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1.

HØJRUP AFBYGGER E.

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

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

Udskiftningen i Højrup fandt sted nogle få år efter frikøbene - i 1772-1773 - 
og det satte skub i udveksling af jord.

Udskiftningen, der jo havde til formål at give den enkelte ejer jord, der svare
de til, hvad han hidtil havde haft i fællesejet, udlagt i en samlet lod på 
grundlag af opmåling og taksation. Men det var en håbløs opgave, landinspektører
ne kom på, og de fleste bønder fik da også jord på en tre-fire forskellige ste
der i ejerlavet.

Det var naturligvis den del af marken, der lå længst væk fra gården - og derfor 
vanskeligst at drive - man ville af med og derfor solgte. På den måde opstod i 
de næste halvt hundrede år en hel del mindre gårde og ejendomme, der i begyndel
sen blev drevet fra et hus i landsbyen, men så, når der viste sig udvej for det, 
flyttede ud på marken og dannede et nyt bosted.

Dette var den første og oprindelige årsag til oprettelsen af nye brug, og de før

ste lod helle ikke vente på sig. Således blev den senere ejendom Hvandlund solgt 
allerede i 1780 til Laurits Andersen Bie.

Samtidig blev det moderne at give det nye bosted navn - ofte efter de gamle mark
navne. Således navnet Hvandlund, der sikkert fik navn efter en eng - Hvandeng - 
der nævnes i 1666. Men også andre navne havde rod i det gamle, f.eks. Stakkeløkke, 
Hedagersborg, Fruens Hauge, Elborg og Løkkedam. Dette sidste er vist det eneste, 
der fik navnet tinglæst og da i formen Lykkedam. - Dette skete dog først i 1909.

Men også de senere kommende dårlige tider gav stødet til, at et par gårde for
svandt og helt eller delvis udstykkedes, f. eks. gårdene matr. nr. 12 og 13 (gi. 
matr.). Ligeledes var det almindeligt, når sønner - eller døtre med for den sags 
skyld - skulle hjælpes og sættes i vej, at overlade vedkommende en bid af den 
fædrene jord. Jord til et husmandssted kunne altid undværes, og på den måde er 
mange husmandsbrug opstået. Det kunne dog ikke lade sig gøre, før frikøbene gav 
bønderne fri råderet over deres jord.
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Hermed opstod en helt ny gruppe af selvejere: husmændene, der i ca. et hundrede 
og halvtreds år var med til at præge det danske samfund og det på en god og so
lid måde.
Men nu er disse brug snart en saga blot. Udviklingen - og især efter anden ver
denskrig - har været mod de små enheder, hvor familien arbejdede tæt sammen.
Den seneste udvikling er gået i retning af større og større brug, og ejerne af 
de små brug bliver reduceret til fritidslandmænd, hvis de da ikke helt har afhæn 
det deres jord, og hvor kun en beboelse er tilbage. De tidligere ejere må ud på 
arbejdsmarkedet for at tjene til føden.
En udvikling man af mange grunde må beklage.



De første sider af Afbyggerne hører egentlig til i Navne og noter - Højrup 
Det skyldes en forglemmelse, at de ikke blev bragt der.

M.J.



Matr. nr. 14, 1688

htk o-3-o-l

14 - 1

Foruden gårdene i Højrup var der også nogle få kronbol eller Cassehuse, som 
de også kaldtes, fordi de betalte en årlig ydelse til Cassen, her regiments- 
kassen. To af dem var dog med jord og havde matrikelnummer.
Dette bol havde hidtil været fæstet af Thomas Hansen, der imidlertid opnåede 
fæste på halvdelen af gård nr. 3. Her melder sig nu en ny fæster:

Mads Pedersen, Dragoun, søger igien om Fæste paa bemeldte Thomas Han 
sens fraflyttet Huus ibm, som svarer aarlig til Cassen 3 Rdl. 
Sessions bemærkning:.
Mads Pedersen, Dragoun, formedelst Thomas Hansens fraflyttet Huus i 
Høyerup, dog formedelst at blifve Dragoun, samme aarlig 2 Rdl.

27-8-1704

Hvem Mads Pedersen var, eller hvor han var fra, vides ikke. Det var åbenbart 
ikke første gang, han søgte. Men nu lykkedes det altså.

Mads Pedersen g.m. ukendt
ingen data kendes
husfæster

1. Peder, 1705, 4-10, 2. Dorethe, 1708, 2-9, 3. Kirsten, 1713, 8-1, d. 1715,
4. Kirsten, 1717, 2-7, 5. Christen, 1721, 14-12, døde straks.

Det ser ud, som om Mads Pedersen havde giftet sig, da han havde fået fæstet. 
Ganske vist skulle han være dragon samtidig, men det måtte man tage med. Ingen 
personalhistorie Om ham eller hans kone kendes. Det skyldes ene og alene den 
dårlige kirkebogsføring, der var på den tid. Ikke engang dødsdatoer findes.
Men fem børn findes fødte i ægteskabet, og heraf blev det yngste datter, der 
fortsatte på stedet. De øvrige to, der overlevede, vides intet om.

Jep Jensen g.m. Kirsten Madsdatter
f. 1714, 24-3, Højrup f. 1717, 2-7, Højrup
d. 8-4-1781, - d. 23-12-1792,
hind og skræder

1. Karen, 1745, 26-12, 2. Maren, 1749, 13-7, 3. Mads, 1753, 27-12, d. 1763,
4. Jens, 1757, 9-10, 5. Maren, 1762, 11-7.

Den 23. marts 1745 trolovedes Jep Skræder og Kirsten Madsdatter af Højrup, og 
de viedes 11-7 samme år. Jep Jensen var søn af en Jens Pedersen i Højrup.
To år senere søgte Jep Jensen om fæste på svigerfaders sted:

Jep Jensen begiærer Fæste paa det Mads Pedersen til ham afstandene 
Cassehuus ibid, hvor han ægter Datteren, til dette Huus er Hartkorn 
no. 14 agger og Eng 3 Fdk 1 alb, Bygning 20 Fag i slet Stand, som 
den fæstende har forpligtet sig til at forbedre. Besætning anskaffer 
han sig selv.

12-10-1747
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Hermed var Jep Skræder, som hans navn var i daglig tale, fæster af sin kones 
fødested. Og de fulgte traditionen og fik fem børn.
I fæstenotatet er der en fejl, idet dette angiver hartkornet til 3 fdk. Det 
skal være 3 skp, hvad der da også fremgår af senere notater. En skriverfejl.
Den ældste datter blev i 1769 gift med Peder Hansen Møller, en søn af gårdfæ
ster Hans Rasmussen Møller og Dorthe Nielsdatter i gård nr. 9, og denne gren 
af slægten fandtes lige til vore dage i Herslev sogn.
Det faldt i Jep Skræders lod at frikøbe stedet, og overdragelsen til næste ge
neration var et salg. Jens Jepsen fik skøde af 7-1-1778 fra faderen, hus matr. 
nr. 14, htk 0-3-0-1.
Jens Jepsen solgte til svogeren Peder Hansen Møller en englod med htk 0-0-1-0, 
mens resten - htk 0-2-3-1 - solgtes til gårdmand Jens Christiansen i gård nr 2, 
og dermed ophørte bolet at eksistere. - Hvor det havde sit tilliggende, er 
uvist. - Hvad der blev af Jens Jepsen, vides heller ikke.



