
Peder Christensen Skou Basse
f. 12-9-1795, Højrup
d. 23-10-1867, gdr
1. Ane Bine, 7-12-1826, d. 1833,
24-1-1832, d.s.å.,

9. Jens Pagh, 28-3-1845.

Ane Hansdatter Skouenborg
f. 13-3-1803, Højrup
d. 10-3-1875,

2. Christen Basse, 11-3-1829,

4. Anebine, 27-9-1833,

6. Hans Skouenborg, 17-1-1838,
1843,

g.m.

3. Anne Marie,

5. Hans Skouenborg, 20-4-1836, d.s.å

7. Jens Pagh, 27-1-1841, d. 1842,

8- dødf. dr.
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Året efter brylluppet slap Anne Christophersdatter tøjlerne, og med skøde af
16-4-1826, læst 12-7, overdrog hun gården til datter og svigersøn. Det var også
på høje tid, da hun var død, inden tinglæsningen blev en realitet. Hun blev hel
ler ikke gammel, som sin mand kun 54 år.
Eftertiden kender kun Peder Christensen med efternavnet Skou, som senere blev
til Skov, hvilket er den form,nuværende slægt bærer.
Ved gårdens overtagelse blev hartkornet angivet til5-l-l-2 1/4, og det er så no
genlunde summen af det oprindelige og Hans d. Yngres tilkøb.
Ved denne tid udarbejdedes den matrikel, der skulle komme i 1844, og den gav
gården nr. 8 og nyansatte hartkornet til 7-7-1- 1/4.
Det blev Peder Skou, der lagde grunden til gårdens nuværende størrelse. Gård nr.
11 (gi.nr. 10), der lå i gårdens nuværende toft, blev købt og udparcelleret af
Christen Jensen, Haurballegård, og kromand Bertel Nielsen, Højrup kro. Af dem
købte Skou hovedparcellen 11a med htk 3-7, mens han til gengæld afgav nordmark
en nord for Gammel Ribevej med 1-2-3-i. Handelen fandt sted 1851, skøde af 2712, læst 7-1-1852. Beliggenheden af 11a var fordelagtig, idet den lå op til går
dens skel.
Af de mange børn, der fødtes i samlivet, døde ikke mindre end fem. Kun tre søn
ner og en datter overlevede. Datteren blev i 1863 gift med Anders Nielsen, Viuf.
Ældste søn overtog fødegården, mens yngste søn fik gård i Vilstrup, gift med
Ane Jensen fra Kolding. - Hans Skouenborg forblev ugift og havde ophold i går
den, hvor han først døde i 1936, 98 år gammel.
Christen Basse Pedersen Skou
f. 11-3-1829, Højrup
d. 1-1-1891,
gdr
1. Peder. 3-6-1867,

g.m.

2. Ane, 11-7-1869, d. 1872,

Ane Marie Thomsen
f. 3-7-1839. Højrup
9-6-1881,
3. Ane Marie, 19-8-1873,

4. Thomas, 3-5-1875.
Christen Basse Pedersen Skou fik skøde på fødehjemmet i foråret 1865, dateret
13-4. Året efter giftede han sig, og d. 6. juli 1866 viedes han til Ane Marie
Thomsen, der stammede fra genbogården, datter af gårdmand Thomas Carlsen og Ane
Pedersdatter.
Christen Skou fortsatte faderens bestræbelser på at frilægge gården. Fra gammel
tid havde der langs bygaden ligget en del småejendomme og huse. Disse begyndte
Christen Skou at købe op, når de blev til salg, og af hartkornsfortegnelsen ved
sønnens overtagelse, ses det, at han havde nået en del, idet ikke mindre end
ti forskellige matrikelnumre udgjorde gårdens tilliggende. Disse huse og bygninninger blev nedrevne og arealerne underlagt gården.
Nu fortsatte sønnen, hvor faderen slap, og i dag står kun et par enkelte huse
i randen af gårdens toft.
Fire børn fødtes i ægteskabet, hvoraf Peder overtog gården. Ane Marie blev i
1895 viet til Holger Buhi og fik sit hjem i St. Velling, mens Thomas blev gift
med Karen Mortensen fra Stendalgård i 1903, og de blev bosiddende på Enghave
gård i Herslev.
Peder Pedersen Skov
f. 3-6-1867, Højrup
d. 27-12-1938, gdr

g•m•

Ane Johanne Sørensen
f. 22-10-1864, Højrup
d. 15-2-1938,
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1. Christen, 23-4-1893,

2. Mette, 4-1-1895,

4. Anne Marie, 30-9-1900, d. 1928,
Bine, 17-10-1906,' d. 1868 J

3. Søren, 8-12-1897, d. 1915,

5. Hansine, 15-5-1902, d. 1977,

6.£Anne

Peder Pedersen Skov overtog sin fødegård med skøde af 8-7-1890, Hartkorn 9-13-2 1/4. K 40.000. - Da var han kun 23 år gammel, men da faderen døde kun få
måneder efter, var det på høje tid.
To år efter giftede han sig, og den 27. maj 1892 viedes han i Herslev kirke til
Ane Johanne Sørensen, datter af gårdmand Søren Jensen og Mette Jensen i i gd.
nr. 13 (ny matr.).
Selv om forgængerne havde gjort deres til at øge hartkornet, så blev der allige
vel også noget til Peder Skov. Hans svigerfader, der var enkemand, ønskede at
sælge, da gården brændte i sommeren 1893. Den købte så svigersønnen, og dermed
øgedes tilliggendet med htk 4-1-2-2 3/4. Skøde af 21-4-1894, læst 6-6-1894.
Købsprisen var 20.000 kr og aftægt på livstid for sælger. - Peder Skov ansøgte
derefter om tilladelse til at nedlægge gården som selvstændigt brug og lægge
jorden under sin gård. Det lykkedes, og tilladelse til sammenlægning blev givet
d. 29-1-1896.
Som det sidste af husene i randen af toften blev Niels Hansen Østdals hus, matr
nr. 21c, erhvervet formedelst 2.100 kr. Skøde af 28-6-1898, læst 19-10 samme
o
ar.
Som et kuriosum kan nævnes, at han ligeledes fik skøde på den gamle skoleplads,
der siden skolens flytning i 1834 var blevet drevet under matr. nr. 11. Men
kommunen havde ingen adkomstpapirer på stedet, og skødet af 18-12-1902, læst
14-1-1903, blev nærmest af symbolsk karakter, og den aftalte købesum på loo kr
betaltes ikke.
Endelig købtes af genboen Niels Foged Thomsen en parcel på en halv snes tdr.
land. Det var i 1923.
Af børnene fik Christen gården. Mette blev gift med Johs, Huus Christensen i
Tårup, og de to yngste døtre boede sammen med forældrene i det af Peder Skov
nybyggede aftægtshus ved bygaden.
Christen Skov
f. 23-4-1893, Højrup
d. 16-7-1966,
gdr
1. Johanne, 20-2-1924, d.s.å.,

g.m.

Anne Marie Thuesen
f. 5-8-1899, Skærbæk
d. 23-5-1978, Fredericia

2. Hans Peter, 17-2-1925,

3. Søren, 15-1-1927,

4. Ellen Johanne, 3-10-1929, d. 1986.
Som ældste søn og eneste overlevende søn var der ingen tvivl om arvefølgen.
Christen skulle have gården. Men endnu var Peder Skov ikke til sinds at afgive
den, og Christen så sig om efter noget andet. En købekontrakt med Søren Kring
i Tolstrup af 24-1-1923 og skøde af 26-6 samme år gjorde ham til gårdejer i Tol
strup. Samtidig giftede han sig, og hans kone var født i Skærbæk, datter af en
gårdejer Thuesen der. Alle børnene er derfor fødte i Tolstrup.
Men Peder Skov havde til sit otium bygget et hus langs bygaden, og der flyttede
han op, og Christen med familie kom hjem og overtog fødegården, skøde af 7-111936.
Af de tre overlevende børn var Hans Peter jlar arvtager. Søren arvede familiens
gård i Tolstrup, og Ellen Johanne uddannedes køkken-fagligt. Da Christen Skov var omkring de tres år, tænkte han på at overlade bedriften
til sønnerne. Til den ende købte han af Christen Haurballe dennes hus i Højrup
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- den gamle forskole - for der at nyde sin alderdom. Skøde fra Christen Haurbal
le af 17-6-1954. - Men endnu gik der et par år, inden rokaden fandt sted.

Hans Peter Skov
f. 17-2-1925, Tolstrup
d. 14-12-1983, Højrup
gdr

g.m.

1. Kristen, 3-10-1950,

2. Eleonora, 13-12-1952,

Kirstine Marie Kring
f. 24-6-1922, Hastrup
d. 11-7-1975, Højrup
3. Anne Lise, 7-9-1957.

Ved sit giftermål overtog Hans Peter Skov den gård i Tolstrup, som hans fader
havde købt, og som siden overtagelsen af fødegården havde været forpagtet ud.
Hans kone var datter af gårdejer Abraham Kring og Eleonora Lund i Håstrup.
Skødet på fødegården daterer sig af 21-12-1959, men skete reelt et par år før,
Forfædrenes sans for handel vendte i nogen grad tilbage med Hans Peter Skov ef
ter at have ligget brak under Christen Skov. Han øgede gårdens tilliggende ved
købet af nabogården, der da ejedes af Johansen i Nr. Bjert. Sammen med Honoré
i Elmegården delte de marken således, at Honoré fik vestermarken, mens H.P.Skov
fik den indre mark, der grænsede op til hans egen. Endvidere bygninger, gårds
plads og have. Skøde af 23-2-1972. Forinden havde han overladt halvdelen af går
den i 1971 til sønnen Kristen for at lette generationsskiftet. Senest købte han
af Hans Nielsen Skov dennes ejendom matr. nr. 10b i Højrup, skøde af 1982.
Både Hans Peter Skov og hans kone døde i forholdsvis ung alder, og gården gik
til sønnen. Denne er ugift og har p.t. forpagtet gården ud. - Nabogårdens byg
ninger og have solgtes i 1985 til tømrer Erbs i Taulov. Endvidere har Kristen
udstykket de to huse, der hørte til gården, matr. nr. 25b og 21c. Det sidste
købtes af murer Viggo Jørgen Jensen 1986.
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Gård nr. 10, 1688
htk. 5-1Matriklen af 1664 havde Simon Pedersen som fæster, og denne skulle jfr. Ravn være
kommet på gården ved at ægte en enke efter Søren Jepsen, Maren, hvis efternavn
man kun kan gætte på. Men Ravn kalder hende Maren Sørens, og antagelig var hun
en Olufsen, datter af Oluf Ebbesen, der var selvejergårdmand på nr. 11.
Ifl. et gammelt skøde fra 1662 - efter Hans Knudsen: Kolding Rytterdistrikts
Selvejere - fik Simon Pedersen skøde på svogerens, Peder Olufsens selvejergård
nr. 11, mens Peder Olufsen overtog fæstegården her. En senere fortegnelse - uda
teret - angav ikke alene Peder Olufsen, men også en Niels Iversen. Peder Olufsen
var nok død, da k-bogen begyndte at registrere, men Iversen døde først i 1696.
Matriklen af 1688 angav Peder Olufsen som bruger, men udarbejdelsen var jo sket
en fire-fem år før, og ajourføring var noget, der tog tid dengang.
Jep Jensen
f. ca. 1664
d. 1748, 11-4, Højrup
gd-fæster

g.m. Maren Christensdatter
f. ca. 1660
d. 1701, 19-4, Højrup

1. Maren, 1689, 28-7, 2. Kirsten, 1692, 13-3, 3. Jens, 1694, 20-9, d.s.å., 4.
Christen, 1696, 5-2, 5. Knud, 1699, 8-11.
Peder Olufsens efterfølger var Jep Jensen, hvis oprindelse - såvel som hans ko
nes - ikke kendes.
Af en kendelse i ryttersessionen fra 1688 ses det, at Jep Jensen dette år var i
nød, da hans bæster døde, og sessionen hjalp ham med en sort hest i sjette år
samt en rød hoppe. Ved købet af disse kom Jep i gæld til sessionen med 20 rigs
daler, som han nok aldrig fik betalt. I 1713 var det galt igen, idet han året
før havde mistet nogle af sine bæster.
Noget tyder på, at Jep sad og huggede i det, og muligvis var det grunden til, at
Jep måtte finde sig i at få medfæster. Da gården fremover er delt, beskrives den
ne halvdel under 10B.
Jep Jensen og Maren fik i deres ægteskab i hvert fald fem børn, hvoraf et enkelt
døde som spæd. Christen fik senere fæste på gården, mens Knud døde i Viuf i 1731.
Han var her gift med Maren Mortensdatter fra Børup.
Christen Jepsen
f. 1696, 5-2, Højrup
d. 1756
gd-fæster

g.m. 1. Kirsten
f. ca. 1702-03
d. 1725, 14-1, 22 år, Højrup

1. Maren, 1723, 22-1, d. 1724, 2. Jens, 1724, 1-11, d. 1725
g.m. 2. Anne Nielsdatter
f. ca. 1692, Møsvrå
d. 1777, 19-5, Højrup
3. Kirsten, 1727, 26-1, 4. Maren, 1731, 23-3, 5. Anne, 1734, 10-1, 6. Niels, 1736,
22-4, d.s.å., 7. Jep, 1738, 26-1, d.s.å., 8. Ingeborg, 1739, 2-8, d.s.å.
1723 søgte Christen Jepsen fæste af faderens ”rytterpartgård nr. 10 htk. 2-4-2,
som han ikke bruger formedelst alderdoms svaghed og fattige tilstand”.
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Af denne ansøgning fremgår det nu tydeligt, at hartkornet var
er nøjagtig halvdelen af 1688-ansættelsen 5-1.
Det var utvivlsomt noget af et fallitbo, Christen her gik ind
måtte han gå ind på at betale føromtalte 20 rdl., som faderen
terdistriktet og var i restance for, med 10 rdl. årlig. Hårde
har nok også taget tid at få sagen tilfredsstillende i orden,
blev først dateret 17-7-1724.

delt, idet 2-4-2
til, og endvidere
stadig skyldte ryt
betingelser. Det
for fæstebrevet

Men Christen gik åbenbart på med frisk mod, og samtidig giftede han sig. Hans
første kones herkomst ukendt, og hun døde ganske ung og åbenbart i barselseng,
men hun hed sikkert Kirsten til fornavn jfr. første datters navn af andet ægte
skab, der uden tvivl var opkald.
Men en god måned efter var Christen atter gift, og hans anden kone var fra Møs
vrå, datter af gmd. Niels Nielsen Højrup og Anne Simonsdatter, der begge stammede
fra Højrup. Vielsen fandt sted i Almind, og umiddelbart efter festlighederne døde
Christen Jepsens yngste søn, der kun var få måneder gammel. Hans død noteret i
Almind K-bog for 7-3-1725.
I sit andet ægteskab fik Christen Jepsen yderligere seks børn, men af de ialt
otte børn nåede kun tre de voksnes rækker. Da alle drengebørn var døde, blev det
en datter og svigersøn, der fortsatte, hvor Christen slap. Det var Maren. Kir
sten blev i 1754 gift med Samuel Samuelsen i Lilballe, mens Annes videre liv er
ukendt. Findes nævnt som dåbsvidne 1758 hos søsteren i Højrup.
Christen Jepsen holdt antagelig ud på gården til sin død i 1756, men året efter
kom der igen en mand i gården.
Jens Nielsen
f. ca. 1727
d.
gd-fæster og selvejer

g.m. Maren Christensdatter
f. 1731, 23-3, Højrup
d. 21-3-1809,

1. Christen, 1758, 19-2, 2. Niels, 1761, 11-5.
Den 15. juni 1757 holdt Maren Christensdatter bryllup med Jens Nielsen, der i
bryllupsnotatet blev angivet af Follerup, hvad der nok vil sige, at han tjente
der. Han var muligvis fra Møsvrå, da en Karen Nielsdatter fra denne lokalitet
var gudmoder ved Niels' dåb i 1761. Men ellers er alt tavshed om Jens Nielsen,
og ikke engang hans død kan findes noteret. Hans omtrentlige fødselsår er be
regnet efter folketællingen 1787, hvor han blev ansat til 60 år. Men han må væ
re død inden næste tælling i 1801, der viste Maren som enke.
Det blev Jens Nielsen, der frikøbte halvgården med htk. 2-4-2, skøde af 24-111767. - Efter udskiftningen solgte han ligeledes et hus med kålhave til Niels
Laursen i 1781.
Af de to sønner blev det den yngste Niels, der afløste faderen. Christen findes
gift i Bredstrup, hvilket fremgår af et dåbsnotat fra 23-3-1798. Da Jens Nielsen
var omkring tres år, afstod han gården til sønnen.
Niels Jensen
f. 1761, 11-5, Højrup
d. 3-12-1831,
gdr.

g.m. Kirsten Thomasdatter
f. 1772, 19-11, Herslev
d.