Matr. nr. 15, 1688 15 - 1

(Kirkebol)

Foruden de under matr. nr. 14 nævnte kronbol eller Cassehuse var der også - efter 
matriklen af 1664 - et kirkebol, vel sagtens fordi det hørte under kirken. Det 
var da også fæstet af degnen, Ib Jørgensen Mørck, der imidlertid havde underfæ
stere på det, da han boede i Herslev og havde sammen med præsten en gård i fæs
te. Disse underfæstere var Anders Pedersen smed og Jens Kreibjerg. Disse perso
ner kendes også fra kirkebogen.

Anders Pedersen
f. ca. 1635
d. 1694, Højrup, b. 7-2, 59 år 
smed

Marthurin

Jens Kreibjerg
f. ca. 1626
d. 1691, Højrup, b. 15-2, 65 år
g. m.
Anne Kreibjergs
f. ca. 1643
d. 1707, Højrup, b. 15-5, 64 år 
søn død 1694, 14 år gi.

Da Jens Kreibjerg døde i 1691, giftede hans enke sig med Marthurin Andersen, der 
muligvis var en søn af Anders Pedesen smed. Det fremgår af dødsnotatet for Anne 
Kreibjergs søn, der begravedes som Marthurin Andersens stifsøn.

Marthurin Andersen g.m. ukendt hustru
f.
d. 1737, 10-11, Højrup
husfæster

1. Anders, 1708, 25-3, 2. Mads, 1710, 21-10, 3. Søren, 1712, 26-12, 4. Anne,
1716, 8-3.

Da Anne Kreibjergs døde 1707 havde Marthurin åbenbart giftet sig omgående igen.
Det fremgår af kirkebogens dåbsnotater, der nu melder om arvinger. Ægteskabet 
med Anne Kreibjerg var sikkert et middel til at få foden under eget bord. At 
hun da var en ældre dame og ikke mere kunne føde børn, betød mindre. Det kunne 
et senere ægteskab råde bod på, og det var en meget anvendt trafik på den tid.
I sit nye ægteskab fik Marthurin nu fire børn, af hvilke den ældste efterfulgte 
ham på stedet. Datteren Anne blev som en gammel pige i 1756 gift med Anders Sø
rensen af Bjært. - Men i 1728 var det slut, og sønnen Anders kom til.

Anders Marthurinsen, føed paa Ryttergoedset i fornævnte Høyerup, søger 
i Fæste et halft Cassehuus sammesteds af Htk een half Fjerdingkar, hvor
af svares aarlig i Huus og Arbejdspenge 1 Rdl 12 Sk., som hans Fader 
Marthurin Andersen for ham formedelst Alder og Fattigdom goedvilligen 
haver afstanden. Bygningen er 6 Fag meget slet Huus,

20-8-1728
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Således lød ansøgningen om fæstet på faderens sted, der så vist ikke var noget 
herresæde.

Anders Marthurinsen g.m.
f. 1708, 25-3, Højrup 
d. 30-6-1776, Højrup 
hus-fæster

ukendt
f.
d. 1766, 19-3,. Højrup

1. Søren, 1733, 19-4, 2. Kirsten, 1735, 7-8

g.m. 2. Kirsten Sørensdatter
f. ca. 1723, 
d. 1769, 6-8, Højrup

g.m. 3. Maren Christiansdatter
f. ca. 1731
d.

Anders Marthurinsen var kun 20 år, da han overtog faderens lille sted, og fire 
år senere, den 19-10-1732, findes han gift i Taulov, men uden navn på bruden. 
Hun døde imidlertid i 1766 og kun 36 år gammel. Det kan jo ikke passe med den 
alder, det skal snarere være 56 år. En skrivefejl antagelig. - I dette ægteskab 
var der to børn, af hvilke Søren senere fortsatte på stedet.
Efter sin første kones død, har han ikke tøvet med at gifte sig påny, idet hans 
kone døde den 19-3, den 29-4 var han trolovet igen og den 19-6 holdt han bryl
lup med Kirsten Sørensdatter af Herslev. Men det blev en kort fornøjelse, idet 
Kirsten døde efter tre års forløb, kun 46 år gammel.
Hvor hans tredje kone var fra, vides ikke, men hun var udensogns fra, da der 
intet vides om bryllup. Hun giver sig først til kende, da hun giftede sig igen 
som Anders Marthurins enke i 1777.

Søren Andersen (Marthurin) g.m.
f. 1733, 19-4. Højrup 
d. 15-8-1784, Højrup 
husfæster

Anne Laursdatter 
f. Gudsø
d. 19-3-1786, 60-70 år

1. Anne, 1761, 22-11, d. 1765, 2. Anne Kirstine, 1764, 4-3, d.s.å. 3. Anne,
1767, 5-3, 4. Anne Kirstine, 1771, 7-7.

Søren Andersen fik fæstebrev på faderens ejendom d. 30-9-1760, og samme år gif
tede han sig med Anne Laursdatter af Gudsø. I ægteskabet fire døtre - alle med 
navnet Anne - hvoraf dog kun to levede. Og det blev også den tredje Anne, der 
efterfulgte på stedet.

Christian Jensen 
f. ca. 1761 
d. 
bmd

g.m. Anne Sørensdatter
f.1767, 25-3, Højrup
d.

1. Else, 2-1-1787, 2. Søren, 9-11-1788, 3. Anne, 26-4-1791, 4. Jens, 9-10-
1793, 5. Dorthe, 28-6-1796.
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Den 17. november 1786 viedes ungkarl Christian Jensen og pigen Anne Sørensdat
ter, begge Høyrup. - Således lyder vielsesnotatet, efter at de den 11. oktober 
samme år var blevet trolovede.
Og så fortsatte livet på det lille sted, mens børnene ankom i rask tempo. I den 
første folketælling efter brylluppet - 1787 - hedder det om Christian Jensen, 
at han var boelsmand og tjenestekarl. Altså at han havde plads ved siden af, 
at han passede sit eget.
I 1792 købte han en lod af gård nr. 12. Det var, da Jørgen Jensen Spedsberg prø 
vede at ride stormen af ved at sælge ud af tilliggendet. Skøde af 24-6 samme år 
på en indlod, som det hed, stor htk 0-4-2-2i. Altså et helt lille husmandssted.
Men fem år senere solgte han indlodden til gårdmand Rudolph Thomsen i gård nr. 
2. Skøde af 5-7-1797. - Derefter rejste familien nok af sognet, idet den næste 
folketælling i 18ol ikke har dem med.



Cassehus , 1688 

jordløst

1.

Omstående Cassehus var fæstet af Niels Jepsen fra V. Vamdrup d. 9-4-1722.

Niels Jepsen g.m.
f, ca. 1690, V. Vamdrup 
d. 1760, 26-12, Højrup 
husfæster
1. Hans, f. ca. 1722

1. Birgitte Andersdatter 
f. ca. 1685, 
d. 1724, 20-12, Højrup

2. Karen Jensdatter
f. 1702, 9-11, Højrup 
d. 1760, 27-1,

2. Jens, 1727, 20-7, 3. Jep, 1729, 11-12, 4. Peder, 1734, 29-9, d. 1742, 5. 
Niels, 1737, 15-12, 6. Maren, 1740, 23-9, 7. Maren, 1741, 10-9, 8. Peder, 
1744, 24-5, 9. Anne, 1744, 24-5, 10. Hans, 1747, 26-2.

Niels Jepsen og Birgitte Andersdatter var sikkert et par fremmede, der var kom
met til Højrup. Her døde Birgitte et par år efter, og i skiftet, der holdtes 
d. 11. januar 1725, blev der nævnt en søn Hans, der sikkert var født udensogns.
Men Niels Jepsen fandt sig hurtigt en ny kone, Karen Jensdatter, der var datter 
af en Jens Hansen i Højrup, og nu kom der fart i dåbsnotaterne, ialt ni børn 
blev det til, hvoraf dog en enkelt døde som mindreårig.
Det varede til 1760. Da døde både Niels Jepsen og konen, og skifte efter dem 
afholdtes d. 10. januar 1761. Da var der ni børn tilbage, og det var mange på 
den tid.
Fæstet overgik nu til ældste søn.

Jens Nielsen føed ibra begiærer Fæste paa hans Faders Niels Jepsens 
fradøede jordløse Cassehuus, bestaaende af 8 Fag i slet Stand, af 
samme Huus svares aarlig Huus- og Arbejtspenge 13 Mk og 8 Sk. Ind

fæstning 1 Rdl. 30—9—1761

Så var Jens Nielsen nu fæster. Men det varede ikke længe, inden han fandt no
get bedre. I Fredsted var der et boelssted, der manglede en mand. Her lagde 
Jens Nielsen en billet ind og fik fæstet, idet han ægtede Jens Johansens enke.

Peder Pedersen anholder om Fæste paa Jens Nielsens til ham afstandene jordløse 
Cassehuus bestaaende af 8 Fag i slet Stand, af Huuset svares aarlig til Cassen 
2 Rdl 24 Sk. Indfæstning 1 Rdl.

2-4-1762

Peder Pedersen (Lykkemand) g.m. 1. Anne Marie(Lykkekone)
f. ca. 1730 f. ca. 1730
d. 1796, 27-11, Højrup d. 1763, 30-4, Højrup
muurmand

1. Maren, 1761, 17-5, d. 1764
g.m. 2. Dorthe Mortensdatter

f. ca. 1733 
d. 15-5-1803, Højrup
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2. Morten, 1764, 1-7, d.s.å., 3. Morten, 1766, 31-3, 4. Jacob, 1769, 16-4,
5. Jacob, 1770, 23-9, 6. Hans, 1774, 20-5, 7. Anne Marie, 1777, 26-3, d. 1778,
8. Anne Marie, 1779, 2-5.

Peder Pedersen med tilnavnet Lykkemand havde nok en fortid som gårdfæster i 
Højrup, idet han sikkert er identisk med den Peder Pedersen, der måtte forla
de fæstet af gård nr. 9 i utide. Nu måtte han tage til takke med husfæstet her.
Han var gift to gange. Hans første kone kendes der ikke noget efternavn på. da 
hun kun blev benævnt Lykkekone. Men den 28. november 1763 blev han gift igen i 
Herslev kirke, og Dorthe Mortensdatter blev nævnt af Højrup. Hun var dog ikke 
født her.
Peder Pedersen har nok slået sig på et håndværk, idet han i folketællingen af 
1787 findes benævnt som muurmand. I den næste tælling findes Dorthe som enke 
og med den yngste datter alene på stedet. - samme datter fortsatte på stedet, 
idet hun giftede sig med Johan Hanse, der havde stedet i sin levetid.
Identisk med 34a.



Cassehus , 1688 

jordløst

Laurs Nielsen (møller) 
ingen data kendes 
husfæster

g.m. 1. Maren "møllers"
f.
d. 1724, 20-2, Højrup

1. Jeppe, 1719, 20-8, d. 1723, 2. Niels, 1720, 15-9, 3. Maren, 1724, 9-1,
4. Jep, 1728, 21-3, 5. Niels, 1731, 21-10.

Intet videre vides om denne familie. Men Laurs Nielsen må have været gift to 
gange - ifølge børnetallet - men da der ikke findes vielsesnotater før 1734, ved 
vi ikke noget om den anden kone. Det er først, da datteren skal giftes, at vi 
får mere at vide om familien.
Den 6-11 trolovedes Maren Laursdatter og Niels Pedersen, og d. 28. december vi
edes de i Herslev kirke. Det var året 1752. - Men Maren "møllers" havde den 20- 
2-1852 fået en søn, og det førte til en notits i kirkebogen, "at hun var be- 
svangret af en anden, men fæstemanden holdtes for den rette barnefader til det 
ventede barn."

Niels Pedersen 
ingen data kendes 
husfæster

g.m. Maren Laursdatter
f. 1724, 9-1, Højrup 
d. 1798, 6-5, Herslev

1. Hans, 1752, 20-2, 2. Kirsten, 1756, 18-1,

Hvem Niels Pedersen var, vides ikke, men Maren var datter af foregående fæs
ter. Det fremgår af fæsteansøgningen, som Niels Pedersen indsendte. Heri hed
der det:

Niels Pedersen søger Fæste paa Laws Nielsens til ham og hans til Æg
te tagende Datter goedvilligen opladte jordløse Cassehuus i Høyerup, 
Bygning 6 Fag i slet Stand. Af huset svares aarlig til Cassen i Huus- 
og Arbejdspenge 2 Rdl 24 Sk.

16-3-1753

Niels Pedersen har jo nok fået sit fæstebrev, og så fortsatte livet i Højrup.
Det blev kun til en datter mere, og mens vi ikke ved noget om sønnen, så blev 
datteren Kirsten gift den 12. juni 1878 med ungkarl Christen Henrich Jensen af 
Gauerslund. Han begyndte med at købe en lille ejendom i Højrup, flyttede sene
re til Herslev og blev engang efter 1812 privatlærer i Højrup under navnet Hen
rich Jensen Jagd. Men det er en helt anden historie.
Udskiftningen har sikkert ændret Cassehusets status til et hus med jord. Det 
ses, at han solgte stedet til en Berndt Madsen med skøde af 1-5-1784.