1. Maren, 23-3-1798, 2. Jens, 1800, 27-10, 3. Thomas, 21-5-1803, 4. Jens Chri
stian, 28-1-1807.
Niels Jensen fik skøde på gården samt et hus d. 22-11-1787. Men tinglæsning fandt
først sted i 1826, uvist af hvilken grund, men da en sådan kostede penge, havde
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man vel ment, disse kunne spares til bedre tider.
Da var Niels Jensen endnu ungkarl, og han var en moden mand, da han d. 30. juni
1795 viedes til Kirsten Thomasdatter. Hun var født i Herslev som datter af skole
holder Thomas Christensen Smidt og dennes hustru af andet ægteskab, Maren Jens
datter, der for øvrigt var en Højrup-pige, født i gd. nr. 4, og de unge var derfor
langt ude i slægt med hinanden, og de kunne efter datidens ægteskabslovgivning
ikke gifte sig uden kgl. bevilling, hvilket de da også havde.
I det store handelsræs, der efter udskiftningen fandt sted her i byen, deltog
Niels Jensen ikke videre. Dog købte han en enkelt parcel af gd. nr. 12 i 1811.
I ægteskabet kom fire børn til verden, og af disse blev datteren i 1824 gift med
gårdmand Niels Madsen i Viuf. Jens var som ældste søn udset til arvtager, mens
Jens Christian døde hjemme på gården i 1835.
Niels Jensen døde i 1831, 70 år gammel. Kirsten Thomasdatter fortsatte som gård
ejerske, og som sådan findes hun ved folketællingen i 1834 med alle tre sønner
hjemme. Ved folketællingen seks år senere blev hun angivet som aftægtskone. Der
efter forsvinder ethvert spor af hende, og hendes dødsår kendes ikke.
Jens Nielsen
f. 27-10-1800, Højrup
d. 16-2-1859,
gdr.

g.m. Maren Hansdatter Griis
f. 2-5-1816, Højrup
d. 2-5-1845,

Niels Christian, 30-11-1840, 2. dødf. dr., 2-5-1845.
Hvornår Jens Nielsen afløste moderen på gården er ukendt, men det var jfr. ovenst.
sket 1840 og sandsynligvis omkring hans giftermål.
I efteråret 1839 holst han bryllup med Maren Hansdatter Griis, der var født på
gd. nr. 6, datter af Hans Hansen Griis og Karen Andersdatter. Da var han fuldmo
den mand og omtrent 16 år ældre end sin kone.
Det blev en kortvarig lykke, for i 1845 døde Maren i barselseng efter at have
bragt en dødfødt dreng til verden. Det var muligvis denne tragedie, der bevirkede
den videre udvikling, som blev begyndelsen til enden for gården som selvstændigt
brug.
Den ny matrikel havde tildelt gården matr. nr. 11 og ansat hartkornet til 5-1-2-2.
Efter sin kones død havde Jens Nielsen tilsyneladende givet op, og i 1846 findes
gården pludselig solgt. Det var svogeren, Niels Madsen i Viuf, der stod som køber,
og denne havde straks via købekontrakt af 24-4-1846 ladet den gå videre til Chri
sten Jensen (Haurballe) og kromand Bertel Nielsen, Højrup kro, der begge var iv
rige handelsmænd.
Men denne handel blev ikke ført ud i livet, og man kan kun gætte på, hvad der
var sket. På en eller anden måde må der være blevet grebet ind. Jens Nielsen sand
synligvis umyndiggjort, selv om der ikke er blevet fundet noget officielt herom.
Men da salgsproceduren blev gentaget i 1851, havde Jens Nielsen fået tildelt værge
Denne var gårdmand Thomas Carlsen i Højrup.
Nu fortsatte det afbrudte handelsforløb. Niels Madsen i Viuf fik skøde på gården dateret 12-5, 18-6-1851. Dennes kontrakt med de forrige købere stod åbenbart li
geledes ved magt, og de to kompagnoner splittede nu gården ad og udparcellerede
den totalt.
Hovedparcellen, der var beliggende på vestermarken, solgtes til ejeren af nabo
gården mod syd, Peder Christensen Skov, der købte htk. ialt 3-7. Denne måtte i
købet ligeledes tage sig af aftægtsforpligtelse til Jens Nielsen og søn.
Udparcelleringen blev, som følger:
matr. nr. 11a htk. 3-7
- 11b 0-0-1-1

til Peder Christensen Skov, skøde af 7-1-1852
skilt fra gården før matrikuleringen
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matr. nr. 11c htk. 0-3-2-1 1/4
tømrer Palle Pedersen
skøde af 22-6-1852
- Ild 0-2-1-2 3/4
snedker Niels Olesen
-1853
- Ile 0-2-2-1 3/4
Hans Jensen Høeth
- 23-6-1852
- llf 0-1-2-2 1/4
gnid. Anders Jensen
7-1-1852
0-0-1-0
hmd. Hans Jørgensen
7-1-1852
- Hg r
o
o
Dermed var gårdens saga ude, og fa ar senere døde Jens Nielsen som aftægtsmand
hos Peder Christensen Skov. Den eneste søns videre skæbne er ukendt.
Af gården, der var beliggende lige nord for den nuværende Skovborggård i dennes
toft, er der ikke mere noget spor tilbage.

Gård nr. 10B, 1688
htk. 2-4-2
Hvornår Jep Jensen måtte finde sig i en medfæster, er ukendt, men indirekte med
delte Sessionsprotokollen, at en Thomas Hansen, der beboede et af kronens såkaldte
Cassehuse, havde haft halvdelen af Jeps gård i fæste.
I 1708 fæstede han imidlertid gd. nr. 3, og herved blev halvgården her ledig.
Fæsteprotokollen:
Peder Nielsen formedelst han afstår sin halve gård for Hans Pedersen, beder igen
om Thomas Hansens halve gård, af landmålingen hartkorn 2 tdr., 4 skp., 2 fdk. reduc. 2-2. Peder Nielsen bevilges fæstet mod indfæstning på 4 rdl.
8-6-1708
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Det ville imidlertid ikke lykkes for Peder Nielsen, hvis data findes under nr.
8, og efter otte år på halvgården måtte han give op. Hans skudsmål findes i ef
terfølgerens fæstebrev.

Jens Christensen
f. 1694, 18-11, Højrup
d. 1765, 20-1,
halvgårdsfæster

g.m. Anne Jørgensdatter
f. 1693, 29-5, Højrup
d. 1751, 1-8,

Ægteskab barnløst.
Fæsteprotokollen:
Jens Christensen begærer udi fæste den halve gård, som Peder Nielsen formedelst
udygtighed og uformuenhed har måttet kvittere. Samme skylder hartkorn efter land
målingen 2-4-2, reduc. 2-1. Gårdens bygning, som består af salshus, stald og øddel alt udi een længe 13 fag, nogenledes ved magt, 4 fag stald står på stolper.
Har til besætning 3 bæster, 1 ko, 2 kalve og 2 får.
7-9-1716
Efter dette kunne det se ud til, at Jep Jensen og hans genbo i gården ikke havde
haft ret meget at lade hinanden høre med hensyn til drift og økonomi.
Den ny medfæster stammede fra gård nr. 4, søn af gd-fæster Christen Jensen Skræder og Sophie Jensdatter.
Hans kone var datter af sal. gd-fæster Jørgen Pedersen og Maren Lauritsdatter
på gd. nr. 8. Anne Jørgensdatter kom nu til at afløse sin moder, idet denne ef
ter Jørgen Pedersens død var blevet gift med ovennævnte Peder Nielsen. Muligvis
havde Peder Nielsen og Maren fået husly hos datteren, idet i hvert fald Maren
Lauritsdatter findes død i Højrup i 1745.
I 1751 døde Anne Jørgensdatter, og da der ikke var børn i ægteskabet, blev det
Annes familie, der arvede hende, ogdet var en afdød søsters børn i Fredericia.
Ved samme skifte viste bo-opgørelsen, at der kun var aktiver for 231 rdl., mens
passiverne sneg sig op til 260 rdl. Der blev altså intet at arve og dele. Denne
opgørelse betød dog ikke, at Jens Christensen var på fallittens rand, men ansæt
telserne ved en sådan vurdering tog hensyn til gårdens videre beståen og hindre
de, at arvedele ødelagde økonomien.
Jens Christensen holdt sig ved halvgården til 1756, da slægtninge afløste ham.

Christen Pedersen
f. 1734, 21-3, Højrup
d.
gd-fæster og selvejer

g.m. Mette Jensdatter
f. 1727, 26-4, Højrup
d. 27-10-1813, Højrup mk

1. Peder, 1758, 5-3, 2. Anne, 1760, 15-5, 3. Sophie, 1762, 22-2, 4. Maren, 1764,
5-8, 5. Jens, 1767, 25-10, d. 1770, 6. Jens, 1771, 13-1.
Det blev en broderdatter og hendes mand, der afløste Jens Christensen.
Mette Jensdatter var født på gd. nr. 4, datter af gd-fæster Jens Christensen
og dennes hustru af andet ægteskab Maren Hansdatter Griis. Christen Pedersen
var født på gd. nr. 9 som søn af gd-fæster Peder Christensen og Maren Sørens
datter. Sidst på året 1756 holdt de bryllup ifl. kongebrev, da de efter dati
dens regler var for nært beslægtede.
Forinden var det sikkert gået i orden med overtagelsen af gården, i hvert fald
blev en aftægtskontrakt mellem parterne godkendt samme år, endda af 31-1-1756.
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Frikøbene gjorde Christen Pedersen til selvejer med kgl. skøde af 1767, 24-11.
Kort efter fulgte udskiftningen i 1771, og den placerede gårdens arealer i nord
marken, nord for GI. Ribevej. Som konsekvens af dette flyttede Christen Peder
sen gården ud på marken. Tidspunktet kendes ikke, men skulle ifl. overlevering
være sket efter en brand. Dette har dog ikke kunnet verificeres, men flytningen
må være sket før 1780, da et kort udgivet af Videnskabernes Selskab dette år,
har gården aftegnet og med navnet Haureballe Gd.
Navnet sikkert efter det gamle marknavn Østre Haureballe Fald, der findes i for
tegnelsen over de gamle marknavne i Herslev sogn. Navnet brugt første gang i et
bryllupsnotat, da Anne Christensdatter i 1786 blev gift med Christen Hansen fra
Sandagergård i Taulov.
Af de øvrige døtre findes Sophie viet i 1797 til ungkarl Casper Jensen i Frede
ricia. Maren holdt som en ældre pige bryllup i 1801 med Niels Andersen i Stoustrup. Af sønnerne blev det den yngste, der afløste faderen, mens Peders skæbne
er ukendt.
I 1801 afstod Christen Pedersen gården, og derefter er alt tavshed om ham. Hans
død kan ikke spores, mens Mette holdt godt ud og døde i høj alder i 1813.

Jens Christensen
f. 13-1-1771, Højrup
d. 23-6-1847, Højrup mk.
gmd.

g.m. Anne Marie Andersdatter
f. ca. 1779
d. 5-7-1837, Højrup mk.

Mette, 19-9-1802, 2. Maren, 16-6-1804, 3. Christen, 31-5-1809, 4. Anne Marie,
22-6-1811, 5. Karen, 21-11-1815, 6. Anders, 18-3-1818.
Jens Christensens adkomst til fædrenehjemmet skrev sig af 31-8-1801. Omtrent
samtidig havde han nok giftet sig med ovenst. Anne Marie, hvis oprindelse ikke
kendes, da bidrag til k-bogens dåbsnotater begyndte året efter.
Som i generationen før blev det til seks børn i samlivet. Heraf blev Maren som
den første datter gift allerede 1824 med Jens Olesen fra Egum. I 1832 fulgte
Mette efter og viedes d. 5. maj til Søren Nielsen af Sdr. Vilstrup. - Anne Marie
blev i nabolaget, og d. 13. juni 1835 holdt hun bryllup med Poul Nielsen af Børup, der samme år købte ejendommen Hvandlund. Karen blev som den yngste gift i
1839 med Anders Jensen Ladegaard fra Højrup, og de fik deres hjem i Møsvrå, hvor
de en overgang havde krohold. Som ældste søn overtog Christen til sin tid går
den, mens Anders giftede sig ind på ejendommen matr. nr. 17a, der var en mindre
gård på Højrup mk. Da Jens Christensen havde passeret de tres år, afgav han går
den til sønnen Christen.

Christen Jensen
f. 31-5-1809, Højrup mk.
d. 8-3-1884, Skovbæk ml.
gmd.

g. m. 1. Dorthea Hansd. Skouenborg
f. 13-11-1813, Højrup
d. 15-1-1837, Højrup mk.

dødf. dreng, 1-1-1837

g.m. 2. Mette Hansdatter Brems
f. 9-12-1811, Herslev
d. 5-11-1851, Højrup mk.
1. Dorthea, 4-6-1839, 2. Jens, 29-4-1842, 3. Hans, 28-4-1844, 4. Peder, 15-71846, 5. Mette, 5-11-1851,
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g.m. 3. Johanne Jensdatter
f. 2-6-1813, Viuf
d. 16-10-1855, Højrup mk.
dødf. dreng, 9-10-1755.

Christen Jensens adkomst til gården var af 1-11-1834, omend først tinglæst 20-71837, hvad der nok skyldtes skiftet efter hans første kone.
Ved overtagelsen var han endnu ungkarl og en slags hjemmegående søn. Men i som
meren 1836 - 28. maj- holdt han bryllup med Dorthea Skouenborg fra Højrup, dat
ter af Hans Hansen Skouenborg og Anne Christophersdatter i gd. nr. 9, gi. matr.
Det blev et tragisk kort ægteskab, idet Dorthea døde i barselseng efter at have
bragt et dødfødt barn til verden.
Hans anden hustru var fra Herslev, og Mette Brems var datter af gmd. Hans Han
sen Brems og Johanne Nielsdatter. Selv om det var en lokal begivenhed, findes
de ikke viede i Herslev, men dåbsnotater året efter viste, at den havde fundet
sted.
I dette samliv fødtes fem børn, men yngste datters fødsel kostede Mette livet.
Det tredje ægteskab endte lige så ulykkeligt som det første, idet et dødf. barns
ankomst bevirkede moderens død.
Efter sin anden kones død var Christen Jensen enkemand halvandet år, inden han
atter giftede sig. Han blev d. 4. juni 1853 gift i Viuf med Johanne Jensdatter,
der da var enke efter hmd. Niels Peder Pedersen, som var død året i forvejen af
TB. - Efter disse tre ægteskaberlevede Christen Jensen som enkemand.
Samme Christen Jensen var nok en mand, der førte sig en del udadtil. Han havde
stor lyst til at handle, og utallige var de notater i skøde- og panteprotokollerne, der vedrørte ham og hans handel. Undertiden med den Højrup kromand som
handelspartner. Disse handeler bevirkede også en mindre forøgelse af hans egen
gårds tilliggende, bl.a. matr. nr. 36b med htk. 0-6-2-2 3/4 i 1858.
Kort tid før han overlod fødegården til sin ældste søn, købte han Skovbæk mølle
som han i sin tid selv havde været med til at anlægge - og flyttede derne. Skø
de af 10-6-1865, læst 10-1-1866. Her boede han nu resten af sin tid, dog mest
som aftægtsmand, idet han i 1869 overlod møllen til en datter og svigersøn, (se
Skovbæk ml).
Foruden ældste søn var også Hans landmand. Han havde nok arvet lidt af faderens
talent for handel, idet han foruden ejendommen 7b også ejede Højrup kro, hvis
tilliggende han udparcellerede. Rejste i 1876 med familie til Vilstrup, hvor han
på en udstykning rejste en helt ny ejendom.
Peder blev derimod lærer. Dimitteret fra Jelling Statsseminarium i 1868 og der
efter lærer i Kongsted og Vork, inden han sluttede i Håstrup. Han blev i 1877
gift med en datter fra Øsdalsgård,Kirstine Jepsen, datter af sognefoged Mads
Jepsen og Birthe Kirstine Andersen.
Den ældste datter, Dorthea, holdt bryllup i 1865 med Niels Peder Jensen fra Høj
rup, søn af gmd. Jens Rudolphsen og Karen Margrethe Nielsdatter i den senere
kaldte Elmegård. Efter bryllup fik de en mindre gård på Fredericia mk, men flyt
tede senere ud til Christen Jensen i Skovbæk ml, som de overtog i 1869, mens
Christen Jensen gik på aftægt. Her døde han i 1884.
Yngste datter Mette blev i 1873 gift med gmd og enkemand Jens Pagh Christophersen som dennes anden kone.

Jens Christensen Haurballe
f. 28-4-1842, Højrup mk.
d. 26-8-1920,
gmd. og sognefoged

g.m. 1. Ane Sørensdatter
f. 24-1-1840, Tolstrup
d. 30-10-1883, Højrup mk.