Matr nr la, 1844 

Højrup gamle skole 

htk 0-4-2-2 1/4

Dette matrikelnummer var Højrup skoles. Ved 1844-matriklens udarbejdelse var 
skolen beliggende i Højrup by, men i 1834 byggede man en ny skolebygning ude 
på marken på et stykke jord, som bønderne ejede i fællesskab. Her var der end
videre samtidig skabt mulighed for jordlod til embedet, idet denne parcel var 
på 61.250 kv-alen eller godt og vel fire tdr land. Tinglæst skøde til skole
væsenet af 10-1-1838.
Ved Udflytningen skyldsatte man den gamle skolebygning i Højrup under matr nr 
lb, og denne blev på et eller andet tidspunkt underlagt gd nr 11. Da gården i 
1852 blev udparcelleret, og største parten blev underlagt Skovborggård, fulg
te skolen, eller det der var tilbage af den, med, for bygningerne var sikkert 
brudt ned. Det gik åbenbart ubemærket hen, for først i 1903 fik gården skøde 
på jorden, og formedelst manglende adkomstbeviser måtte kommunen nøjes med en 
symbolsk betaling af 100 kr.
Den ny skole på marken fortsatte til 1901, da en ny hovedskole opførtes på 
GI. Ribevej. Den gamle skolebygning her overgik til brug for fattigvæsenet som 
erstatning for den nu nedlagte fattiggård i Herslev.
Sammen med den skolen tilhørende jordlod forpagtedes den ud til skolens nære 
nabo, Andreas Hansen, der ejede den lille ejendom matr nr 37 og 48. Forpagt
ningskontrakt med Andreas Hansen tinglæst 14-2-1902, samt dennes forpligtelse 
til mod betaling at underholde de af sognerådet anviste fattiglemmer for en 
pris af 60 øre pr dag. - Således gik det til 1914, da Andreas Hansen døde, og 
forpagtningen overgik til dennes søn.

Marius Hansen g.m. Karoline Marie Sørensen
f. 8-4-1884, Højrup mk 
d. 13-11-1956, -
hmd og smed

f. 29-3-1885, Harte 
d. 2-2-1972, Kolding

1. Aksel Martinus, 27-7-1909, 2. Mary, 16-10-1912, 3. Jens Peter, 28-6-1914.

Marius Hansen var søn af husmand og senere fattiggårdsbestyrer Andreas Hansen 
og Maren Hansen, og i begyndelsen af året 1909 blev han gift med Karoline Ma
rie Sørensen, datter af gdr Niels P. Sørensen i Harte.
Efter giftermål slog de sig antagelig ned hos Andreas Hansen. Marius, der var 
udlært smed, beskæftigede sig med sit fag, og det var sikkert ham, der havde 
bygget den lille smedje, der i mange år var beliggende ved vejen mod Højrup. 
Efter faderens død overtog Marius forpagtningen af såvel skolejord som de der
med følgende forpligtelser.
Efter socialreformens fremkomst i 1933 blev den gamle form for bistand afskaf
fet, og kort efter - i 1937 - købte så Marius Hansen af Herslev sogneråd så
vel skolebygning som jordlod. Skøde 28-6-1937.
Efter Marius Hansens død fik enken adkomst til ejendommen af 19-12-1956, og 
med samme dato solgtes det gennem sognerådsformand Chr. Fromberg til land
brugsmedhjælper Carl Lund Eriksen.



Matr. nr. 4b, 1844 4 b 1

Dette matrikelnummer omfattede den såkaldte byjord, det vil sige jord som tilhør
te lodsejerne i fællesskab, men som Thomas Carlsen fik skøde på af 22-11-1855, 
læst 10-2-1858. Det var nok som talsmand for de Højrup bønder, at han handlede, 
og han tilskødede byens gårdmænd en andel. Tinglæst 10-2-1858.
De ny ejere var:
1. Jeppe Basse, 2. Peder Skov, 3. Hans Ladegaard, 4. Thomas Carlsen, 5. Chri
stopher Pedersen, 6. Hans Ousen, 7. Jens Rudolphsen, 8. Hans P. Bertelsen,
9. Christen Jensen, 10. Hans Hansen Skouenborg, 11. Jens Offersen.

Disse parceller, hvoraf de fleste kun var små - i til 1 album - handlede man i 
tiden til 10 Og 20 rigsdaler pr stk. I 1872 solgte Hans Hansen Skouenborg sin lod 
til Niels Madsen.

Niels Madsen g.m. Cathrine Larsen
f. ca. 1824, Vilstrup f. ca. 1824, Eltang
d. 21-1-1891, Taulov d. 5-10-1889, Højrup
hmd, væver

1. Lars, 8-7-1853, 2. Mads, 24-12-1856, 3. Søren Peder, 19-6-1861, 4. Jens,
21-3-1870.

Niels Madsens skøde var af 13-6, 31-7-1872. k 100 rdl. Men så var der også et 
hus på, og hartkornet var på 1 fdk 21/4 alb. Matrikuleret under 4e. Antagelig 
havde Niels Madsen boet der i forvejen som lejer, da de fire børn alle var fød
te her.
Udover hvorfra de stammede, vides intet om Niels Madsen og hans kones oprindel
se, og af sønnerne var det ældste søn, der overtog huset. Mads findes gift i Tau
lov i 1887 med en Skærbæk-pige Maren Lucht Pedersen. De yngste vides intet om.

Lars Nielsen g.m. Ane Jensen
f. 8-7-1853, Højrup f. ca. 1845, Skærbæk
d. d.
hmd

Niels Peter, 8-8-1879,

I maj 1879 viedes Lars Nielsen til Ane Jensen, der var fra Skærbæk, datter af 
en Jens Mikkelsen der, og de har nok taget ophold hos Niels Madsen og Cathrine.
I sønnens dåbsnotat er faderen angivet som indsidder af Højrup, og det vedblev 
han at være til fem dage før Niels Madsen døde.
Skødet var af 16-1, 28-1-1891, og så kunne han kalde sig husejer. Men det varede 
ikke mere end et par år, så solgte han.

Peter Hansen var fiskehandler, da han med skøde af 13-2, 22-2-1893 overtog hus
et. Men Peter Hansen havde heller ikke i sinde at blive i Højrup, og tre år se- 
re solgte han.

Maren Marie Hansen var enke efter Jens Hansen Brems, der havde haft en gård i 
Egtved. I sin enkestand søgte hun nu tilbage til barndomsegnen. Hun var datter 
af gårdmand Hans Christiansen og dennes første kone og født i Håstrup. Faderen 
giftede sig siden ind på Øsdalsgård, og her voksede hun op.
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Skøde af 25-1-1895, 22-1-1896 fra fiskehandler Peter Hansen i Højrup. Men det 
blev kun en stakket glæde, for den 30. april 1897 døde hun i Højrup. Men forin
den nåede hun at få huset solgt - kun tre dage før hun døde - til Jens Pagh Chri- 
stophersen, hvis skøde var af 27-4, 5-5-1897.
Men det var nok kun en vennetjeneste han gjorde, for han solgte samme år igen 
til Søren Chr. Jørgensen.

Denne, der var pumpemager, fik skøde fra Jens Pagh af 30-12-1897, 12-1-1898 på 
4e. Han ejede også litra E - den senere smedje - og huset her solgte han med skø
de af 1-5, 8-5-1912 til slagter Johan August Pedersen.

Johan August Pedersen g.m. Mette Marie Dorthea Jensen
f. 22-12-1872, Gudsø f. 9-3-1882, Vig
d. 6-5-1852, Kolding d. 19-4-1957, Kolding
slagter

1. Johan, 24-10-1901, 2. Anna Kamilla, 26-1-1904, 3. Hansine, 15-2-1906, 4.
Marie Bodeline, 15-6-1908, 5. Jens Peter, 2-12-1910, 6. Anne Marie, 8-4-1913,
7. Christian, 16-8-1915, 8, Otto Heinrich, 15-4-1917, 9. Louise Kirstine. 16-4-
1917, 10. Otto Heinrich, 27-6-1919, 11. Inger, 30-5-1921, 12. Aksel, 7-7-1925,
13. Osvald, 20-7-1928.

August Pedersen, som hans almindelige navn var, fik skøde på huset her i 1912, 
men havde nok boet i huset som lejer, idet Marie Bodeline, f. 1908, er født her.
De efterfølgende børn er fødte i Højrup.
August Pedersen var født i Gudsø, mens hans kone var fra Vig i Odsherred. De fin
des viede i Eltang kirke i 1901, men nærmere kendes ikke. August Pedersen var 
slagter, og af naboen lejede han et stykke jord og opførte et slagtehus.
De mange børn vides intet om, ja, den første Otto Heinrich døde samme år. han var 
født.
I 1921, med skøde af 15-9, solgte han huset til Bertel Bertelsen, men det var å- 
benbar en misforståelse, for året efter gik handelen tilbage, og August Pedersen 
fortsatte i Højrup, til han med skøde af 16-5-1938 måtte afstå huset til Ane Ma
rie Madsen. Det var et fogedudlægsskøde.

Ane Marie Madsen var datter af tidl. gårdmand Mads Hansen Madsen, Højrup, og hun 
havde året før fået skøde på 4b, 17-9-1937. 1939 fik hun arveudlægsskøde på 4f- 
4g og 4h, og hermed ejede hun hele området. - Hun drev lidt forretning med slik 
og deslige, inden hun i 1949 blev gift med gårdejer Christian Nielsen i Børup.
Hun solgte da 4b og 4e til teglværksarbejder Børge Fricke, der fik skøde af 10-5- 
1949.

Senere ejere:

Hans Pedersen, der ombyggede huset ca. 1966
Poul Erik Husballe
Johnny Hansen og Solveig Jessen
Gerda Nielsen
Lars Bertelsen
Torsten Pedersen



Matr. nr. 4c, m.fl. 
NYVANGEN
htk. 2-0-2-1 3/4

4c - 1

Peder Thomsen
f. 28-1-1835, Højrup
d.
gdr.

g.m. Ane Marie Andersen 
ingen data kendes

ægteskab barnløst, adoptivdatter Olivia Christine
Denne afbyggergård blev oprettet af Peder Thomsen, der var født i Højrup 
som søn af Thomas Carlsen og Ane Pedersdatter i gd. nr. 4 (ny matr.).
Da Peder Thomsen skulle stifte bo, købte han af faderen en del af gårdens 
vestermark, der kom til at danne hovedparcellen, og som blev skyldsat un
der matr. nr. 4c med htk. 2-0-2-1 3/4* Endv. medfulgte matr. nr. 7c og 
7q, der var af mindre størrelse. Købesummen var 3300 rdl. og efter udstyk
ningsbevilling udstedtes skøde af 25-11-1871-
Bygninger opførtes på hovedparcellen, og byggeår skulle ifl. overlevering 
være 1870, hvad der da også er troligt, da man ikke altid afventede den 
officielle tilladelse.
En lejekontrakt af samme dato som skødet sikrede Peder Thomsen et stykke 
skov for 50 år.
Anne Marie Andersens oprindelse kendes ikke, men hun var uden tvivl en 
udensogns pige.
Naturen nægte Peder og Anne Marie børn, og de adopterede derfor et barn, 
en pige, der som voksen arvede gården.

Hans Albrektsen g.m. Olivia Christine Olsen
f. 5-10-1873, Vejle 
d. 10-1-1950,

f. 5-9-1872, Tårup, Taulov
d. 10-5-1933, -
gdr.

1. Martin Axel 3-4-1899, 2. Martin 13-9-1900, 3- Signe Marie 24-11-1901.
Peder Thomsens adoptivdatter var født i Vejle. Hendes biologiske forældre 
var møllebygger Ole Hans Jensen og Christine Pedersen.
Hans Albrektsen var søn af gdr. Martin Albrektsen og Mette Sine Hansen i 
Tårup og født der.
Den 12. maj 1898 viedes de i Herslev kirke og overtog herefter gården, 
skøde af 23-11-1898. Samtidig hermed oprettedes en aftægtskontrakt med 
Peder Thomsen og hans kone.
Men det var ikke Albrektsens agt at forblive som gårdmand i Højrup. Han 
ønskede at overtage sin fødegård i Tårup og ville nu gerne sælge. Det viste 
sig imidlertid, at gården her var vanskelig at afhænde. Dels var jordbo
niteten noget af det ringeste i Højrup ejerlav, dels var der meget dårlige 
adgangsforhold til gården. Vej hertil var en markvej oger arealerne til 
kirkevejen i øst - nuværende markvej over Skovs jorder - idet den nuværende 
sognevej, der forbinder GI. Ribevej og Sdr. Vilstrupvej og går lige forbi 
gården - først blev anlagt så sent som 1936. For øvrigt på foranledning af 
gdr. Christian Hindbo, hvis gård derved også kom til at ligge ved offent
lig vej. (Vejen kostede i anlæggelsessum 17-ooo kr.)
Det lykkedes dog omsider at få solgt, og den ny ejer var næsten nabo til 
gården.
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Jens Peder Hansen g.m. Anne Dorthe Thomsen
f. 22-5-l862m Årø f. 10-2-1871, Hejis
d. 31-12-1948, Højrup mk d. 27-1-1913, Højrup mk.
gdr. og snedker