1. Mette, 4-10-1866, d.s.å., 2. Mette Johanne, 3-12-1867, 3. Johanne, 24-4-1869,
4. Sørine, 15-3-1871, 5. Christen, 26-2-1873, 6. Hans, 17-5-1874, d. 1875, 7.
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Søren, 1-10-1880, d. 1886, 8. Ingeborg, 30-6-1882, d.s.å.

g.m. 2. Ane Bertelsen
f. 19-2-1848
d.
9. Jens, 12-7-1888, 10. Bertel, 1-8-1891.
Den 4. maj 1866 indtrådte Jens Haurballe i den hellige ægtestand ved at gifte
sig med Ane Sørensdatter fra Tolstrup, datter af dengang afdøde gmd. Søren
Madsen Lomholt og Johanne Jensdatter.
Samme år fik han skøde på fødegården, dateret 16-12-1866.
Jens Christensen var den af slægten, der tog tilnavnet Haurballe ind som slægts
navn, og det er da muligt, at den rette version var Havreballe.
Han blev som faderen en kendt mand, omend nok af anden årsag. Han blev kendt som
en af pionererne for den grundtvigske bevægelse her på egnen og deltog i de så
kaldte vennemøder i Middelfart og 0. Starup. Et par af børnene blev nok af den
grund døbte i Middelfart. Han var endvidere medindbyder til grundlovsfesterne i
Højrup skov, da disse startede i 1869. Han var en mand, der var velligt, og som
man så op til. Han var i mange år sognefoged, ligesom han også valgtes ind i sog
neråd og kirkestyrelse.
Han og Ane Sørensdatter nåede at få otte børn, inden Ane døde, kun 43 år gammel.
Herefter var han enkemand nogle få år, inden han i eftersommeren 1887 giftede
sig igen med Ane Bertelsen, der var enke efter gmd. Jens Sørensen på den nuv.
Damsgård.
Ane var ligeledes en Tolstrup-pige, datter af gmd. Bertel Jepsen og Sidsel Marie
Nielsen i den senere Elbogård. Ane medførte fra sit samliv med Jens Sørensen en
datter, Barbara, der i 1908 blev gift med Alfred Jacobsen i Alminde.
Af de øvrige børn nåede to sønner at få fødegården - omend ikke på én gang - og
det var Christen og Jens. Bertel, der blev gift med en datter i nabogården, fik
siden en gård i Viuf. - Mette Johanne blev i 1891 gift med Søren Nielsen Peder
sen fra Børkop, og de overtog en slægtsård i Tolstrup. Johanne viedes i 1898 til
Henrik Nielsen af Starup, og de fik bopæl på en mindre gård i Tårup Østerskov.
Sørine fik sit hjem i Højen, gift i 1893 med Niels Marcus Kring. Ane forblev
vistnok ugift.
Matriklen af 1844, der fremkom i faderens tid, havde givet gården matr. nr. 14
og nyansat hartkornet til 4-0-0-3/4. Men faderens handelsvirksomhed havde redu
ceret dette. Det fremgik af en panteobligation fra 1873, som Jens Haurballe ud
stedte til godset Rosenvold ved Vejle ved optagelse af et lån på 8.500 rdl. Som
pant blev skrevet gården med areal og løsøre. Pantebrevet viste:
matr. nr. 14a med htk. 3-3-3-li
8c - 1-2-3- i
36b - 0-6-2-2 3/4
og løsøre:

bilagt med en fortegnelse over besætning

3 heste, 1 føl, 9 køer, 15 stk. ungkvæg, 5 får og 1 svin, 4 vogne og 3 sæt sele
tøj, 2 plove og 2 harver, 1 tromle og 1 rensemaskine.
I 1920 døde Jens Haurballe, og derefter fulgte Ane Bertelsen nok med sønnen Jens
til Skanderup, hvor hun døde syv år senere.

Jens Christensen Haurballe
f. 12-7-1888, Højrup mk.
d.
gmd. og sognefoged
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Efter næsten halvtreds års virke overdrog Jens Haurballe med skøde af 7-7-1915
Haurballegård til sin ældste søn af andet ægteskab. Ved denne lejlighed udsted
te Jens Haurballe jun. panteobligationer til sine søskende + halvsøskende samt
Barbara. Alle fik 500 kr. undtagen Ane, der blev nævnt af Børkop mølle, og som
fik 1.000 kr. Det indicerer nok, at hun var ugift og som følge deraf ikke havde
fået nogen medgift.
Efter faderens død i 1920 blev Jens Haurballe faderens afløser som sognefoged.
Hans embedstid blev dog ikke lang, for året efter solgte han gården til halv
broderen Christen, idet han kunne tænke sig noget større at arbejde med. Han
rejste derefter til Skanderup ved Lunderskov.

Christen Christensen Haurballe
f. 26-2-1873, Højrup mk.
d. 6-3-1956, Vejle
gmd. og sognefoged
1.

g.m. Ane Jensen
f. 24-3-1877, Harte
d. 13-11-1962, Vindelev

Anne Kirstine, 24-8-1899, 2. Aksel, 4-5-1902, 3. Astrid, 23-11-1907.

Christen Haurballe var allerede en moden mand, da han kom hjem og overtog føde
gården. - Efter sit giftermål i 1897 med Ane Jensen, der var fra Harte, datter
af gmd. Niels Hansen Jensen og hustru Ane Kirstine, havde ægteparret ejendom
flere steder, og det kom fra Vork, da fødegården blev ledig. Da var alle tre
børn fødte.
Skøde på Haurballegård fik Christen d. 22-10-1921.
Sognefoged-embedet blev igen ledigt i 1927, og nu fortsatte Christen Haurballe
i faderens gamle bestilling. Et job, han varetog lige til 1952, da han havde
været sognefoged i 25 år.
I 1935 afstod Haurballe gården til yngste datter og svigersøn. Han købte der
efter den gamle forskole i Højrup, der var blevet nedlagt som skole i 1931. Her
levede han og Ane til 1954, da de måtte tage ophold på alderdomshjem.
Ældste datter Anne Kirstine blev i 1922 gift med Peder Sørensen af Stallerup
og havde i mange år deres hjem i Voer Ladegaard.
Aksel blev gårdejer i Højen, gift med Else Hansen fra Louiselund.
/
Erik Hjorth
f. 2-7-1907, Egholt, Jordrup
d.
gdr.

g.m. Astrid Haurballe
f. 23-11-1907, Vork
d.

1. Anne Kirstine, 4-8-1942, 2. Henning, 6-2-1946.
I 1935 overdrog Chr. Haurballe gården til Erik Hjorth og datteren Astrid. Det
skete med skøde af 25-6-1936, og dermed fortsatte slægten på gården. Ændringer
i gårdens status var kun små, idet Hjorth til Fredericia vandværk solgte - el
ler fik eksproprieret - et par småbidder til vandværksboringer. I 1948 købtes
af vejmand Lars Larsen dennes hus matr. nr. 14d-f, som for mange år siden var
solgt fra gården. Nu vendte det altså tilbage, og Hjorth brugte det til bolig
for gifte medhjælpere.
Da det blev aktuelt med en ny forskole for distriktet, solgtes en byggeplads
til en ny skole på et hjørne af matr. nr. 8c, matrikuleret under 8i, skøde af
27-7-1939.
Af tillidshverv kan nævnes, at han en årrække var formand for andelsmejeriet
Korsvej. Bestyrelsesmedlem i Højrup brugsforening samt medlem af kirkestyrelsen.
I 1960 solgte Hjorth Haurballegård, og dermed mistede den betegnelsen slægts
gård efter at have i slægtens besiddelse siden den engang i 1770-erne flyttede
ud fra Højrup. Altså små to hundrede år.
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Familien flyttede derefter til Grønninghoved, hvor den en årrække havde en
større gård. Bor nu i Jordrup.
Gården solgtes nu til gdr. Niels Peter Honoré, der kom fra Fredericia, hvor
byens udvidelse havde umuliggjort landbrug, hvor han boede. Skøde af 16-6-1960
Honoré beboede gården de næste 16-17 år, inden han i 1977 flyttede til Elme
gården i Højrup, som han havde erhvervet i 1967 og drevet ved siden af Haurbal
legård. Samdriften fortsatte til dels efter, at sønnen Jørgen havde overtaget
Haurballegård i forpagtning. Men 1983 solgtes Haurballegård til døvelærer Mærdahl, der driver den sammen med gården i Stoustrup. Bygningerne siden lejede
ud.

Gård nr. 11, 1688

gd. 11 - 1

ELMEGÅRD
htk 7-6-2-1

Denne gård har fra gammel tid været en selvejergård, og dens først kendte ejer
skulle ifl. J.J.Ravn være Ebbe Matzen, der beboede den i 1573 ifl. en gammel
jordebog af samme år. Dens hartkorn blev ved matriklen af 1664 ansat til 9-50-1, hvilket var mere end de øvrige gårde i byen - bortset fra dobbeltgården,
den senere matr. nr. 12-13.
Gården her blev dog også efter Ebbes død et familieforetagende, idet to af hans
sønne, Niels Ebbesen og Oluf Ebbesen da fik hver sin halvdel af gården. En tred
je søn, Mads Ebbesen, blev gd-fæster af den senere gård nr. 7.
Ret meget vides ikke om de to brødre, hvoraf Niels nok døde ret tidligt og ef
terfulgtes af sønnen Ebbe Nielsen. Oluf synes dog at have været noget rethave
risk, idet han kan spores gennem Viborg Landstings dombøger, hvor han havde en
del retssager løbende i 1616, herunder også arvesøgsmål. ( Efter Viborg Lands
tings Dombog v. Poul Rasmussen).
Han efterlod sig i hvert fald tre børn, som senere kan spores, Det var sønner
ne Palle og Peder Olufsen samt datteren Maren Olufsdatter. - En række år fort
satte brødrene, hvoraf dog Niels afløstes af sønnen Ebbe Nielsen, på hver sin
halvdel af gården.
1655 havde Oluf Ebbesens søn, Peder Olufsen, overtaget faderens halvdel. Men
svenskekrigene, der var hårde ved egnen, bevirkede, at både Ebbe Nielsens og
Peder Olufsens gårde ruineredes. Det fortæller en beskrivelse af ødelæggelser
ne fra 1663. Ebbe Nielsen døde i fejdetiden, som man kaldte ulykkesårene, og
hans halvdel af gården blev senere pantsat. I 1666 forlangte sognepræsten i
Herslev, hr Jens Jensen, pant i da afdøde Ebbe Nielsens gård som sikkerhed for
penge og korn, han havde forstrakt Ebbe Nielsen med. Kravet blev taget til føl
ge, og hr Jens fik udlagt en del af gården som pant, ialt svarende til htk 3-6.
Resten gik til en anden panthaver, delefogeden i Almind.
Peder Olufsen i den anden halvdel klarede sig tilsyneladende, men måtte i 1662
sælge sin del. Det blev dog et mageskifte, idet gården her blev overtaget af
Peder Olufsens svoger, Simon Pedersen, der var fæster i gård nr. 10, mens Peder
Olufsen måtte tage til takke med sammes fæstegård. Denne transaktion var nok
udtryk for, at Peder Olufsen ikke kunne blive ved selvejergåeden.
Simon Pedersen
f. ca. 1618, Møsvrå ?
d. 1700, 16-10, Højrup, 82 år
selvejer

g.m.

1. Maren ”Sørens”

2. Anne ”Simons”
f. ca. 1624
d. 1710, 3-12, Højrup 86 år
Søren

Oluf,

-1719,

Maren

Anne

Kirsten

Ingeborg

Simon Pedersens entré i Højrup skulle have været som stedfortræder for en afdød
fæstebonde på gd. nr. 10. Her skulle han have giftet sig ind på gården ved at
ægte Maren ”Sørens”, altså enken efter Søren, der vistnok hed Jepsen til Efter
navn. Hun var datter af ovennævnte Oluf Ebbesen og altså søster til Peder Olufsen. Da hun på dette tidspunkt muligvis allerede var en aldrende kone, var der
chance for et nyt ægteskab for Simon, og hans anden kone hed Anne. Hendes oprin
delse kendes ikke, så lidt som hendes Efternavn. I dette ægteskab fødtes oven
stående seks børn, der alle var fødte, før kirkebogen begyndte.
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Simon Pedersens skøde findes dateret 1662, d. 6. december, og af de forskellige
beskrivelser og syn, der her efter svenskekrigene blev foretaget, se det, at Si
mon sad og klarede sig godt. Landgildesynet af 1667 viste, at han nu godt kunne
betale fuld landgilde, mens fæstegården, som Simon endnu blev nævnt som bruger
af, kun svarede en tredjedel.
Tilstanden i 1685 viste, at gården nu bygningsmæssigt var kommet helt på fode.
Der fandtes 14 fag salshus, hvori medregnet et fæhus i den ene ende, 15 fag la
de, fæhus og port, samt endnu et fæhus på 7 fag. Besætningen var på 4 bæster,
6 køer, 2 ungnød, 10 får, 3 svin og 2 bistader.
I 1672 havde Simon Pedersen været i stand til at indløse pantet for den del af
gården, der var i sognepræstens besiddelse. Det skete med skøde af 29-6, og her
med var gården samlet igen
De seks børn kan alle spores, dels gennem kirkebøgerne, dels hennem et skifte.
Rækkefølgen af disse børn er tilfældig, da ingen data kendes.
O1uf nævnes i kirkebogen - i forbindelse med faderens død - som magister, det
ville dengang sige præst med en ekstra grad. Ved undersøgelse af universitetsmatriklen fandtes endvidere følgende:
DN Olaus Hiørup pastor ecclesiæ orthodoxæ Trangebarensis in india Orientali. 1700.
Oversat til almindelig sprogbrug vil det vel sige, at Oluf Simonsen var præst i
Trankebar i Ostindien. - Han blev senere præst i Norge, og i årene 1702-10 havde
han et sognekald i nærheden af Trondheim. Hvad han lavede efter hjemkomst til
Danmark, vides ikke, men han døde i Vejle 1719. Han var gift med Inger Stephans
datter. Ægteskabet var barnløst, og ved skifte efter ham samme år nævnes hans sø
skende som arvinger:
En broder Søren Simonsen, boende i Bølling, men død, samt tre søstre, der alle
boede i Møsvrå. Maren gift med Hans Frandsen, Anne gift med Niels Nielsen og kir
sten, gift med Søren Hansen. Disse sidste oplysninger stammer fra Anders Pagh,
der har forsket i magisterens liv og færden. - Ingeborg, der ikke findes nævnt
i skiftet, blev kone på sin fødegård.
Simon Pedersen blev en gammel mand, der ved sin død fik følgende bemærkning føj
et til dødsnotatet ”... som på sin høje alder var meget rask til fods.” Åben
bart i form til det sidste. Fem år forinden havde Simon overdraget gården til
datter og svigersøn.
Christopher Adolph Christophersen
f. ca. 1664, Seest
d. 1730, Højrup, b. 22-1, 66 år
selvejer
1. Christopher, 1697, 10-1,

Ingeborg Simonsdatter
f. ca. 1674, Højrup
d. 1738, Højrup, b. 2-2,
64 år

2. Anne, 1699, 7-11, d.s.å.,

4. Rudolph, 1703, 14-9, d. 1708,
7. Anne Marie, 1712, 1-5,

g.m.

5. Peder, 1706, 8-9,

8. Hans, 1716, 23-2, d.s.å.,

3. Simon, 1701, 31-1,

6. Rudolph, 1709, 15-7,
9. Anne, 1716, 23-2.

Simon Pedersens svigersøn og efterfølger stammed ifl. fæsteprotokollen fra Seest
Den 29-8-1695 løste han husbondholdsbrev på gården formedelst 2 rdl, og den lo.
oktober samme år fulgte så Simons overdragelse af skødet. - Men den gamle Simons
ånd svævede nok stadig over vandene. Et kirkebogsnotat fra 1697 melder, at Simon
Pedersens tjenestekarl i Højrup var død, selv om det var to år siden, han afstod
gården. Mon den gamle stadig havde domineret lidt.
Hvordan gårdens status var, da Christopher trådte til, er ukendt, men en jorde-
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bog fra 1713 beretter, at der da var 14 fag sals, øddel og port, 12 fag lade,
2 fag port og 8 fag stald og fæhus. Besætningen bestod på samme tid af 6 bæster,
6 køer, 4 ungnød, 2 kvier, 2 kalve og 10 får.
Endvidere nævnes navnene på hjemmeværende sønner: Christopher på 15 år, Simon
12, Peder og Rudolph på henhv. 7 og 5 år. Dette mandtal skyldtes kontrol med de
drengefødte, der med tiden kunne blive soldater. Man havde fra myndighedernes
side dårlige erfaringer med bøndernes egne opgivelser, idet de ofte "glemte” at
få dem alle med. Soldatertjenesten var frygtet, så alle kneb gjaldt.
Christopher og Ingeborg leverede ellers et pænt bidrag - ikke alene til hæren og det blev til ialt ni fødte, hvoraf dog tre døde som spæde og mindreårige.
Den førnævnte forbindelse til Møsvrå medførte, ar Christopher ofte var fadder,
når svigerinderne havde barn i kirke, og i et notat betegnedes han som Christo
pher smed af Højrup. Et tilnavn han i hvert fald ikke var kendt under i Højrup.
Ingeborgs og Christophers ældste søn fik siden en fæstegård i bemeldte Møsvrå
og udmærkede sig ved at være gift fire gange. En af hans koner var en Højruppige, Karen Hansdatter Griis fra gd. nr. 13. Simon blev i 1736 gift med Mette
Sørensdatter, der var fra gd. nr. 6. - Peder gik på frierfærd i nabogården nr.
5, hvor han giftede sig med Dorthe Pedersdatter. De blev stamfædre til den Christophersen-slægt, der sad på gården til 1922. - Rudolph efterfulgte faderen på
selvejergården, og Anne Marie blev gift første gang med gd-fæster Jens Christen
sen på gd. nr. 4, og efter dennes død fandt hun en ny mage i enkemand Niels Han
sen i gård nr. 7. Slægten blev hermed rigt repræsenteret i Højrup.
1730 døde Christopher, og Ingeborg førte gården videre nogle år, inden hun over
lod den til sønnen Rudolph. Simons videre liv i Højrup formede sig sikkert som
en indsidder-tilværelse, enten på fødegården eller i gd. nr. 6.
Rudolph Christophersen
f. 1709, 15-7, Højrup
d. 1746, Højrup, b. 3-8,
selvejer

g.m.

Maren Pedersdatter
f. 1706, 25-10, Højrup
d. 1777, 26-1, Højrup

Ægteskab barnløst
Der er ikke fundet noget skøde fra moder til søn, men da Rudolph løste hus
bondholdsbrev på gården 1735, dateret 3-6, var familieskødet nok af nogenlunde
samme tid. Kort efter den officielle adkomst holdt han bryllup. Den 16. juni
1735 viedes han til Maren Pedersdatter, der var datter af gd-fæster Peder Jen
sen og Anne Hansdatter i gd. nr. 2.
Deres samliv var barnløst, og intet videre vides om Rudolph Christophersen, der
døde i sin bedste alder, kun 36 år gammel.
Selv om Rudolph
havde taget til
ladende bønder,
i skole. En søn

og hans kone var barnløse, var der en plejesøn, Jens, som de
sig. Det findes noteret på en forsømmelsesliste over de efter
der 1739-40 undlod at lade deres børn eller tjenestedrenge gå
af denne plejedreng kom senere i besiddelse af gården her.

Knud Olufsen
f. ca. 1719-20, Torp
d. 3-5-1795, Højrup, 75 år
selvejer
Ægteskab barnløst.

g.m.

ovenst. Maren
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Ff ter Rudolphs død giftede Maren Pedersdatter sig igen, men i modsætning til
tidens skik varede det omtrent to år, inden hun igen stod brud. Men i tilfæl
det her var der jo heller ingen børn at tage hensyn til.
Den ny gemal var fra Kongsted Torp i Bredstrup sogn, hvad der fremgår af hans
ansøgning til rytterdistriktet vedrørende husbondhold på gården.
Fæsteprotokollen:
Knud Ollesen fra Kongsted Torp søger husbondhold på Rudolph Christophersens fradøde selvejergård ibm., hvis enke han ægter, hartkorn nr. 11, 7-62-1, bygningen 40 fag i nogenledes stand, hertil besætning 8 bæster, 4 køer,
og 16 får. Indfæstning 6 rdl 4 mark.
22-4-1748
Knud Olufsen eller Ollesen var søn af en Olle Hansen i nævnte Torp, og hans navn
findes også i kirkebogens dåbsnotater fra gd. nr. 12, hvor konen var datter af
samme Olle og således broder til Knud, der ligeledes findes nævnt i samme for
bindelse.
Gik det smertefrit med husbondholdsbrevet, ser det til gengæld ud til, at slæg
ten har villet se den ny mand an, for først tre år efter brylluppet fik han skø
de på gården, meddelt af Marens svoger og ældste medlem af slægten, gårdmand
Christopher Christophersen af Møsvrå. Skøde af 23-3-1751.
Men det ny medlem af familien kunne de nu godt være tjent med, thi han holdt
°ig ved gården i over fyrre år, ligesom han blev præstens medhjælper, og det
var et sikkert tegn på, at han både moralsk og økonomisk hørte til de "agtværdige” i sognet, som han ved død betegnedes i kirkebogen.
Da tiden var inde til frikøb af gården, fik han skøde på den af 4-2-1766.
Ændringer i gårdens status fandt nok ikke sted i Knuds tid, og den livlige han
del med parceller efter udskiftningen deltog han, så vidt det kan ses, ikke i
af videre betydning. Dog solgte han i et af sine sidste år som mand på gården
et hus med kålhave til naboen eller genboen, Hans Hansen Griis. Det var i 1789.
Samtidig oplystes det, at der på gården var en behæftelse på 660 rigsdaler til
en hr. Villumsen i Fredericia. Altså et lån i gården, svarende til vore dages
prioriteter, der dog sjældent er privatpersoner, men banker og kreditforeninger.
Det var dog en ukendt foreteelse dengang.
Knud Olufsen og Maren Pedersdatter fik ingen livsarvinger, og efter Marens død
havde Knud beskæftiget sig med gårdens fremtid. Resultatet af hans overvejelser
blev oprettelsen af et testamente, tinglæst 13-10-1780, ”hvorledes der skal for
holdes efter hans død med hans gård nr. 11 og sammes hartkorn 7-6-2-1 samt be
sætning og indbo etc.”
Et kig i testamentet viser, at han ønskede, at to unge mennesker, han havde i
sin tjeneste, skulle arve ham. Disse to var Rudolph Jensen og Anne Marie Peders
datter Skou. Det var ligeledes i Knuds sidste vilje forudsat, at de giftede
sig med hinanden. Hvis det imidlertid ikke blev tilfældet, arvede Anne Marie
intet. - Hvem var så de to unge mennesker?
Rudolph Jensen var søn af en Jens Jensen kaldet berider. Denne var den Jens, som
Rudolph Christophersen i 1739-40 havde taget til sig i gården, jfr. historien
om skoleforsømmelserne. Sønnen Rudolph fik som faderen sin gang i gården hos
den barnløse Knud og stod nu pludselig som arving.
Anne Marie Pedersdatter Skou var en forældreløs pige, der såvel som Rudolph
var et plejebarn. Hun var født i Børup som datter af Peder Jensen Skou og Maren
Pallesdatter, der iøvrigt var fra Højrup. Forældrene var nok gået fra hinanden,
og overleveringen fortæller, at Peder Jensen Skou var draget til Hamborg med
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en drift heste og ikke vendte tilbage. Det er dog ikke korrekt, idet P.J.Skou
findes gift 2 gange mere, inden han døde i Tårup 1785.
Senere ændrede Knud Olufsen sit testamente derhen, at der til nogle af hans
slægtninge skulle gå 100 rdl, ligesom Anne Maries slægtninge blev betænkt med
100 rdl, såfremt hun døde inden giftermål.
Men knud Olufsens ønske om at få et par ægtefolk ud af sine yndlinge gik ikke i
opfyldelse. Af kirkebogens vielsesnotater ses det, at Anne Marie giftede sig
med Christen Jeppesen i genbogården nr. 8. Men da Rudolph Jensen samtidig holdt
bryllup med Christen Jeppesens søster, kom det alligevel til at smage af fugl.
Begge bryllupper fejredes med 14 dages mellemrum i sommeren 1790. Samtidig gav
Knud antagelig tøjlerne fra sig.
Rudolph Jensen
f. ca. 1767,
d. 28-9-1810, Højrup
gdr
1. Maren, 31-5-1791,
1799,

g.m.

2. Knud, 16-1-1793,

5. Anne, 5-5-1802,

Else Jeppesdatter Basse
f. 1767, 26-7, Højrup
d. 16-10-1835,
3. Jeppe, 20-4-1797,

6. Jens, 15-5-1804,

4. Mette, 29-3-

7. Niels, 1-10-1807.

Rudolph Jensens fødested kendes ikke, idet forældrene, Jens Jensen berider og
Karen Jensdatter, først kom til Højrup ca. 1770. Om Jens berider havde haft til
knytning til rytterstyrkerne, vides ikke, men navnet kunne udmærket være arvet.
Else Jeppesdatter Basses ophav var gdr Jeppe Hansen Basse og Anne Christensdatter i gd.nr. 8.
Overtagelsen af gården - tidspunktet herfor - kendes ikke, men mon ikke det var
omkring den tid, da Rudolph giftede sig.
Siden 1716 var der ikke født børn i gården her. Men det rådede de unge ægtefolk
nu bod på, og de fik ikke mindre end syv ialt. Med skyldig honnør til foregåen
de slægt blev de to første børn en Maren og en Knud.
Maren blev gift med Hans Hansen fra Øsdalsgård, og parret fik siden en parcel
af hans fødegård, der deltes 1826. (Se under Tolstrup). Knud blev 1826 gift med
en Tolstrup-pige, datter af Niels Skou der. De startede på en udstykning af mo
dergården her. (Se Damsgård). Jeppe findes viet 1822 til ovennævnte Hans Hansens
søster, Malene Hansdatter, og de fik senere hovedparcellen af Øsdalsgård. Mette fik sit hjem i Taulov, gift 1821 med gårdmand Thomas Sørensen. Anne holdt
bryllup i 1824 med Christen Sørensen fra Tørring. De fik ligeledes overladt en
udstykning og startede et boelssted på Højrup mark. Jens overtog til sin tid
fødegården, mens Niels,s videre liv er ukendt.
Alt dette nåede Rudolph Jensen ikke at se, idet han døde i sin bedste alder, kun
43 år gammel. Else Basse, der endnu var en yngre kone, giftede sig igen.
Peder Poulsen
f. 1774, 7-9, Vilstrup
d. 9-5-1824, Højrup
gdr

g.m.

ovenst. Else

Ægteskab barnløst
Peder Poulsen var fra Vilstrup, søn af gårdmand Poul Pedersen der. Men det er
næste også alt, hvad vi ved om ham. Ægteskabet med Else var af naturlige grun-
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de barnløst, og gårdejer blev han først to år efter sin død, idet man ikke havde
brugt unødige penge til tinglæsning. Som sin formand i gården døde Poulsen i
sin bedste alder, kun 50 år gammel.
Else Basse drev efter sin anden mands død gården videre. Men 1826 begyndte hun
at sælge ud af gårdens tilliggende. Men nu kom skifteretten ind i billedet, og
Peder Poulsens adkomst gennem vielsesattesten blev nu post festum tinglæst d.
14-2-1826, htk 7-6-2-1 eller nøjagtig det samme som Knud Olufsen overtog 75 år
før. Gården var altså intakt endnu.
Grunden til disse salg var uden tvivl arvedelingen med de mange børn. Af disse
jordsalg var parcellen på Højrup vestermark, der gik til sønnen Knud, det stør
ste, nemlig htk 2-5-2- |, og her opbyggede han en gård, der senere kendes som
Damsgård. Skøde af 6-2-1826. - Svigersønnen Christen Sørensen fik en parcel på
o-7-O-l. Andre Højrup-boere købte mindre parceller, og der var, da Else afhænde
de resten kun htk 3-3-3-0 tilbage, og det var mindre end halvdelen af den før
så store bondegård, der nu blev tilbage til sønnen Jens. Else var stadig ejer
af gården, til hun få måneder før sin død tilskødede sønnen den.

Jens Rudolphsen
f. 15-5-1804, Højrup
d. 12-8-1867,
gdr

g.m.

1. Rudolph, 4-2-1837, d.s.å.,
4. Rudolph, 30-9-1841,

Karen Margrethe Nielsdatter
f. 30-4-1818, Follerup ml
d. 29-10-1850, Højrup

2. Niels Peder, 22-6-1838,

5. Peder, 24-3-1845,

3. dødf. pige, 1840,

6. Jeppe, 28-12-1847,

7. Johanne,

16-10-1850, d.s.å.
Det var således
fik skøde på af
ved dennes salg
battede jo ikke

en i areal og hartkorn stærkt reduceret gård, Jens Rudolphsen
8-7, og 17-8-1835. Inden overtagelsen havde han af broderen Knud
af sin gård tilbagekøbt en lille parcel med htk 1 fdk, og det
meget.

Et års tid efter at være blevet mand på gården giftede han sig i sommeren 1836.
Den udkårne var den purunge Karen Margrethe Nielsdatter fra Follerup mølle,
datter af afdøde møller Niels Pedersen og ligeledes afdøde Johanne Sørensdatter.
Karen Margrethe var da kun lige fyldt 18 år.
Den ny matrikel af 1844 fremkom her i Rudolphsens tid og gav gården nyt matrikel
nummer 15, mens hartkornet forhøjedes til 6-0-0-2|, og denne størrelse holdt
gården gennemgående i det meste af hans tid. Et par mindre parcellers tilkøb
øgede hartkornet, så det i 1866 noteredes med 6-1-2-2i, hvilket fremgår af en
panteobligation, som Jens Rudolphsen dette år udstedte til møllebestyrer Morten
Pedersen, Brandlund mølle, stor 3.000 rdl.
I 1856 brændte gården, endda selve juleaftensdag. Herom berettede datidens lokanyhedsorgan, Fredericia Avis, for den 27-12-1856:
Den 24. dennes nedbrændte Jens Rudolphsens gård i Højrup aldeles. Al hans
indavlede sæd og en del indbo brændte. Bygningen er kun forsikret for 1700
rdl. Indbo og sæd er ikke assureret. - Om ildens opkomst er intet bekendt,
men det er at formode, at den er opståen ved uforsigtighed.
Ja, overleveringen vil fortælle, at det skete under den sidste julebagning.
Branden fik en slags eftervirkning i form af et indlæg i samme avis i begyndel
sen af januar 1857, Det var nogle Smidstrup-borgere, der klagede over den behand
ling, de havde været udsat for i Håstrup, da de i vogne passerede denne by på
vej til brand i Højrup. Nogle Håstrup-folk ville age med til brand, men da dette
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blev dem nægtet, fordi vognene i forvejen var overfyldte, blev de voldsomme
og prøvede på at vælte vognene, hvad der var årsag til, at de Smidstrupper kom
for sent til branden,
Så vidt avisen. Det havde sikkert ikke hjulpet meget, om de var nået frem lidt
før. En stråtækt gård var sædvanligvis flammernes sikre bytte. Men gården blev naturligvis bygget op, og indtil for få år siden stod den nok,
som Jens Rudolphsen havde opført den. Det oprindelige stuehus samt en enkelt
længe viser endnu Rudolphsens værk.
Syv børn blev resultatet af samlivet med Karen Margrethe. Heraf døde et par som
spæde, og det var nok sidste barnefødsel, der lagde Karen Margrethe i graven,
kun 32 år gammel.
Ved skiftet efter Jens Rudolphsens død i 1867, viste dette følgende arvinger:
Niels Peder, der var gift med Dorthea Christensen Haurballe, var gårdmand på
Fredericia mark, Rudolph nævnt som gårdejer i Højrup. Peder, der var gift med
Grethe Hansen fra Erritsø, blev nævnt som husmand på Højrup mark, mens Jeppe
nævntes som ungkarl i Højrup. Han findes i 1875 at være rejst til København.
Af skiftet kan endvidere læses, at Rudolph på dette tidspunkt havde overtaget
gården, og andetsteds kan læses, at hans adkomst var af 28-8-1867, altså lige
efter faderens død. Ved samme skifte refereres gårdens gæld, der var som følger:
1. 2600 rdl, skyld til Johs. Christensens enke, jfr. Panteobligation af 12—2—
1858. Dette lån har nok finansieret genopbygningen.
2. 3.000 rdl til møllebestyrer Morten Pedersen, Brandlund mølle.
3. 600 rdl, skyld til gmd Niels Christensen Basse, Højrup
4. 600 rdl, skyld til gdr. Peder Christensen skov, Højrup
Lån nr. 2 var dateret 13-6-1866 og muligvis optaget i forbindelse med genera
tionsskiftet, da der var fire sønner, der skulle hjælpes i vej.

Rudolph Jensen
f. 30-9-1841, Højrup
d. 23-4-1907, Højrup
gdr
1. Jens Rudolph, 19-7-1866,

g.m.

Kirsten Jensdatter
f. 8-5-1842, Ravning, Bredsten
d. 1-4-1915, Højrup
2. Ole, 19-5-1871,

Det er nok højst sandsynligt, at Rudolph Jensen på et noget tidligere tidspunkt
var blevet den reelle ejer, men at man som så ofte før havde undladt at tinglæ
se handelen.
Det havde sikkert ikke været let at få det til at løbe rundt, og mindre salg af
parceller bekræfter nok dette. Til brødrene Peder og Jeppe blev der af samme
dato som adkomsten udstedt panteobligationer, alt mens man søgte om udstyknings
bevilling til de yderste dele af gården mod vest. Denne opnåedes 8-7-1868, og
hermed kunne Peder begynde på egen jord.
Disse parceller fik matr. nr. 15b-c med htk 0-6-3-l| og 0-0-1-1 3/4. Her opbyg
gede Peder Jensen en ejendom i en skovkrog på det yderste af marken. (Se under
afbyggere).
Endvidere solgte Rudolph Jensen i 1869 fire mindre parceller, der alle var af
matr. nr. 49, hvilket vil sige skov eller skovjord, daterede 9-12 og solgt for
100 rdl pr stk. Det rykkede alt sammen i Hartkornet, og en tur på lånemarkedet
i 1874 ( 10.000 rdl) viste, at sikkerheden nu blev angivet med noget mindre
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hartkorn, nemlig 5-2-3-1 3/4. Men Rudolph holdt sig dog ved gården.
I 1865 - antagelig - var Rudolph blevet gift med Kirsten Jensdatter, hvis her
komst ikke kendes, men hun var fra Ravning i Bredste sogn. I modsætning til for
gængernes frugtbare indsats blev det kun til to sønner i deres samliv. Heraf
var ældste søn den udpegede efterfølger, mens Ole nok giftede sig ind på Sønder
skovgård i Erritsø.
Jens Rudolph Jensen
f. 19-7-1866, Højrup
d. 15-5-1925,
gdr

g.m.