1. Mathias Nissen H. 25-10-1893, 2. Christian Thomsen 28-11-1895, 3- Eli 
17-12-1897, 4* Ejner Herluf 22-2-1900, 5* Margrethe Elisabeth 25-4-1902,
6. Knud Kragh 24-1-1904, 7• dødf. pige 3-9-1905, 8 Anna Dorthea 13-1-1907•
Jens Peder Hansen var sønderjyde, født på Årø, hvor faderen, gift med 
Elisabeth Kragh, var skibsfører. Selv blev Jens Hansen udlært som snedker. 
l891* Som ungkarl havde han af Isaach Fevre købt dennes ejendom matr. nr.
21a på Højrup mk., og det er vel muligt, at hans tilkommende kone først 
havde været hans hushjælp. De findes i hvert fald viede i Herslev kirke 
d. 21-5-1892. Anne Dorthe Thomsen var datter af boelsmand og smed i Hejls, 
Christian Thomsen og Grethe Iversen.
Nu efter en halv snes års forløb bød der sig så en lejlighed til at få en 
større ejendom, idet Jens Hansen mageskiftede med Albrektsen formedelst 
IO.65O kr.
Da Jens Peder Hansen rundede de 60 år - 1922 - forpagtede han gården ud 
til sønnerne Christian og Ejnar og gik på aftægt. Han havde da været enkemand 
en del år.
Af de otte børn, der blev resultatet af hans og Anne Dorthes samliv, blev 
7 voksne. Den ældste søn udvandrede til USA efter første verdenskrig. Her 
døde han som meget gammel mand i sommeren 1984« Margrethe blev gift med 
Marius Pedersen og fik sit hjem i Fredericia. Knud Kragh bor i Darum ved 
Ribe, gift med Marie Nielsen. Yngste datter gift med Henry Christiansen 
og med bopæl i Hejis. - Disse personal-oplysninger stammer fra Christian 
Hansen og er fra 1977- Desværre er Elis videre data faldet ud af notaterne. 
Efter Jens Peder Hansens død i 1948 fortsatte Christian og Ejnar på gården, 
men nu som ejere, skøde af 15-9-1949, matr. nr. 4c-7g-7I og 49a.
Her var det vistnok Ejnar, der mest forestod driften af marken, mens Chri
stian helligede sig kvægavlen, og med held, idet hans besætning med hensyn 
til ydelse var blandt sognets bedste. En ny kostald opførtes også, vistnok 
allerede i forpagtningstiden.
De var begge ugifte, og bortset fra hjælp i ny og næ til det huslige gik 
de og klarede sig alene. Gården drev de, til alder og helbrev gjorde sig 
gældende, men derefter forpagtedes jorden ud - vistnok til forskellige.
1982 kunne de ikke klare sig alene mere, og gården solgtes til brødrene 
Andreas Nielsen og Jørgen Nielsen fra Vilstrup. Selv tog de ophold på 
plejehjemmet Stævnhøj i Taulov. Her døde Ejnar i foråret 1984*



Matr. nr. 4f, 1844

htk 1 alb

Den første ejer, der kan spores, var nok Hans Andreas Andersen, der mageskiftede 
Litra E med Søren Christian Jørgensen af Tiufkær. Her nævntes foruden ejendom
men Litra E også parcellen 4f, som han vistnok havde ejet siden 1890.
Nu overtog Jørgensen også parcellen med skøde af 3-11-1894, men solgte denne i 
1897, skøde af 13-6, til skomager Gundersen. Der må nok i mellemtiden være byg
get hus på denne.
Gundersen rejste imidlertid til Herslev og solgte huset her til en kollega, en 
skomager Skou.

Jens Henrik Skou g.m. Ane Kirstine Schmidt
. , , f. ca. 1868,ingen data kendes 

skomager

Anne Marie Ebbesen S., 22-10-1898

Hvornår J.H.Skou overtog huset, vides ikke, da man ikke fik tinglæst umiddelbart 
efter handelen, men Skou gav sig til kende i hvert fald efteråret 1898, jf. Anne 
Maries dåb. Skou forøgede imidlertid tilliggendet, idet han af P. Buhi Justesen 
købte dennes andel af byjorden - matr. nr. 4h - inden han solgte det hele igen. 
Alle handeler havde samme tinglæsningsdato, nemlig 20-7-1904.

Den ny køber var

C. Johansen 
ingen data kendes 
stenhugger

stenhugger Johansen.

g.m. Augusta Lydia Højrup
f. ca. 1868,
d.

August Højrup J., 20-3-1906

Stenhugger Johansen vides der intet om, og det eneste, han efterlod sig, var 
sønnens dåbsnotat. Heller ikke han kunne stilles i Højrup, og efter fem års for
løb solgte han 4f og 4h til naboen Peder Pedersen med skøde af 9-2, 5-5-1909.

Matr. nr. 4f-4g-4h

Mads Hansen Madsen 
f. 15-4-1866, Stouby 
d. 13-7-1939, Højrup 
rentier

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

Ane Marie Madsen Ejnar Madsen Kirstine Madsen
Efter Peder Pedersens død solgte enken til Mads Hansen Madsen, der havde en kort 
fortid som gårdmand i Højrup og nu trak sig tilbage, Skøde af 18-11-1924, læst
28-1-1925, k 6.000.
Mads Madsen beboede huset til sin død. Dette overgik derefter til hans arvinger, 
hvorefter Ane Marie fik arveudlægsskøde på det af 3-10-1939. Huset var derefter 
udlejet.de næste mange år og overgik ved Ane Maries død til søsteren. Denne solg 
te til fiskehandler Sv Aa. Pedersen, hvis skøde var af 4-4-1968.

udlejet.de


Matr. nr. 4g, 1844 4g - 1

htk 1 alb

Ved fordelingen af parcellerne af byjorden tilfaldt ovennævnte matrikel-nummer 
gårdmand Jens Rudolfsen, hvis skøde var af 23-12-1857 og 10-2-1858.

Thomas Christensen 
f. 27-12-1829, Herslev 
d.27-6-1885, Højrup 
hmd

g.m. Karen Marie Sørensen
f. 28-4-1825, Taulov 
d. 18-1-1893, Højrup

1. Caroline, 1862, 2. Søren Peter, 11-1-1865, 3. Christine, 2-5-1867,

Thomas Christensen var født i Herslev som søn af indsidder Christen Jensen og 
Johanne Thomasdatter. Hans kone var født i Taulov, datter af husmand Søren Se- 
verinsen og Karen Madsdatter. Ved giftermål var hun enke efter en Carl Sørensen 
i Vilstrup. Karen Marie var allerede en gammel pige ved giftermålet, og det blev 
kun til de to børn. Ældste datter var af første ægteskab.
I 1873 købte Thomas Christensen af arvingerne efter Jens Rudolfsen parcellen, 
der blev matrikuleret under 4g. Skøde af 6-10-1873, læst 27-10-1875.
Efter Thomas Christensens død havde moderen huset en to-tre år, inden hun over
lod det til sønnen med skøde af 22-2, 29-2-1888.
Ældste datter var i 1884 blevet gift med murer Rasmus Jensen af Taulov.
Søren Peter Christensens tid blev ikke lang, og i 1896 solgte han til Søren Chri 
stian Jørgensen i Litra E, skøde af 24-6, 1-7-1896. - Ca. ti år sener afgav han 
det igen til

Maren Rand Sørensen, der var enke efter P. Rand Sørensen, og hun og hendes mand 
havde haft en mindre ejendom i Tolstrup enge. Den havde de solgt og var flyttet 
til Herslev, hvor manden døde. Maren købte så af Jørgensen huset her og hendes 
adkomst var af 6-6, 14-6-1905.
Men Maren solgte efter nogle års forløb og flyttede til Tolstrup igen. Her døde 
hun godt et års tid efter. Huset her solgtes til