1. Jensine Hansen Ladegaard
f. 2-12-1862, Højrup
d. 10-6-1909

Maren, 24-9-1890
2. Anne Petrine Knudsen
f. 1-7-1891, Gauerslund
d.
Efter faderens død i 1907 kom Jens Rudolph hjem og overtog det fædrene bo. Skø
de på gården samt aftægtskontrakt til moderen findes tinglæst 10-6-1908. På det
tidspunkt her var Jens R. Jensen bestyrer eller forpagter af Elbogården i Tolstrup.
Gården her kostede 40.000 kr + 13.000 kr for løsøre. Kirsten Jensdatters aftægts
ydelse blev beregnet til eller ansat for 5300 kr. - En panteobligation på
8.000 kr fra 3-6-1903 til broderen findes læst igen, og stod således som pant i
gården.
Jens Rudolph var i 1889 blevet gift med Jensine Ladegaard fra Højrup. Hun var
datter af gårdmand Hans Jensen Ladegaard og Maren Jensdatter i den senere Høj
rup Ladegård. I dette ægteskab kun datteren Maren, der i 1913 blev gift med
jernbaneassistent Johs. Mølgaard af Lunderskov.
Efter Jensines død i 1909 giftede Rudolph Jensen sig påny. Hans anden kone blev
ved vielsen benævnt af Tolstrup, men hun var født i Gauerslund sogn og datter
af gdr. Knud Knudsen og Anne Sørensdatter fra gården Qvistgaard. Dette ægteskab
var dog barnløst.
1919 følte Jens Rudolph sig foranlediget til at sælge gården, uvist af hvilken
grund. Det kan jo næppe have været alderen, der trykkede den da kun 53-årige
mand. Køberen var H.P.Jørgensen, Tolstrupgård, der også var ejendomshandler.
Skøde af 29-10-1919 og 2-5-1921.
Et par år var gårdens ejerforhold lidt flydende, idet også en ejendomsmægler
Suurballe en overgang beboede den. Han kendes i hvert fald fra sognerådsproto
kollen, der beretter, at Suurballe forlangte huslejenævn i kommunen. - Men der
efter fik Niels M. Jensen fra Pjedsted skøde på den, dateret 17-7-1922, Køb
58.000. Jfr. prisen var det nok en tom gård.
Jens Rudolph Jensen fratog ved salget en parcel af 15a i den søndre side af mar
ken og ud mod Taulov-vejen. Her opførte han et hus, som han beboede til sin død.
Han begik selvmord, idet han gik op i sin gamle gård og hængte sig i laden.
Hans enke solgte nu huset og rejste til Amerika, hvor hun efter sigende blev
gift igen.
Niels M. Jensens ejerskab havde karakter af gæstevisit, idet han allerede året
efter solgte til Alfred Madsen, hvis tid på gården kun strakte sig over fem år.
I 1928 solgte han, og ifl overlevering, fordi han ikke kunne forlige sig med,
at den tidligere ejer havde hængt sig i hans lade.
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Jens Edvard Lauridsen
f. 19-12-1900, Mejsling
d.
gdr. Ugift.
Jens E. Lauridsen kom fra Erritsø, men var født i Mejsling, hvor forældrene da
havde en gård. Han fik skøde 1928, var ugift, men havde en ligeledes ugift søs
ter som husbestyrerinde.
I de 35 år ejertiden varede, tog såvel han som søsteren del i sognets og byens
liv. En årrække var han formand for det nu nedlagte Kildevæld mejeri, ligesom
han en ganske kort tid var sognerådsformand.
I 1963 besluttede han at holde op. Han solgte gården og flyttede til Vejle, hvor
han og søsteren fik lejlighed i et kollektiv på Nørremarken.
Den ny ejer var gårdejer Bang Hansen, Håstrup, der var gift med en niece af Lau
ridsen. Bang Hansen drev gården som kvægløst landbrug fra Håstrup, mens stue
huset udlejedes til forskellige familier, hvoraf Jørgen Jensen var den, der boe
de der længst.
Efter kun fire år solgtes gården til nuværende ejer, Niel P. Honoré, hvis skøde
var af 4-10-1967. Men Honoré, der i forvejen ejede Haurballegård, flytted først
i gården 10 år senere.

Gård nr. 12, 1688
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STENDALGÅRD
htk 8-1-1-2
Denne selvejergård var i sin tid den største gård i sognet med ialt hartkorn
12-3-3-2.
Den var beliggende i toften mellem gårdene nr. 8 og 6, hvilket vil sige i det
nu udstykkede areal fra Mathias Pedersens gård, der er bebygget med parcelhuse.
Matriklen af 1664 viser, at gården var ejet og beboet af to familier, men da
den lidt senere matrikel af 1688 viser en reel deling i to gårde med hver sit
matrikelnummer, beskrives gårdene hver for sig.
Jep Hansen

g.m.

Ane Joensdatter

ingen data kendes

ingen data kendes

selvejer
Hans, ca 1629,

Else,

Inger,

Maren,

Dorethe

På den tid, da oplysninger, der skulle danne grundlag for matrikelen af 1664,
indsamledes, stod Jep Hansen som ejer af gården, og det var da også hans navn,
matrikelfortegnelsen brugte, da den fremkom. Da havde Jep imidlertid været død
i flere år, idet der findes et skifte efter ham fra 1661.
Herfra stammer ovennævnte børns navne, ligesom skiftet fortæller en smule om dem.
Else var gift med sognefoged Iver Nielsen i Herslev, Inger havde fået sit hjem i
Fredericia, gift med en Jens Poulsen. Maren var blevet gift med en Niels Hansen
Griis i Taulov, mens Dorethe som hjemmegående datter sikkert var den yngste.
(Efter J.J.Ravn).
I Hans Knudsen: Kolding Rytterdistrikts Selvejere, ses det, at sønnen Hans Jepsens adkomst bestod i ”Samfrænders Afsigt af 26. oktober 1661 til Hans Jepsen
i Højrup.” Det var datidens måde at udtrykke sig på, men meningen var god nok:
Hans Jepsen tilskødedes gården af ovenstående dato.

Hans Jepsen
f. ca. 1629, Højrup
d. 1695, 21-5, Højrup
selvejer
Jep, ca. 1662,

g.m.

Karen, ca. 1666

ukendt hustru

Thomas, ca.

1681, d. 1696.

Svenskekrigenes ødelæggelser slap ingen for her på stedet, men det er lidt for
skelligt, hvor meget de enkelte gårde led af skade.
Da Hans Jepsen ved skiftet efter faderen blev tilkendt gården, var den øde, men
han ønskede at bygge den op. Det lykkedes åbenbart også ret hurtigt, idet en syns
forretning i 1666 viste, at der kun manglede et hus, og året efter blev han
ikendt fuld landgilde, så det var åbenbart gået fremad.
Hans Jepsens familieforhold kendes ikke, men mon han ikke havde været gift to
gange? Det store spring i alder mellem de to sidste børn kunne tyde i den ret
ning.
Matrikelen af 1688 gav gården nr. 12 og ansatte hartkornet til 8-1-1-2. Hermed
blev gården her næste dobbelt så stor som den anden halvdel.
En gård med 8 tdr hartkorn kaldtes en helgård, og en del af datidens byrder be
regnedes ud fra helgården, f. eks. ved rytterdistriktets omkostninger.
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Jep Hansen
f. ca. 1662, Højrup
d. 1720, 10-11, Højrup, 58 år
selvejer
1. Else, 1694, 20-9,
Karen, 1701, 11-10,

g.m.

2. Anne, 1697, 13-1, d.s.å.,
5. Anne, 1704, 1-1, d.s.å.,

Else Knudsdatter
f. ca. 1674, Højrup
d. 1705, 21-1, 31 år
3. Kirsten, 1698, 8-5,

4.

6. Hans, 11-1-1705, d.s.å.

Jep Hansens adkomst kendes ikke, men den er jo næppe af senere dato og år end
1695, da faderen døde. Hans kone, Else Knudsdatter, var datter af gd-fæster
Knud Jepsen og Kirsten Christensdatter i gd. nr. 3, hvad der fremgår af skif
tet efter Knud i 1693.
1685 - altså endnu i faderens tid - bestod gården af 13 fag sals, 12 fag lade
og fæhus samt endnu 5 fag fæhus og vognport. - Besætningen var på samme tids
punkt på 4 bæster, 4 køer, 4 ungnød, 1 kalv og 10 får. Samtidig bemærkes, at
tilstanden var god.
1713 var der efter en jordebog af samme år 12 fag sals og øddel (kostald), 12
fag lade, 8 fag stald og 2 fag vognhus. En forbedring på 4 fag hus. Besætningen
var ligeledes på 5 bæster og 1 plag, 6 køer, 4 ungnød og 7 får. Denne besætning
var dog ikke for stor, sammenlignet med Hans Hansens del af gården, da stedet
her havde næsten det dobbelte i hartkorn, men det fremgik da også samtidig af
jordebogen, at Jep året før havde været ude for uheld med sin besætning og mis
tet 7 høveder.
1695 var Jep Hansen i klammeri med sine byfæller, der lod ham pante for 1 rdl,
fordi han mod forbud havde dyrket et stykke jord op. Det har antagelig været
noget fællesjord. Jep klagede over udpantningen, men det har vel været tvivl
somt, om han fik noget ud af det.
I samlivet med Else fødtes 6 børn, hvoraf halvdelen døde som spæde, og det kun
ne se ud, som om det var sidste barns fødsel i 1705, der kostede Else livet. Efter hendes død giftede han sig åbenbart igen, idet han endnu en gang findes
som bidragyder til kirkebogens dåbsnotater. Hans anden kone kendes ikke, og bar
net - unavngivet - døde i 1712.
Da eneste søn var blandt de døde børn, havde Jep kun døtre tilbage, og det blev
da også ældste datter, der med sin tilkommende mand fik skøde på gården i Fe
bruar 1720, hvad der ikke var det mindste for tidligt, da Jep Hansen døde samme
Efterår.
Hans Keysen
f. ca. 1690, Gårslev
d. 1751, Højrup, 6-10,
selvejer
Key, 1720, 8-12,

g.m.

Else Jepsdatter
f. 1694, 20-9. Højrup
d. 1743, 17-2, Højrup

( Hans Pedersen, 1716, 8-7).

Hans Keysen stammede fra Gårslev. I Herslev fandtes der på samme tid 2 brødre
til ham, så det ser ud til, at en hel familie var brudt op fra Gårslev. Han fik
skøde på gården her d. 13-2-1720, da Jep Hansen overdrog gården til ”Hans Keysen
og fæstemø Else Jepsdatter.”
I samlivet blev det kun til en enkelt søn. Men Else havde nogle år før sit gif
termål været uheldig og født et såkaldt slegfredbarn, dvs. født et barn uden
for ægteskab. Dette, en søn, voksede op i gården med den ægtefødte, og han fin-
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des senere i dåbsnotater o.l. nævnt som Hans Keysens stedsøn. Hans Pedersen,
som hans navn var, fik sit virke siden hen i Kongsted Torp.
Da Hans Keysen nærmede sig de tres år, lagde han op og overlod gården til den
eneste arving, sønnen Key. Else Jepsdatter havde da været død i nogle år.
Key Hansen
f. 1720, 8-12, Højrup
d. 1751, 13-4,
selvejer
1. Hans, 1749, 16-3,

g.m.

Anne Olesdatter
f. ca. 1721, Kongsted Torp
d. 29-4-1808, Vilstrup

2. Else, 1750, 28-6

Fæsteprotokollen:
Key Hansen søger husbondhold på faderen, Hans Keysens til ham afhændede
selvejergård ibid. nr. 12, hartkorn ager og eng 8-1-1-2 med bygning 42 fag
i forsvarlig stand. Besætning 8 bæster, 6 køer, 8 ungnød og 16 får. hus
bondhold 10 rdl.
22-4-1748
Af ovenstående husbondholds-ansøgning ses det, at gården var vel besat med såvel
heste som kvæg, så det ser ud til, at Hans Keysen havde haft magt over tingene.
Samtidig med overtagelsen af gården har Key sikkert giftet sig. Anne Olesdatter
var født i Torp som datter af en Ole Hansen, hvis navn ofte figurerer i famili
ens dåbsnotater. Hun var søster til selvejer Knud Olufsen eller Oliesen i gd nr.
11, hvad der fremgår af skiftet efter Key Hansen. Hans tid som selvejergårdmand
blev nemlig tragisk kort, idet han døde allerede i foråret 1751, kun godt 30 år
gammel. Men han og Anne Olesdatter havde da nået at få to børn.
Skifte efter ham afholdtes d. 10-7-1751. Det viste aktiver for ialt 760 rdl,
mens passiverne kun beløb sig til godt 250 rdl. Der var således stort overskud
i boet til deling mellem enken og de to børn.
Hans Keysen oplevede således, at sønnen døde før han selv. Det skete dog samme
efterår. Det var sjældent, at boet efter en aftægtsmand blev gjort til genstand
for skifte. Men det skete her d. 25-11-1751. Han efterlod sig 214 rdl, hvad der
var en stor sum for en aftægsmand. Disse penge gik til deling mellem de to bør
nebørn. - Af disse blev Hans en overgang ejer af gården her, mens Else i 1770
viedes til Hans Christensen i Bramdrup.
Som ung enke fulgte Anne Olesdatter sæd og skik og fik en ny mand i gården,
hvad der i tilfældet her næppe har været vanskeligt.

Jens Jørgensen Spedsberg
f. 1719, 15-1, Viuf
d. 24-11-1782, Højrup
selvejer
1. Maren, ca. 1751-52,

g.m.

ovenst. Anne Olesdatter

2. Key, 1754, 24-12, d. 1756,

1761,

4. Jørgen, 1759, 7-10,

1778,

7. Key, 1769, 23-7.

5. Mette, 1762, 28-3,

3. Mette, 1757, 22-5, d.
6. Dorthe, 1766, 11-5. d.

Den 22. oktober 1751 - godt 14 dage efter hendes svigerfars død - holdt Anne
"Keys", som hun oftest kaldtes, bryllup for anden gang. Kirkebogen melder om
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vielse mellem ungkarl Jens Jørgensen Spedsberg af Viuf og sal. Key Hansens enke
af Højrup.
Som nævnt i vielsesnotatet varJens Spedsberg af Viuf, og han var også født der.
Han var søn af gd-fæster Jørgen Rasmussen Legarth og Mette Jensdatter Spedsberg.
Sidstnævntes efternavn antog sønnen, og han findes intetsteds benævnt Legarth,
som nogle af hans søskende videreførte.
Næste forår - man forhastede sig ikke - noteredes i ryttersessionens protokol:
Jens Jørgensen, født i Viuf, forlanger husbondhold på Kei Hansens fradøde
selvejergård i Højrup, hvis enke han ægter. Hartkorn nr. 12, 8-1-1-2, byg
ning 40 fag i forsvarlig stand, besætning 6 bæster, 4 køer, 6 ungnød og 12
får.
12-4-1752
Nu fortsatte Jens Spedsberg så, hvor Key Hansen måtte slippe, og det faldt der
for i hans lod at købe gården fri. Selv om det var en selvejergård, skulle den
såkaldte herlighedsret - en slags overejendomsret - der tilhørte kronen, købes
fri. Det skete med kgl. skøde af 27-1-1767.
I de kommende år blev Anne Olesdatter mor til syv børn mere. Den ældste datters
fødsel findes ikke registreret, men hun bekræftede sin eksistens ved i 1777 at
holde bryllup med Poul Sørensen i Vilstrup. Tre børn døde, hvoraf Dorethe af
kopper, der grasserede på den tid. Jørgen fik senere gården, som Jens Spedsberg
holdt fast ved lige til sin død. Den senere arvefølge gav anledning til strie
og forviklinger. - Mettes videre liv kendes ikke.
Som ingenlunde gammel mand døde Spedsberg i efteråret 1782, og derefter sad An
ne Olesdatter med gården et par år, inden hun med kontrakt af 6-3-1784 overdrog
den til sin søn af første ægteskab.
Hans Keysen Hansen
f. 1749, 16-3, Højrup
d.
selvejer
1. Hans, 10-6-1781,

g.m.

2. Key, 24-8-1783,

Karen Hansdatter
f. ca. 1757, Påby ?
d.
3. Anne Dorethe, 1-5-1785,

4. Jens

Spedsberg, 2-12-1788, d.s.å.
Hans Keysen findes trolovet i Påby, hvad der fremgår af et trolovelsesnotat i
Harte kirkebog for 11-2-1780, da han trolovedes til Karen Hansdatter, der vel
så var fra denne lokalitet. Som forlovere havde han morbroderen Knud Olufsen
fra Højrup og svogeren Poul Sørensen fra Vilstrup. Efter bryllup har de antage
lig slået sig ned sammetseds, da de to første børn var født i Påby.
Hans Keysens overtagelse af fødegården vakte protester fra en del af de øvrige
halvsøskende, der misbilligede moderens disposition, der nok også var i strid
med afdøde Jens Spedsbergs ønske. Muligvis havde enken ment, at arvefølgen bur
de komme Keysen-slægten til gode, da det var den oprindelige. Skøde- og pantebogsregisteret, der ved frikøbene afløste sessionsprotokollerne, viser, at der
nu blev afsluttet en ny kontrakt mellem Jens Spedsbergs enke og arvingerne ang.
gården. Denne var af 25-6-1785, og et kig i den afslører uoverensstemmelserne
parterne imellem. Den indleder, som følger:
For at gøre en ende på alle de disputer, som haver været om, hvem af afgang
ne Jens Spedsbergs arvinger i Herslev-Højrup, der skal have gården og for
hvilken summa, da nogle af dem vare misfornøjede med, at salig Jens Speds
berg havde overdraget gården til sønnen, Jørgen Jensen Spedsberg, på sin
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sygeseng og kort før hans død, og andre haver været misfornøjede med, at
Jens Spedsbergs enke ved kontrakt af 6. marts havde solgt gården til søn
nen Hans Keysen .................
Det var starten, og det kunne unægtelig se ud, som om enken ikke havde villet
respektere den afdødes ønske, men foretrukket sin søn af første ægteskab
Nu var der altså ballade i familien, og enden på det hele blev, at Anne Olesdat
ters tidligere foretagne disposition ændredes, så sønnen af andet ægteskab, Jør
gen Spedsberg skulle have lov at købe gården.
Det ser også ud til, at han fik lov at betale for den, idet prisen blev sat til
3400 rdl, der skulle dække gælden efter faderen på godt 564 rdl, Hans Keysen
skulle have 400 rdl for afståelse, og endvidere skulle der godt og vel 1093 rdl
til de øvrige arvinger efter skiftet. Hertil kom enkens andel med aftægt m.m.
Det synes at have været en høj pris. Kautionister for Jørge var bl.a. skolemes
ter Ludvigsen fra Fredericia og sognefoged Poul Sørensen fra Vilstrup. For Hans
Keysen blev nævnt Hans Hansen i Torp, Mads Keysen i Follerup, der var lavværge
for Anne Olesdatter, samt Hans Christensen i Bramdrup, der var Hans Keysens svo
ger. Så blev der underskrevet, og Jørgen Spedsberg var ny ejer.
Ifl. kontrakten skulle Keysen fratræde i maj 1786, men folketællingen i 1787
har ham stadig på gården, og skødet blev først effektivt to år senere, uvist af
hvilken grund. Men muligvis havde der været vanskeligheder med pengesagerne, idet tiderne var begyndt at blive dårligere.
Hans Keysen endte i Nr. Bjert, hvor han i 1791 købte en gård, den senere Kobbel
gård, og her fortsatte slægten
Jørgen Jensen Spedsberg
f. 1759, 17-10, Højrup
d. 5-2-1794,
selvejer
1. Anne Marie, 27-8-1890,

g.m.

Anne Jacobsdatter
f. 1766, 8-6, Erritsø
d.

2. Abelone, 20-2-1792.

Hvor Jørgen Spedsberg havde opholdt sig, indtil han langt om længe blev ejer af
det fædrene bo, er uvist. Men i efteråret 1789, d. 13. oktober, findes han viet
i Erritsø kirke til Anne Jacobsdatter, der var datter af en Jacob jensen der.
Og endelig - med skøde afl2-12-1789 - overdrog ” afgangne Jens Spedsberg og en
ke Anne Olesdatter deres samtlige arvinger til Jørgen Spedsberg 1 gård i hart
korn 7-7-3-3 med besætning og indbo.”
Således hed det i skødenotatet. Gårdens hartkorn var lidt formindsket, men det
kan udmærket være sket allerede i sal. Jens Spedsbergs tid, da frikøb og udskift
ning affødte en mængde mageskifter og småhandeler.
Efter sejren var Jørgen så gårdejer i Højrup, men noget tyder på, at den var
dyrekøbt. Han havde åbenbart svært ved at klare sine forpligtelser - hvad ikke
kan undre - og det var i virkeligheden ham, der startede ”begyndelsen til enden”
på gårdens saga ved at påbegynde bortsalg af dennes tilliggender. Dels ved pri
vatsalg, dels ved auktioner afhændede han alene i 1792 ikke mindre end 13 par
celler - de fleste til byens øvrige jordbesiddere - med ialt ca. 2 tdr hartkorn.
Men det var nok tvivlsomt, om det hjalp, for de dårlige tider, der senere end
te med katastrofen i 1813, fortsatte.
Men det nåede Jørgen ikke at opleve, idet han døde allerede 1794, kun £5 år gam
mel. Han efterlod sig to døtre, hvoraf Anne Marie døde som ung pige i 1812, mens
Abelone i 1827 findes gift med ungkarl Lars Philipsen Schou, der var skomager
svend.
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Anne Jacobsdatter lod ikke enkestanden blive lang, kun tre måneder efter Jørgens død stod hun atter brud.
Morten Madsen (Ulv)
f. 1764, Bredstrup ?
d. 3-3-1814, Højrup
gdr
1. Mette, 24-1-1795,
1801,

g.m.

2. Mads, 15-2-1797,

5. Jacob, 11-4-1803,

Anne Jacobsdatter
som omstående

3. Anders, 20-3-1799,

4. Maren, 6-4-

6. Jørgen Spedsberg, 1-8-1805, d. 1824,

7. Anne,

23-12-1807.
Anne Jacobsdatters ny gemal med det særprægede tilnavn stammede muligvis fra
Bredstrup, idet han nok var en yngre broder til skræder og husmand i Højrup,
Bernth Madsen Ulv, hvis vielsesnotat fra 1782 angav Bredstrup som hjemstavn.
De dårlige tider bevirkede sikert, at Morten Madsen måtte gå i sin forgængers
fodspor for at holde sig oven vande. Allerede i 1796 solgte han på auktion tre
parceller med et tilliggende af godt en td. hartkorn. Det blev dog ikke derved,
for 1806 holdt han igen auktion, og endnu ca. l| td. htk. forsvandt. I forbin
delse med udparcelleringen af nabogården nr. 13 købte han en parcel beliggende
på byens nordmark, stor htk. 2—1—2—1, men solgte samtidig til en Christopher
Jørgensen - sikkert en handelsmand - resten af gården, hvilket var htk. 3-3-12|. Dermed var den oprindelige gård splittet ad i mange parceller, hvoraf de
fleste gik til de øvrige beboere. Købet af jorden på nordmarken kom så til at
danne grundstammen i en helt ny gård, men det blev nyere og yngre kræfter, der
kom til at stå for dette.
Morten Madsen og Anne nåede at få syv børn i deres samliv. Af disse blev det
ældste datter, der videreførte gården. Mads findes som avlsmand i Fredericia,
mens Jørgen døde som ung tjenestekarl i Højrup. De øvriges skæbne kendes ikke.
Morten Madsens helbred var muligvis ikke så godt, og kort før sin død solgte
han gården til sin tilkommende svigersøn. Et par måneder efter døde han, og så
vidt det kan ses netop den dag, hvor Mette fejrede sin trolovelse.
Jens Christian Christensen
f. døbt 1-12-1782, Oddersted
d. 15-7-1845, Højrup mk
gdr

g.m.

1. Morten, 16-6-1815,

2. Maren, 10-6-1818, d. 1819,

4. Christen, 7-5-1823,

5. Ane, 6-2-1832, d. 1833.

Mette Mortensdatter
f. 24-1-1795, Højrup
d. 5-12-1836
3. Maren, 4-7-1820, d.1821,

Jens Chr. Christensen var fra Oddersted i Taulov sogn. Forældrene var Christian
Pedersen og Maren Hansdatter, sikkert gårdmandsfolk sammesteds.
Han fik skøde på gården 20-1-1814, og da var den før så store bondegård nu svun
det ind til godt en tredjedel af dens tidligere størrelse, nemlig 2-6-3-1 7/12.
Heraf største delen beliggende langt fra gården. Den var derfor ikke praktisk
at drive, og det blev så i Christensens tid, at gården flyttedes ud på marken.
Tidspunktet må være mellem 1834 og 1840, hvad der kan konstateres gennem Folke
tællingerne. 1834 findes gårdens beboere medtaget under selve byområdet, mens
1840-tællingen viser dem boende på marken. Ifl. la Cour: Danske gårde, skulle
det være sket 1838, og det lyder jo meget sandsynligt
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Den ny matrikel af 1844 gav ved et tilfælde gården sit gamle matrikelnummer 12,
og hartkornet nyansattes til 3-6-0- 1/4.
I ægteskabet fødtes fem børn, hvoraf kun de to sønner overlevede. Heraf fik Mor
ten som den ældste senere gården, mens Christens senere virke ikke kendes, men
han døde som particulier i Fredericia 1893.
Uvist af hvilken grund tilskødede Jens Chr. Christensen sønnen Morten gården
allerede i 1831. Da var denne kun 16 år gammel, men muligvis var det for at sik
re sønnens arvefølge, idet skødet først tinglæstes ti år senere, og det var kun
få år, før faderen døde. - Mette var død i 1836 og i sin bedste alder, kun 41
år gammel.
Morten Jensen
f. 16-6-1815, Højrup
d. 29-5-1880, Højrup mk
gdr

g.m.

1. Jens Christian, 11-10-1838,
4. Gjertrud, 24-3-1847,

Karen Pedersdatter
f. ca. 1810-11, Erritsø
d. 15-2-1874, Højrup mk

2. Mette, 15-4-1841,

5. Søren, 23-4-1852,

3. Peder, 14-8-1843,

6. Mads, 23-4-1852,

7. Andreas,

11-4-1855, d. 1861.
Selv om Morten Jensen formelt blev gårdejer 1831, var det først med tinglæst
skøde af 10-2-1841, han reelt kunne kalde sig ejer.
Da var han allerede en gift mand. Som ganske ung - kun 22 år - giftede han sig
med den lidt ældre Karen Pedersdatter fra Eltang. Hun var datter af Peder Lau
ritsen Østergård og Margrethe Pedersdatter, der havde en gård i Eltang. Hertil
var familien kommet fra Erritsø, hvor Karen var født. - Viede i Eltang sommeren
1837.
Med Morten Jensens overtagelse af hjemmet kom der nok mere skub i gårdens drift,
ligesom det var ham, der øgede dens tilliggende betydeligt. Et par husmandsbrug,
der lå i marken nord for GI. Ribevej, tilkøbtes henhv. 1842 og 1851, hvilket
gav en forøgelse på et par tdr. hartkorn. Da gd. nr. 8 i Herslev udparcelleredes, købte Morten Jensen af dennes mark yderligere et par tdr. hartkorn. Det
var jord, der fra nord grænsede til hans eget skel, og med dette køb bragtes
gårdens tilliggende op til næsten den størrelse, det har haft i nyere tid, Skødatoer for dette sidste køb var 14-2, 7-9-1859.
Det var muligvis også Morten Jensen, der begyndte på kvægopdræt og -avl, som
gården i slutningen af 1800-tallet var kendt for.
Morten Jensen og Karen Pedersdatter fik ialt syv børn. Heraf fortsatte ældste
søn på gården, mens Peder fik bopæl i Bredstrup, gift med Ellen Marie Mikkelsen.
Søren blev ejer af den nuværende Damsgård, mens Mads gik handelsvejen og blev
købmand i Holstebro, gift med Emilie Hammerich fra Broager. Ældste datter blev
gårdmandskone i Højrup, gift med Peder Christophersen, men døde ganske ung i
barselseng. Gjertrud døde som ganske ung pige, kun 19 år gammel.
1874 døde Karen Pedersdatter, og et par år senere gik Morten Jensen over i aftægtsmændenes rækker.
Jens Chr. Mortensen
f. 11-10-1838, Højrup
d. 13-1-1892,
mk
gdr

g.m.

Maren Kirstine Hansen (Skouenborg), f. 10-2-1850, Møsvrå
d. 15-3-1908, Højrup mk
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1. Karen, 13-4-1879, d. 1882,

2. Morten Andreas, 14-1-1881,

Karen, 23-8-1883.

Jens Christian Mortensen havde sikkert stået i skygge af faderen og var halvgam
mel, da han som 38-årig overtog gården. Da var han endnu ugift, men giftede sig
kort efter med Maren Hansen fra Møsvrå, datter af gårdmand Hans Sørensen og Ane
Dorthea Thomasdatter. (De tog senere familienavnet Skouenborg).
Af de tre børn, der fødtes i deres samliv, døde ældste datter som barn. Yngste
datter blev gift med Thomas Pedersen Skov fra Højrup, og de fik deres virke på
Enghavegård i Herslev. Sønnens videre liv kendes ikke.
I en alder af kun 54 år døde Jens Chr. Mortensen i 1892, og Maren, der endnu
var i sin bedste alder, giftede sig igen. Men forinden måtte der skiftes, og de
to børn fik tillagt hver 4987 kr som deres fædrenearv.
Mads Christian Dreyer
f. 5-4-1863, Hjarup
d. 12-7-1908, Højrup mk
gdr

g.m.

omstående Maren Hansen

ægteskab barnløst
Den 17. Oktober 1894 viedes Maren Hansen til Mads Chr, Dreyer. Han var fra Hja
rup, søn af grdmand Marius Carl Dreyer og Frederikke Christine Schmidt. Han hav
de antagelig været bestyrer for enken, da han i vielsesnotatet blev benævnt af
Højrup mark.
Så vidt vides fortsatte Dreyer den linie i Driften, som hans forgængere
havde anlagt: kvægholdet. - Det blev dog et begrænset åremål, idet Dreyer døde
i sin bedste alder, 45 år gammel, og kun fire måneder efter sin kone.
Nu blev gården solgt, idet sønnen var engageret andetsteds, og ved privat skif
te efter Dreyer og hustru blev gårdens værdi ansat til 50.000 kr.
Arvingerne solgte så gården til Hans Petersen af Harte, der fik skøde på den af
12-1-1910. Han var gift med Johanne Jensine Gertsen, og ægteparret fik en søn,
mens de var i Højrup, Sigfred Buhi Petersen, f. 7-11-1910. - Det er også, hvad
vi ved om denne familie, thi knap to år efter solgtes gården igen.
Mikkel Hansen Damgaard
f. 6-2-1879, Lilballe
d. 28-11-1952, Almind
gdr.
1. Hans, 18-7-1904,

g.m.

2. Peter, 19-2-1908,

Anne Johansen
f. 16-4-1881, Almind
d. 6-7-1952,
3. Mette Marie, 17-6-1914.

Mikkel Hansen Damgaard var født på gården Gjellund i Lilballe, Eltang sogn, som
søn af Hans Mikkelsen Damgaard.
1902 overtog han sin fødegård, som han drev til 1911, da han overtog Stendal
gård efter Hans Petersen, skøde af 5-9-1911, og formedelst en købesum af 17.000
kroner
I Mikkel Damgaards tid udbyggedes gården. Stuehuset udvidedes i såvel syd som
nord - for harmoniens skyld - ligesom de mindre sidebygninger opførtes. En over
gang havde gården eget elektricitetsværk, drevet ved vandkraft, opbygget ved
vandløbene i dalen, I 1916 tilkøbtes endvidere den lille ejendom matr. nr. 28
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af Lykkehus.
I tidens løb fik Mikkel Damgaard mange offentlige hverv, såvel lokalt som af
videre omfang. Medlem af sogneråd som menighedsråd, samt medlem af bestyrel
sen for Kolding slagteri og endvidere repræsentant for kreditforeningen.
I samlivet med Anne Johansen, der også var fra egnen, men hvis oprindelse ikke
nærmere kendes, fødtes tre børn, hvoraf de to var fødte ved ankomsten til Høj
rup. Hans havde gård et par steder, inden han fik stilling i Kolding som lager
forvalter på en virksomhed. - Peter overtog senere gården, og Mette Marie blev
gift med en tidligere mejerist Sejr Nørgaard Petersen. De fik deres hjem i Lil
le Velling.
1938 overlod Mikkel Damgaard Stendalgård til sønnen Peter. Selv boede han og
Anne en del år i Follerup, inden de købte hus i Almind, hvor de boede til deres
død.
Peter Damgaard
f. 19-2-1908, Lilballe
d. 31-12-1985, Kolding
gdr.
1. Mikkel Benth, 2-1-1933,

g.m.

Astrid Madsen
f. 17-8-1907, Gammelby ml.
d.

2. Anne Kirstine, 27-10-1934,

3. Jytte, 5-12-1941,

4. Knud Lynge, 16-2-1946
Peter Damgaard var født i Lilballe som søn af ovennævnte Mikkel H. Damgaard og
Anne Johansen. Astrid Madsen er født i Gammelby mølle, datter af møller Mads
Benth Madsen og Kirstine Knudsen.
Ved sit giftermål i 1930 overtog Peter Damgaard en gård i Seest sogn, som han
ejede, til han i 1938 overtog Stendalgård.
Som sin fader blev han stærkt engageret i tillids- og offentlige hverv. Medlem
af sognerådet og en overgang dettes formand, en periode tillige sognefoged, li
gesom han gik i faderens fodspor i såvel slagteri som kreditforening + en mæng
de bestyrelsesposter af forskellig art.
I 1972 overdrog han Stendalgård til sin ældste søn og flyttede derefter til Kol
ding, hvor han købte hus.
Af de fire børn blev Anne Kirstine uddannet som økonoma og siden gift med gård
ejer Holger Ravn i Højrup-Ferup. Jytte blev børnehavelærer og gift med gårdejer
Graversen og bosat i Lyngå ved Hadsten. Knud Lynge er tandlæge i Gudme på Fyn.

gård 13—1
Gård nr. 13, 1688
htk. 4-2-0-2
Hans Madsen
død inden 1663
selvejer

g. m. Maren Pedersdatter
død inden 1663

Hans, f. ca. 1638-39, Maren, f. ca. 1639-40, Mads, ? Sidsel, f. ca. 1644.
Matriklen af 1664 har ovenst. Hans Madsen som ejer af gården. Da havde han nok
været død et par år, men da indberetningerne, som matriklen byggede på, nok
ligger længere tilbage, bliver der alligevel mening i det.
At Hans Madsen og hans kone var døde inden 1663, bekræftes af et samfrænde
skifte d. 21-2-1663, hvorfra navnene på ovenst. arvinger er hentet.
Ved dette skifte blev gården overdraget ældste søn Hans af svogeren Hans Jen
sen, der var gift med Maren. Sidsel mødte med værge eller formynder og var altså
på dette tidspunkt endnu ikke gift. Hun blev senere gift med Palle Olufsen i gd.
nr. 7. (Efter Ravn).
1663 - 1689
Hans Hansen
f. ca. 1638-39, Højrup
d. 1689, begr. 1-12, Højrup
selvejer

g. m. Karen Nielsdatter
f. ?
, Højrup
d. 1687, ingen dato eller år
skifte, 6-4-1687

1. Hans, f. ca. 1663, 2. Niels, ca. 1665, 3. Anne, ca. 1669, d. 1690, 4. Maren,
ca. 1673, 5. Peder, ca. 1676, 6. Maren, ca. 1682.
Med Hans Hansens overtagelse kommer der ligesom fast grund under vor viden, idet
kirkebog og skifter giver en del supplerende oplysninger.
Hans Hansen var gift med en datter af gd-fæster Niels Thuesen i nabogården (nr.
8), Karen Nielsdatter, og det har sikkert været et godt parti, da det af ting
bogen fremgår, at Karen allerede som Hans Hansens fæstemø havde forstrakt ham
med 100 rigsdaler, hvilken sum degnen Ib Jørgensen som hans fremtidige svoger
på Karens vegne forlangte pantebrev på. Ib J. var gift med Karens søster Johanne
(efter Ravn).
Der havde også nok været god brug for de 100 rdl. her lige efter svenskekrigenes
ødelæggelser, men det ser ud til, at Hans Hansen i lighed med genboen i samme
*ård ret hurtigt kom på fode. Men det var svært at bygge i disse tider, selv
for ejere af egen skov. Dei var meget strenge bestemme ser vedr. hugst, der
altic skulle udvises, og stubben skulle derefter stemples, så man kunne kon
trollere ulovlig hugst.
1663 var således den nybagte selvejer i retten, og her måtte han tilstå, at han
til naboen, Ebbe Madsen, havde solgt tre stænger, nysavet af gammelt, hugget
tømmer og seks gamle stykker træ af et gammelt hus, som fjenden havde nedbrudt.
Pengene for dette tømmer havde han brugt til skatter og afgifter.
Bygningssystemet 1666 viste, at gården her kun manglede et hus, så helt på høj
kant var gården ikke kommet endnu, hvad da også landgildesynet året efter be
kræftede, idet Hans Hansen slap med halv landgilde.
Det gik imidlertid fremad. Beskrivelsen af 1685 fortæller, at gårdens bygninger
nu bestod af 13 fag sals, 12 fag lade og fæhus samt yderligere 5 fag fæ- og
vognhus. Besætningen bestod af 4 bæster, 4 køer, 1 kalv og 10 får. Det var nok
ikke så ringe efter tiden, og tilstanden på gården betegnedes da også som god.