Peder Pedersen g.m.
f. 8-1-1863, Taulov 
d, 27-6-1921, Højrup 
postbud

Mine Frederikke Johnsen 
ingen data kendes

Peder Pedersens adkomst var af 3-12, 29-12-1911, men da han i forvejen havde 
erhvervet 4f og 4h, var han nu ejer af de tre matrikelnumre, 4f-4g og 4h.
Efter Peder Pedersens død solgte hans enke til Mads Mads Hansen Madsen med skø
de af 18-11-1924, læst 28-1-1925, k. 6.000



Matr. nr. 4 1 , 1844

Dette hus hører til de nyere i Højrup. Det er bygget på en parcel af gården Sø
bjerg og solgt af gårdejer Niels Foged Thomsen til snedker Theodor Hansen med 
købekontrakt af 11-2-1922, tinglæst skøde af 25-4-1922. K 450 kr. Det blev end
videre solgt med den klausul, at såfremt køberen - eller ved dennes død enken - 
ønskede at sælge, havde sælgeren eller efterfølgende ejere af gården forkøbsret.
I 1927 skulle Theodor Hansen overtage sin faders ejendom i Taulov, og ifl. klau
sulen købte enken efter Niels Thomsen, Ane Johanne Nielsen, så huset, som hun be
boede sammen med sønnen Thomas Thomsen. Efter Ane Johannes død i 1928 overgik hu
set til Thomas Thomsen.

Thomas Thomsen
f. 30-1-1894, Højrup
d. 1947, Højrup
husejer, ugift

Thomas Thomsen var yngste søn af Niels Thomsen og Ane Johanne Nielsen. Han var 
kommet til skade ved at springe ned fra bjælkerne i Laden - ifl. overlevering - 
og var invalid resten af livet.Efter moderens død boede han åbenbart alene til 
1939/da han fik lejere i huset.

Jørgen Jesper Torp g.m. Astrid Boysen
f. 21-11-1909, Hovslund, 0. Løgum f. 24-10-1911, tidal, Skrydstr.
d. 29-11-1975, Højrup d. 17-10-1974, Højrup
el-arbejder

1. Mogens, 9-1-1934, d. 1953, 2. Verner, 30-11-1934, 3. Aage, 21-10-1935,
4. Henry, 29-10-1936, d. 1949.

Både Jørgen Torp og hans kone var sønderjyder, og de kom fra Sjælland til Højrup 
i 1939. De boede først til leje hos Thomas Thomsen, og da han solgte huset til 
Johan Lange, da hos denne.
Imidlertid flyttede de til Gammelmose i Taulov sogn, hvor de havde forpagtet 
Mogens Lebechs ejendom, da de købte huset af Johan Lange. Skøde af 12-11-1947.
Efter Torps død overtog arvingerne, Verner og Aage Torp huset. Det skete med 
skøde af 17—2—1976. Senere skødede Aage Torp sin halvpart af huset til Verner, 
der siden 8-2-1977 har været eneejer.

Astrid og Jørgen Torp havde fire børn. Den ældste var mejerielev, men døde ung. 
Verner er udlært tømrer, men formedelst dårlig’ryg overgået til andet erhverv. 
Han er nu pædagog. Aage, der er kedelpasser, bor i København. Henry kora ulykke
lig af dage ved at styrte med cyklen på Skovbakken.



Msitr. nr. 5b, 1844
5b - 1

htk 0-4-0-i 
bruget nedlagt

Peder Hansen Møller 
f. 4-5-1805, Højrup 
d. 17-5-1868, Bolskov 
hmd og slagter

g.m. Magdalene Hansdatter
f. 17-5-1807, Vilstrup 
d. 4-7-1878, Bolskov

1. Hans 21~8-l832, 2. Kirsten 25-2-l835> 3* Conrad 26-2-1837, 4- Hans 
Peder 23-1-1840, 5- Peder Møller 27-12-1842.
Denne parcel hørte oprindelig til gd. nr. 5 (ny matr.) i Højrup, men 
solgtes i 1834 af gmd Hans Sørensen Ougesen til ovenst. Peder Hansen Møl
ler, der da var husejer i Vilstrup. Skøde af 25-12-1834 og 14-7-1835 for 
htk 0-2-0-1/4. Den ny matrikel ti år senere ændrede htk til 0-4-0-^ og 
gav stedet matr. nr. 5b. Parcellens størrelse var 84*730 kv-alen eller 
godt 6 tdr. land.
Peder Hansen Møller var søn af hmd. Hans Pedersen Møller og Johanne Peders- 
datter i Højrup, og i 1832 holdt han bryllup med Magdalene Hansdatter, der 
var fra Skovsgårde, datter af Hans Mikkelsen og Kirsten Laursdatter. Fem 
år senere købte Peder Møller af sin svoger parcellen 7d i Højrup, og solgte 
stedet her. Men efter yderligere nogle år rejste familien til Herslev.

Niels Iversen g.m. Marianne Hansen
f. 2—5—l8ll, Bramdrup f. 28^-4-1814, Bjert
d. 9-3-1856, Højrup d.
hmd

1. Niels - 1836, Nr. Bjert, 2. Hans Iver 12-10-1938, 3* Marianne 19-1-1841,
4. Cathrine 6-2-1843, 5* Niels Stephansen 18-3-l845> 6. Ane Johanne 16-11-1847, 
7. Nicoline Marie 10-6-1852, 8. Jens Christian 30-10-1854*
Med skøde af 23-12-1839 og 29-1-1840 fik Niels Iversen overdraget stedet her. 
Niels Iversen var født i Bramdrup, søn af gmd. Iver Hansen og Marie Nielsdat- 
ter, mens hans kone var fra Bjert, datter af hmd. Hans Jørgensen og Birthe 
Cathrine Dahl.
Familien kom nok fra Bjert, idet de ældste sønner var fødte her.-
I årene fremover levede familien nok af, hvad husmandsstedet kunne afkaste, 
idet folketællingerne 1840-1845 benævnte N.I. som ”lever af sin jord”.
Ialt otte børn fødtes i familien, og den yngste var kun halvandet år gammel, 
da Niels Iversen som en mand i sin bedste alder døde i 1856. Marianne Han
sen havde med fem ukonfirmerede børn kun eet at gøre: gifte sig igen. Det 
gjorde hun, og kort før jul året efter - l8—12—1857 - viedes hun til den 
jævnaldrende Anders J. Høeth.

Anders Jensen Høeth g.m. ovenst. Marianne
f. 5-4-l8l4, Taulov 
d. 7-1-1861 
hmd.

Anders Jensen var født i Tårup skov som søn af skovfoged Jens Andersen og 
Karen Andersdatter. Tilnavnet Høeth. som både han og faderen bar, skyldtes 
havnet på stedet, hvor skovfogedboligen lå.
Men Anders J. Høeth afstod kort efter ejendommen til Mariannes ældste søn 
Niels, og antagelig rejste Høeth-familien til Taulov. Her døde Høeth alle
rede i l86l, og Marianne var for anden gang enke.
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Bortset fra ældste søn, der overtog hjemmet, vides intet om de øvrige, da 
disse voksede op i et sandet sogn.