gård 13-2
Ravn nævner i sin bog om Herslev og Viuf sogne, at Hans Hansen en tid var rans
nævning» Det vil sige, han var medlem af det nævningeting på 8 selvejerbønder,
der på herredstinget afsagde dom i straffesager. Det vil så nok sige, at han
blandt sine fæller blandt selvejerne nød tillid.
Hans Hansen og Karen havde i hvert fald de nævnte seks børn, og de var alle i
live ved skiftet efter hende d. 6. april 1687.
Da var Hans gmd. i Vilstrup. Her havde han giftet sig ind på en gård, og her døde
han 1715. Niels blev gift med Jens Jørgensens datter Sofie i gd. nr. 9, men døde
her ganske ung i 1690. Anne døde som ung pige samme år. Maren var endnu ung pige
hjemme, og Peder og den yngste Maren var endnu børn. Peders senere livsbane var
først et giftermål med enken Dorthe Thomasdatter i Erritsø, med hvem han havde
fire børn. Efter hendes død i 1722 kom han til sognet igen, idet han blev gift
med enken Lisbeth Pedersdatter, Tolstrup.
Et par år efter Karen døde også Hans Hansen. Han begravedes 1-12-1689, og ved
skifte efter ham godt et år senere d. 20-12-1690 var der fire børn i live, hvad
der stemmer godt overens med ovenst. oplysninger. Da var den ældste, Maren, nu
blevet 17 år gammel og nok trolovet, idet hendes værge var hendes senere ægte
mand.
1690 - 1719
Hans Nielsen Griis
f. ca. 1663, Taulov
d. 1723, begr. 28-2, Højrup
selvejer

g. m. Maren Hansdatter
f. 1673, Højrup
d. 1746, Højrup, begr. 1-5

1. Hans, 1693, 13-8, 2. Maren, 1696, 16-12, 3. navnløs, død 1697, 4. Maren, 1699,
1-1-1700, 5. Karen, 1702, 27-2, Niels, 1704, 4-12, 7. Niels, 1706, 1-11, 8. Tho
mas, 1713, 6-6, d. 1714, 9. Hans, 1716, 12-1, 10. Anne, 1718, 12-1.
Hans Nielsen Griis kom ved ægteskabet med Maren Hansdatter til Højrup, hvorfra
hans moder i sin tid som datter af Jep Hansen og Anne Joensdatter i den anden
del af gården var udgået.
Hermed var slægten Griis kommet til Højrup. En gammel selvejerbondeslægt, der
her på egnen kan findes meget langt tilbage.
Ved skiftet efter Hans Hansen overtog nu H.N. Griis gården, og en jordebog fra
1713 angiver tidspunktet til 1691, hvad der passer meget godt.
Samme jordebog udviste, at der nu til gården fandtes 10 fag sals og øddel, 9 fag
lade samt 10 fag fæhus og stald. Besætningen var på 4 bæster, 4 køer, 2 ungnød,
2 kalve og 6 får. Endvidere nævntes de tre sønner, Hans på 17, og de to Niels'er
på henhv. 7 og 3 år. Ved sammenligning her med drengenes fødselsår konstateres
det let, at den opgivne alder ikke var rigtig. Men Maren og Hans Griis fik mange
børn, og selv om overlevering nævner 13, er 10 jo også en pæn flok. En del af
disse børns videre liv kendes fra et skifte efter den ældste Niels, der døde 1740
som gårdmand i Vilstrup, men uden at efterlade sig livsarvinger. Arvinger efter
ham var derfor hans søskende og moderen.
Hans var gmd. i Højrup på fødegården, Maren gift med gmd. Jens Christensen på
gd. nr. 4 i Højrup, Karen findes gift med en tidl. Højrup-mand Christopher Christophersen i Møsvrå, og den yngste Niels giftede sig ligeledes udensogns med Lene
Pedersdatter i Viuf. Yngste Hans overtog siden fødegården efter den ældre broder.
1719 afstod Hans Griis gården, og 4 år senere døde han.

gård 13-3
1719 - 1764
Hans Hansen Griis
f. 1693, 13-8, Højrup
d.
selvejer
Ifølge husbondholdsbrev af 16-3-1719 overtog Hans Hansen nu gården, men da det
jo var den udadvendte adkomst - til rytterdistriktet - må slægtens skøde på et
eller andet tidspunkt have foreligget. Det kendes ikke, og i det hele taget ved
vi ikke noget som helst om denne Griis. Ingen børn er fundet, og han har måske
i det hele taget slet ikke været gift. Selv hans dødsår kendes ikke.
1764 - 1784
Hans Hansen Griis
f. 1716, 12-1, Højrup
d. 15-2-1789, Højrup
selvejer

g. m. Dorthe Madsdatter
f. ca. 1727
d. 14-4-1809, Højrup

1. Hans, 1753, 28-10, 2. Maren, 1755, 4-5, 3. Anne, 1757, 5-6, 4. Karen, 1760,
17-2, 5. Maren, 1762, 4-7, 6. Mads, 1763, 15-5, 7. Maren, 1764, 17-6, d.s.å.,
8. Hans, 1765, 15-12, 9. Mads, 1768, 24-4, d.s.å.
Hans Hansen Griis var en yngre broder til førnævnte, og det er både muligt og
sandsynligt, at han med familie har boet på gården i broderens ejertid. Et skø
denotat viser, at Christen Jensen m. fl. skøder til Hans Hansen ”en halv gård,
htk. 4-2-0-2, 20-3-1764”.
Det var antagelig efter den ældste broders død, hvor så Christen Jensen på slæg
tens vegne blev noteret som skødeudsteder. Hans Hansen Griis d.æ. var så død
umiddelbart før, måske i 1763, men k-bogen er tavs i så henseende.
Hans Griises kone, Dorthe Madsdatter, er et ubeskrevet blad, men sikkert en
udensogns pige.
Men Hans Griis og Dorthe fulgte traditionerne og satte en stor børneflok i ver
den. Ældste søn Hans sikrede, at der stadig var en Hans Griis på gården. Yngste
Maren blev gift med Hans Nielsen Østergaard fra Erritsø i 1784, og de fik siden
gård i Bredstrup. Anne findes viet 1783 til enkemand Mads Rasmussen fra Bred
strup. Yngste søn Hans fik sin fremtid i Håstrup, da han 1791 giftede sig med
enken Anne Larsdatter, der ejede den nuværende Løgballegård. Ældste Maren var
allerede i 1776 blevet viet til enkemand Thomas Nielsen Hougaard i Erritsø.
Da Hans Griis nærmede sig støvets år, afstod han gården til sin ældste søn og
gik på aftægt. Bemærkning i k-bogen ved dødsnotatet: den agtværdige Hans Hansen
Griis sen. i Højrup.
1784 - 1811
Hans Hansen Griis
f. 1753, 21-10, Højrup
d. 11-1-1811, Højrup

g. m. Maren Hansdatter Skovenborg
f. 1767, 1-11, Højrup
d. 21-4-1809, Højrup

gdr.

1. Hans, 5-3-1792, 2. Hans, 14-4-1794, d.s.å., 3. Dorthe, 29-3-1795,

Hans

Skouenborg, 15-9-1797, 5. Anne, 7-6-1800, 6. Mads, 3-12-1802.
Hans Hansen Griis var endnu ungkarl, da han blev gårdejer. Hans adkomst daterede
sig af 14-12-1784, da faderen tilskødede ham fødegården, der endnu blev angivet

gård 13-4
med det oprindelige htk. 4-2-0-2, så der var heller ikke her fra denne gård hand
let meget efter udskiftningen.
Midt på sommeren 1791 holdt Hans Griis bryllup, og bruden var fra nabogården,
idet Maren Skouenborg var datter af Hans Skouenborg og Anne Andersdatter i gd.
nr. 9.
I deres ægteskab kom der 6 børn, hvoraf de 5 blev voksne.
Men familien her blev den sidste på gården her, idet såvel Hans Griis som hans
kone døde tidligt eller i hvert fald så tidligt, at efter deres død var der ikke
voksne børn, der kunne fortsætte. Gården var ellers gældfri, og den var godt be
sat med en besætning på 4 heste, 10 køer, 2 stude, 2 kvier, 2 kalve, 2 væddere
og 11 får.
Gården blev nu sat til auktion og udstykket i større og mindre parceller, hvoraf
naboen i genbogården fik den største med 2—1—1—1 3/4 samt nogle mindre, i alt
2-1-2-3/4, der siden kom til at danne grundlag for en helt ny gård (sen. Sten
dalgård).
Salget af jord indbragte 20.372 rdl., hvortil kom auktionen over besætning og
løsøre, der gav yderligere 4195 rdl. og således i alt 24.567 rdl., hvad der var
en betragtelig sum. Men da de fleste skøder var dateret 1812 fik de mange penge
nok ben at gå på, når man tager tidspunktet i betragtning. Året efter indtrådte
katastrofen med statsbankerot, der gjorde pengene uhyggeligt mindre værd. End
videre fortælles, at noget af børnenes arv gik tabt ved svigagtighed fra her
redsfoged Buhis side. (Tallene stammer fra Ravns bog).
Af børnene blev de mindste anbragt hos familie, og nogle af de øvrige kan føl
ges gennem deres senere liv.
Hans blev senere gårdmand i Højrup, gift med Karen Andersdatter, og de efterfulgte
Søren Pallesen i gd. nr. 6, og her blev siden Hans Skouenborg hans efterfølger
såvel på gård som i ægteskab i 1834. Dorthe findes 1813 som ganske ung viet til
Christen Christensen Ravn af Viuf, og hun blev ved vielsen nævnt af Højrup. Anne
blev - ligeledes fra Højrup - viet til Mads Nielsen fra Vinding i 1827. Mads
findes ligeledes i Højrup og var muligvis en overgang boende på det nuv. Dalsgaard. En købekontrakt mellem ham og broderen findes fra 1831, men inden skøde
skrivning rejste han til Kongsted, hvor han overtog sin kones fødegård.
Den gamle selvejergård var nu ude af billedet, og dens tilliggende spredt for
alle vinde. Den kommende matrikel, der udarbejdedes en god halv snes år senere,
førte de solgte parceller i et helt nyt matr. nr., og kun købernes navne kan
identificere den gamle gårds tilliggende.
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Skolevæsenet i Højrup.

Før skoleloven af 1814 beordrede oprettet et offentligt skolevæsen for alle eg
ne i landet, var børnene i Herslev sogn henvist til alene at søge den kgl ryt“
terskole i Herslev. Men fra de yderste kanter af sognet var der et godt stykke
vej til denne skole, og i begyndelsen af 1800-tallet søgte man åbenbart at løse
problemet på privat initiativ. Således i Højrup, hvor man en del år, inden sko
leloven kom, havde en privatskole.
Hvornår denne skole var oprettet, er uvist. Folketællingen af 1801 nævner hver
ken skole eller lærer, men det skete sikkert her i begyndelsen af det ny århun
drede. Det fremgår også af de forhandlinger, der foregik efter den ny lovs ikrafttræden 29-7-1814.
Nu kunne det offentlige ikke mere undgå at tage stilling til indførelse af al
mindelig undervisning for børn i de skoleløse områder. - 1816 foreslår den fæl
les skolekommision for Herslev-Viuf sogne, at der oprettes en ny skole i Højrup.
Det hedder bl.a. i forslaget, at da der i Højrup forhen har været en privat læ
rer og en privat skolestue, så foreslår kommissionen derfor, at der i denne by
opføres et skolehus på 4 fag, og at man til lærer ved skolen ansætter Henrik
Jagd, som skolekommissionen anbefaler med fuld overbevisnig. ”Han er en sat mand,
der i flere år såvel til sognets som hans foresattes tilfredshed har undervist
i Højrup og leveret mange gode subjekter.” (Efter J.J.Ravn).
Så vidt så godt. Men det var jo en vanskelig tid - lige efter statsbankerotten og det fremgår da også af provstens skrivelse af 28-7-1816, hvori han foreslår,
at der udlægges jord til skolelod. Han er dog godt klar over, at det bliver en
bekostelig affære for distriktets beboere, men græsning og foder til to køer og
nogle får kan en mand med familie dog ikke undvære. Men da Jagd i Højrup - så
vidt provsten ved - ganske vist er gift, men ingen børn har, så kunne han vel
nok klare sig med græsning til en ko og to får. - Til hans skolehus skal der så
tilbygges fire fag til en skolestue. - Sådan er det så nok blevet. Men jordlod
til skolen blev der ikke til i Jagds tid.
Men hvem var denne Jagd?
Henrich Jensen Jagd
f. 1756, Gauerslund
d. 1-2-1839, Herslev
hmd, skræder og lærer

g.m.

1. Maren, 8-8-1778, d. 1780,

2. Niels, 29-10-1780,

dødf. tvillinger, 11-4-1787,

5. Maren, 9-8-1788,

pe, 1-3-1794, d. 1798,

Kirsten Nielsdatter
f. 1756. 18-1, Højrup
d. 20-2-1826,
3. Jens, 12-1-1784,
6. Hans, 15-8-1791,

8. Michael, 5-11-1796, d. 1797,

4.
7. Jep

9. Peder, 5-11-1796.

Det første glimt af denne Højrups første skolemester får vi i kirkebogens viel
sesnotater, da Christen Henrich Jensen af Gauerslund viedes i Herslev kirke til
Kirsten Nielsdatter af Højrup.
Christen Henrich Jensen var født i Gauerslund som søn af en Jens Peder Jagt.
Det sidste navn - med ændret stavemåde - findes ikke i kirkebogen før 1808.
Kirsten Nielsdatter var født i Højrup som datter af en Niels Pedersen og Maren
Lauritsdatter, der den 16-3-1753 ses at have fæstet et gadehus i Højrup.
De første ti år befandt familien sig i Højrup og har sikkert ernæret sig ved
Henrich Jensens fag. Han var nemlig skræder, hvilket fremgår af hans videre
løbebane.
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1787 viser skøde- og panteprotokollerne, at Christen H. Jensen af gd. nr. 2 i
Herslev købte hus med jord, ialt hartkorn 0-7-2-1 1/4, hvilket svarede til et
boelssted. Folketællingen af samme år kalder ham bonde og skræder. Det ses dog
også, at han i begyndelsen af 1788 solgte det hele igen og købte noget andet.
Ved udparcelleringen af den halve Skrædergård købte han et par parceller af no
genlunde samme størrelse, og her byggede han så et boelssted op.
Folketællingen af 1801 nævner stadig skræderi i forbindelse med jordbruget. Ved
sidste barns fødsel kaldes han Henrich Jensen skræder, og her ved ejendommen er
han sikkert, til han begyndte at fungere som skolemester.
Hvornår der påbegyndtes skolegang i Højrup, vides ikke. Det var jo en privat
ordning. Men Henrich Jensen Jagd, som han nu kaldte sig, solgte sit boelssted
i Herslev til sønnen Jens i 1812. Men det er ikke afgørende for tidspunktet, idet Jagd udmærket kan have begyndt før. Sønnen Jens, der efterfulgte faderen,
blev nemlig gift i 1808, så det er måske snarere året for begyndelsen. - Men
det må stå hen.
Skolehuset i Højrup var et lille hus, der ifl. det gamle matrikelkort af 1821
var beliggende i det nordøstre hjørne af nuværende H.P.Skovs toft. Et beskedent
hus med husplads og have på 1220 kv-alen eller omregnet godt 450 kv-meter. Der
til kom en gymnastikplads på 1020 kv-alen.
Her sad så Jagd som privatlærer, da den ny skolelov kom, og som allerede nævnt
blev han fast ansat. Han virkede helt til 1830, da han grundet alder måtte tage
sin afsked. Han, der nu var enkemand, flyttede over til Herslev til sønnen, og
her døde han ni år senere.
Af de ti børn, der fødtes i hans og Kirstens samliv, døde halvdelen som spæde
og mindreårige. Den ældste søn, Niels, findes viet i Herslev kirke i 1808. Han
var skoleholder og organist ved Michaelis kirke i Fredericia. Han var dimit
teret fra Bernstorfsminde seminarium ved Brahetrolleborg i 1804. Nu giftede han
sig med præstens husjomfru Ellen Høxbroe. Broderen Jens blev gift samme år, men
han måtte nøjes med præstens kokkepige. Han var skræder og gik i faderens fod
spor. Datteren Maren blev gift med smeden i Herslev, Hans Møller Rasmussen.
”Fra 1. fefruar 1830 til 1. maj samme år blev skolen holdt i gang 4 dage om ugen ved hjælp af lærerne i Herslev og Bredstrup.” Således noteres i den gamle
embedsbog, men fra 1. maj kunne skolen igen virke for fuld kraft, idet en nyan
sat lærer tiltrådte. Han hed Christensen, men hvem han var, eller hvorfra han
kom, vides ikke. Ikke engang hans fornavn kendes. Embedsbogen er tavs desangå
ende. Hans tid blev heller ikke lang, kun to år.
Hans Langkjær
f. 18-9-1811, Ankjær
d. 1-8-1839, Højrup
lærer og kirkesanger, ugift
Hans Langkjær var født i Ankjær, søn af derværende skoleholder Jens Langkjær og
Margrethe Jensdatter.
Han var dimitteret fra Lyngby seminarium i 1831 med karakteren udmærket duelig.
Han var ungkarl - i hvert fals ved folketællingen 1834. Her benævntes han som
ugift, og i huset fandtes foruden ham selv kun en ung mand på 17 år, Christian
Simonsen, som Langkjær skulle forberede til seminariet. End ikke en husholderske
nævnes.
I Langkjærs tid - 1834 - blev der bygget en ny skole på den jord, der nu omsider
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blev udlagt til skolelod. Det var et stykke fællesjord, der tilhørte samtlige
bymænd, og hvis salg til formålet først legaliseredes 1836, skøde af 5-lo samme
år og tinglæst 10-1-1838. (Original Lokalhistorisk Arkiv, Fredericia).
Det har ikke været den ringeste jord, læreren her fik til brug. I areal 61.250
kv-alen eller ca. 4| td. land, og hvoraf de 30.625 - halvdelen - var boniteret
til yakst 24. Prisen var 350 rdl sølv.
Den gamle skolebygning havde man åbenbart ikke rigtig regnet for noget efter
udflytningen, idet det lille sted nok på et eller andet tidspunkt er inddraget
under gård nr. 11, der jo lå i samme toft. Gården blev imidlertid nedlagt i
1852, og toft m.m. indgik i Skovborggårds tilliggende. Men først 1902 blev denne
inddragelse legaliseret i form af skøde fra kommunen til Peder Pedersen Skov,
og uden beregning, da man fra kommunens side manglede adkomstpapirer på det. For
en ordens skyld blev ansat en symbolsk betaling på 100 kr.
Langkjær døde som ung mand i embedet. Hans eftermand skrev om ham i embedsbogen,
at ”han forestod kirkesanger- og skolelærerembedet med megen duelighed, indtil
han ved en sørgelig død afgik d. 1. august 1839.” - Hvad der så mentes med en
sørgelig død, vides ikke, og kirkebogen giver i så henseende ingen oplysninger.
Christian Sørensen
f. ca. 1804, Frederikshåb
d. 17-4-1849, Højrup
lærer og kirkesanger

g.m.

1. Christian Ernst Martin, 14-2-1834,

Anne Nielsdatter
f. 20-12-1810, Rugsted
d.
2. Niels Olesen, 19-3-1837,

te Marie Elisabeth, 15-10-1840, d. 1845,
5. Søren Clausen, 2-7-1846,

3. Charlot

4. Søren Clausen, 4-12-1842, d. 1844,

6. Marius Ludvig Steinmeier, 25-1-1849, d.s.å.

”Den 3. september samme år blev jeg af skoledirektionen kaldet og d. 11. næst
efter meddelt colatz som kirkesanger og skolelærer i Højrup.”
Således noterer Christian Sørensen ved sin tiltræden i Højrup. Han har senere
i embedsbogen tilføjet følgende:
”Den 18. september 1839 tiltrådte jeg embedet her i Højrup og har siden
denne tid givet undervisning for skolens øverste klasse 4 dage og nederste klasse 2 dage om vinteren og omvendt om sommeren.
Kirkesanger-embedet er ligeledes fra ovennævnte tid bestyret af mig, når
undtages nogle få gange jeg har havt forfald, da er sangen i kirken med
hr. pastor Gads tilladelse bestyret af en anden.”
Christian Sørensen var født i kolonien Christianshåb ca. 1804. Det har hidtil
ikke været muligt at finde hans fødselsdato. Han var sikkert søn af en lærer
Søren Clausen, Rygbjerg, der giver sig til kende som forlover ved Christian Sø
rensens bryllup i Ødsted kirke d. 28. maj 1831.
Her blev han viet til Anne Nielsdatter, datter af gårdmand Niels Olesen fra Rug
sted. Ifl. Annes dåbsnotat fra 1810 var faderen fæster af præstegården, gift
med Johanne Thomasdatter.
I ovennævnte vielsesnotat blev Sørensen benævnt som lærer af Vork. Her blev da
også de to ældste sønner fødte, inden familien flyttede til Højrup.
Sørensen har utvivlsomt været en meget dygtig lærer. Det indtryk får man af de
ikke mindre end seks visitatsbemærkninger, han opnåede i sit tiårige virke. De
overordnede skolemyndigheder har heller ikke ligget på den lade side. Et par
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Eksempler:
"1844, d. 22. november visiterede jeg Højrup skole. Fremgangen her var så
god, at den gav et fortroligt vidnesbyrd om den utrættelige lærers vedhol
dende og berømmelige flid, Børnene var noget øvede i sang. Gymnastikken
drives med fremgang,"
"1846, d. 2. oktober visiterede jeg Højrup skole. Fremgangen var berømme
lig. Nogen påmindelse gaves især med hensyn til stilskrivning i Herslev
skole. Med skolens fremgang, undtagen i gymnastik, var jeg meget tilfreds.
Begge citater var underskrevet J.Thune. Signaturen dækker over provst Thune,
Gauerslund-Vinding. Denne var efter sigende en meget vanskelig herre at gøre
tilpas, og det gør således lærer Sørensens indsats endnu mere respektabel. Men
det kunne tyde på, at sognet på den tid har haft gode lærerkræfter.
En sidste visitats i Sørensens lærertid fortæller:
"1848, d. 9. november visiterede jeg Herslef skole, og der var jeg i det
hele veltilfreds. - Samme dag i Højrup skole, hvor jeg var ualmindelig
veltilfreds."
J. Thune
Lærer Sørensen drev selv jordlodden, og ikke nok med det, han købte af naboen
Augustinus Sørensen - ejeren af den senere kendte Damsgård - et par smålodder,
de senere matrikulerede nr. 37 og 48. - Det var i 1842.
Men Christian Sørensen var ikke stærk. Han fik sukkersyge, og i 1849 døde han,
kun 45 år gammel. Hans enke solgte samme år de af Sørensen indkøbte jordlodder
til Hans Madsen og rejste til Rugsted.
Af de seks børn døde de tre som spæde og mindreårige. De ældste sønner blev læ
rere. - Christian dimitteredes fra Jelling statsseminarium 1853 med 1. karakter
Tog derefter eksamen fra Polyteknisk Læreanstalt 1857. døde samme år på Frede
riks hospital.
Niels tog ligeledes lærereksamen fra Jelling med 1. karakter i 1858. Derefter
udvidet uddannelse med det såkaldte Monradske kursus og blev - efter at have
privatiseret i 14 år - lærer i Århus, hvor han døde i 1894. - Den tredje søn
vides intet om, ligesom Anne Nielsdatters videre liv er ukendt

Hans Smith Barsøe
f. 20-1-1819, Smidstrup
d. 9-2-1915, Vejle
lærer og kirkesanger
1. Ane Marie, 28-10-1850,
der, 28-4-1857, d.s.å.,
7. Peter, 26-7-1863,

g.m.

2. Eline, 29-9-1852,

Karen Marie Pedersen
f. 2-10-1827, Klattrup
d. 7-7-1885, Højrup
3. Petrine, 18-1-1855,

5. Johanne Cecilie, 17-6-1858,

8. Hansine Marie, 22-2-1866,

4. Pe

6. Maren, 12-1-1861,

9. Johannes, 25-5-1872, død

"Den 7. juni 1849 blev jeg, Hans Smith Barsøe, kaldet til lærer i Højrup."
Således introducerede lærer Sørensens efterfølger sig i embedsprotokollen. Det
var midt i det berømmelige krigsår 1849, og på grund af den fjendtlige besæt
telse kunne han ikke flytte og overtage sit nye embede. Først da 6. julislaget
havde drevet fjenden på flugt, overtog han embedet den 1. august samme år.

5.

Barsøe var født i Smidstrup skole, søn af lærer Peder Jensen Barsøe og Anne Ma
rie Smith. Selv kom han på Lyngby seminarium og dimitteredes herfra 1839 med 1.
karakter. Samme år blev han hjælpelærer hos faderen i Smidstrup. Efter dennes
død i 1847 blev han kaldet til lærer i Tågelund ved Egtved - han blev efter si
gende forbigået ved besættelsen af embedet i Smidstrup, fordi han var lovlig
striks - og samme år giftede han sig med Karen Marie Pedersen fra Klattrup, dat
ter af gårdmand Peder Andersen og Ellen Nielsdatter.
Da embedet i Højrup ved lærer Sørensens død blev ledigt, søgte Barsøe dette, og
her blev han til sin afgang i 1892.
Barsøe var nok en dygtig lærer, der ifl. en af hans gamle elever var striks,
men retfærdig. En anden af Barsøes tidligere elever, politikeren og senere for
svarsminister, Laust Rasmussen, omtaler ligeledes Barsøe som en endog meget dyg
tig lærer, især i faget dansk. I sine erindringer fortæller han om en lille
episode, der hændte under besættelsen i 1864:
Barsøe havde to køer, og en morgen fandt han disse allerede malkede. Næste
morgen lagde han sig på lur og pågreb også mælketyven, der viste sig at væ
re en tysk soldat.
Barsøe meldte tyveriet til den stedlige kommandant, og tyven blev derefter
straffet med rotting, og eksekutionen skulle Barsøe overvære. - Efter de
første slag råbte Barsø holdt, for han ønskede ikke mere straf til tyve
knægten. Men det gør vi, blev der svaret, og delikventen måtte hele turen
igennem.
Der foreligger ligeledes et par enkelte visitatsbemærkninger, hvoraf gengives
en enkelt:
1855, d. 13. juni samledes børnene af pastoratets skoler i Herslef kirke.
Højrup skole (skolelærer Barsøe) læste og svarede i det hele tildels vel,
endog udmærket godt. De skriftlige prøver vidnede om god fremgang såvel i
skøn- og retskrivning som og i regning. Sangen god.
sign. Daugaard
Det har sikkert været en bispevisitats, da signaturen dækker den Ribe bisp, og
samlingsstedet var kirken. (Daugaard bisp i Ribe 1850-1867).
Blandt de mange børn, der fødtes i Højrup skole, var der kun een søn, der over
levede. Han studerede og tog studentereksamen fra Fredericia Latinskole med ud
mærkelse. Blev præst og sluttede sin karriere som stiftsprovst i Aalborg. (Han
har skrevet om slægten Barsøe i Vejle Amts Aarbog, 1929).
Af døtrene blev Eline i 1878 viet til lærer i Ordrup i Odsherred J.C.Vestengaard, mens Maren i 1886 holdt bryllup med højskoleforstander J.C.Gaarde af Ho
ven. Af de øvrige blev en enkelt lærerinde, og de andre forblev, så vidt vides,
ugifte.
Det sidste par år i embedet
sked i 1892 havde han været
udnævnt til Dannebrogsmand.
hvor han først døde i 1915,

måtte Barsøe have hjælpelærer, og da han tog sin af
i embedet i 43 år. Forinden var han i 1890 blevet
- Fra Højrup flyttede han til Mølholm ved Vejle,
96 år gammel.

Jens Madsen hed den hjælpelærer, der skulle aflaste Barsøe. Han søgte også em
bedet, da dette blev opslået ledigt, men selv om han blev indstillet som nr. 1,
fik han det dog ikke. Han blev derefter ansat i Fredericia som lærer ved Nørre
markens skole. Indstillet 19-1-1893, kaldet 14-2 samme år. - Men forinden embe
det i Højrup blev besat, var der sket noget.
26-7-1892 om eftermiddagen kl. 5 afholdtes et almindeligt sognemøde i Højrup
kro, hvortil alle kommunens beboere var indvarslede ifl. bekendtgørelse ved kir
kestævne.

6.

På mødet førtes der en indgående og livlig forhandling om en evt. omordning af
skolevæsenet i kommunen foranlediget af den til 1. november forestående vakan
ce af skolelærerembedet i Højrup.
Det af sognerådet på mødet fremsatte forslag gik ud på, at der søges oprettet
en centralskole i midten af sognet med to lærere, og at der derfor oprettes et
tilstrækkeligt antal forskoler i kommunen, formodentlig tre, hvor børn fra seks
til tiårs-alderen kan modtage den første undervisning af lærerinder.
Sognerådet formener nemlig, at kommunen i nær fremtid bliver nødsaget til alli
gevel at ofre betydelige summer på skolevæsenet, eftersom Højrup skoles bygning
er er gamle og snart trænger til at ombygges, og eftersom der desuden, såfremt
den nuværende ordning bibeholdes, vil blive stillet forlangende om at få nævnte
skole flyttet ind til Højrup by, ligesom det også kan forudses, at der inden
ret mange år vil blive stillet krav om oprettelse af forskoler overalt.
Begrundet derpå antager sognerådet, at såfremt den foreslåede ordning kan gen
nemføres med skoledirektionens tilladelse, vil det ikke blot være det fordelag
tigste i længden for kommunen at få skolevæsenet ordnet således, men der vil
tillige derved skabes så gode betingelser for en frugtbar og fyldig skoleunder
visning, at man alene af den grund måtte ønske sagen fremmet.
Ved mødet stemte 39 af deltagerne for den af sognerådet foreslåede ny skoleord
ning, 33 stemte imod. - Inden for selve sognerådet er stillingen således, at 6
af rådets medlemmer stemte for sagen, medes 1 medlem er modstander af samme.
Efter sognemødets afslutning udnævnte sognerådet tre mænd, sognerådsmedlemmerne
P.Dahl og J.Haurballe samt amtsrådsmedlem J.L.Christensen, til at forebringe
sagen for provsten og amtmanden og forhandle med dem desangående.
Men det blev de skønne spildte kræfter, thi ved et nyt sognemøde d. 21-8 samme
år blev sognerådets planer forkastede med stort flertal. Her var sognerådet for
ud for sin tid, og der skulle gå 70 år, inden planen blev realiseret.
Nu blev så embedet i Højrup opslået og efter lærer Bangs ønske med kirkesang gældende til vakance i Herslev - samt at den nye lærer skulle tåle de forandring
er en evt. omordning af skolevæsenet krævede. (Efter den gamle sognerådsproto
kol) .

Emil Andreas Hougaard
f. 8-1-1866, Sdr. Stenderup
d. 27-2-1958, Højrup
lærer og organist
1. Jørgen, 4-11-1898,

g.m.

Mathilde Christensen
f. 21-2-1865, Nagbøl
d. 16-2-1926, Højrup

2. Elisabeth Margrethe, 4-12-1899,

3. Christian, 18-2-

1902
Emil Andreas Hougaard var født i Sdr. Stenderup som søn af skrædermester Jørgen
Hovgaard og hustru Marie Sørensen. Hans kone var født i Nagbøl, Lunderskov sogn.
Dimitteret 1887 fra Skårup statsseminarium med karakteren meget duelig, Samme
år ansat i Ferup, og herfra kaldedes han til Højrup skole efter indstilling af
2-11-1892. Kaldet med pligt til kirkesang samt evt. forandringer, hvad der dog
ikke blev aktuelt i hans tid, udover at han i de sidste år var enelærer.
Da den i 1892 forkastede skoleplan ikke blev til noget, gik der nogle få år, in
den man besluttede at bygge ny hovedskole i Højrup. Den kom ikke som antydet i
1892 til at ligge i Højrup by, men flyttedes i stedet længere mod øst for at

imødekomme Tolstrup. Samtidig blev de lovede forskoler en realitet, og hele
komplekset blev opført 1901.
Således var ordningen til 1931, da forskolerne i Tolstrup og Højrup by blev
nedlagte, grundet på for lavt elevtal. Derfor endte Hougaard, som han begyndte,
som enelærer.
Da Herslev kirke i 1904 fik orgel, fik han igen kirketjeneste og var kirkens
organist til sin afgang
En del offentlige hverv modtog han i tiden. Fra 1923 medlem af menighedsrådet
og dettes kasserer, ligesom han var formand for sognets sygekasse i 25 år.En
del år fra 1904 kommunal revisor, og i mange år var han amtsrepræsentant i Kri
stelig Forening for vildfarne Børns Redning.
Ved sin afgang i 1935 tangerede han sin forgængers tjenestetid i embedet, og
ligesom denne hædredes han med Dannebrogsordenen
Til sit otium købte han i 1935 huset Omaha i Højrup - han købte det dog i søn
nen Jørgens navn - og hvor han i over tyve år fulgte sognets anliggender med
interesse.
Af de tre børn forsøgte Jørgen sig udi malerkunsten, uden at det dog blev det
helt store. - Elisabeth Margrethe - i daglig tale kaldet Musse - blev gift med
handelsmand Anders Hjortshøj og fik sit hjem i Gylling. - Christian blev uddan
net ved landbruget. Efter militærtjeneste en overgang ansat ved Århus Sporveje,
hvorefter han i mange år var ansat i politiet.
Senere lærerkræfter:
Ejler Dahl Nielsen, 1935-1940
Sven B, Isen, 1940-1948
Maltha Jensen, 1949-1961

Den første forskole i Højrup fik kun 30 års levetid, og i samme tidsrum var der
kun én forskolelærerinde. Det var Ane Petrea Petersen, der kom fra Skjern Stati
ons Byskole. Hun blev indstillet d. 13-8-1901 og kaldet d. 8-10-1901.
Samme lærerinde søgte om afsked d. 19-4-1931, og kommunen benyttede lejligheden
til at nedlægge embedet, da ”det på grund af for lille elevantal ikke kunne op
retholdes.”
Men efter små ti år var der alligevel for mange elever til en to-klasset skole,
og man besluttede at bygge en ny forskole, der også skulle tage Tolstrup-området. Den blev derfor bygget nabo til hovedskolen på GI. Ribevej og toges i brug
januar 1940.
Dens første og eneste lærerinde var Karen Edith Andersen, der varetog embedet
til centraliseringen i 1961.