Niels Nielsen
f. - 1836, Bjert
d. 12—6—1919j Vithen
hmd. og smed

Niels Nielsen var kun 23 år gammel, da han med skøde af 11-3-1859 overtog 
stedet. Tinglæsning fandt dog først sted i forbindelse med skiftet efter 
Høeth og var af l6-l-l86l.
Niels Nielsen blev udlært som smed, og i forbindelse med ejendommen op
førte han en smedje. Han gik under navnet pigsmeden. Af hvad grund vides 
ikke, men det har. antagelig ikke været noget"kvalitetsbestemt."
Han var ugift i mange år, men i 1880 giftede han sig med enken Dorthea 
Pedersen på Herslev fælled. Hun var enke efter boelsmand Jørgen Jensen og 
medbragte i sit ny ægteskab en ejendom. Derefter flyttede smeden så anta
gelig til Herslev, men ejendommen her beholdt han lige til 1902, da han 
solgte den til naboen i matr. nr. 10b.
Jorden blev nu underlagt denne ejendom, men smedjen stod endnu i mange år 
og vidnede om det tidligere virke.



Matr. nr. 5c, 1844
5c - 1

htk 0-6-0-li

Ejendommen oprettet af tidligere gårdmand Hans Lauritsen Bie, Hvandlund. Efter 
i 1835 at have afhændet sit fødested købte han af gårdmand Hans Ougesen eller 
Cusen i Højrup to parceller beliggende på den vestlige side af kirkevejen ned 
mod Øsdals bæk, parceller på henholdsvis htk 0-2-0-1 og 0-4-0-l|, skøde af 13-7, 
24-8-1836.
Det var et areal på 136.000 kv-alen eller ca. 10 tdr land, der ved ny matrikels 
fremkomst blev skyldsat under under 5c og hartkornet justeret til 1-0-2-2 1/4. 
Det var således nok Bie, der satte den første bygning på stedet.

!846 afhændede han ejendommen og flyttede til Højrup, hvor han stadig syntes at 
have drevet jordbrug, idet han fandtes som fæster af den i Højrup beliggende 
kirkejord, som han drev i årene 1846-1856, da kirkejorden solgtes.
Ny ejer på stedet her var en Rasmus Pedersen, om hvem intet vides udover nav
net. Hans Skøde var af 14-12-1846, men det blev åbenbart kun en gæstevisit, idet 
han allerede efter to års forløb solgte igen. Men inden nåede han at sælge den 
sydligste del af ejendommens jord til smeden Peder Hansen i nr. 5e. En parcel 
skyldsat med htk 0-2-3- 7/8 (hartkornstaksten åbenbart efter gi. matrikel), og 
skøde af 11-3-1848. Med samme skødedato solgte han resten til J.P.Pedersen

Jens Peder Pedersen g.m.
f. ca. 1821, Smidstrup 
d. 4-10-1884, Fredericia 
hmd og skræder

Ane Kirstine Jensdatter 
f. ca. 1817, Vejlby, Fyn 
d. 16-2-1879, Højrup mk

1. Karen Sophie, 5-2-1848, d. 1870, 2. Karen, 2-2-1851, 3. Rasmus, 12-4-1853.

Det var nu et i areal formindsket sted, som skræderen overtog. X modsætning til 
forgængerne holdt han godt ud på ejendommen, idet han var her over tredive år. 
Det var muligvis et par nygifte, der her satte bo, men intet vides om deres he?— 
komst. Det blev til tre børn, af hvilke den ældste døde som ung pige. Karen blev 
i 1880 gift med tømrer Niels Jacobsen af Bredstrup. Sønnens videre liv kendes 
ikke.
I 1876 prøvede Jens Pedersen gennem en annonce i Fredericia Avis for d. 12-9 at 
sælge - helst snarest muligt. Det lykkedes åbenbart ikke, idet han stod som 
sælger i 1881. I mell4mtiden var hans kone død, og efter opbrud her flyttede han 
til Fredericia, hvor han døde få år efter.

Hans Peder Rasmussen g.m. 1. Maren Sivertsen
f. 18-8-1845, Erritsø f. 7-10-1843, Taulov
d. d. 15-8-1885, Højrup mk
hmd

1. Jørgen Martin, 8-3-1875, d. 2. Niels, 28-8-1877, d. 1900, 3. Mette Ma
rie, f. ca. 1880, d.1892, 4. Anne Marie, 15-10-1881, d. 1889,

2. Kirstine Marie Jensen 
f. 23-4-1854, Herslev
d.

5. Johannes, 14-6-1889, d. 1899, 6. Jens Peder, 14-3-1891, d. 1900.
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Familien kom fra Erritsø, hvor Hans P.Rasmussen også var født. Han findes viet 
i Erritsø i 1874 til Maren Sivertsen, der var født i Taulov sogn, datter af hus
mand Sivert Christiansen og Ane Marie Rasmusdatter fra Skærbæk mark. Skøde Då 
5c af 22-12-1881, læst 25-1-1882.
Men Maren Sivertsen var ikke rask, hun led af tuberkulose, og i 1885 døde hun af 
sygdommen. Det kunne se ud, som om sygdommem inficerede hele familen - også bør
nene af andet ægteskab - idet de alle døde som børn, kun en enkelt nåede de voks 
nes rækker.
Efter Marens død i 1885 giftede Hans Peder sig igen med Kirsten Marie Jensen fra 
Follerup, datter af husmand Jens Pedersen Breining og Kirsten Hansen. Det var li 
ge før han solgte ejendommen, hvilket skete med skøde af 17-12-1890.
Familien boede derefter en overgang i Tolstrup, hvor sønnen Jens Peter blev født 
Et års tid senere overtog de Kirstine Maries hjem i Follerup.

Abraham Christensen Ågerup g.m. Sophie Frederikke Madsen
f. 5-3-1844, Tolstrup f. 18-2-1844, Eltang
d. d.
hmd og murer

Marie Frederikke, 23-6-1869

Abraham Ågerup kom fra Tolstrup enge, hvor han også var født, søn af Christen 
Pedersen Ågerup og Bodil Marie Abrahamsen. Hans kone var født Nr. Stenderup, El
tang sogn, og datter af Mads Ungstrup og Susanne Pedersdatter.
De havde en del år haft en mindre ejendom i Tolstrup enge, en ejendom som de nu 
overlod til datter og svigersøn, der var blevet gift samme år.

Her på stedet blev de til 1906, da de solgte og rejste bort, muligvis til Taulov 
hvor datter og svigersøn i forvejen var flyttet til.

Søren Nielsen g.m.
f. 20-5-1861, Treide 
d. 31-10-1932, Højrup mk 
hmd

Mathilde Kathrine Thomsen 
f. 2-7-1877, Klattrup 
d. 14-10-1938, Højrup mk

1. Jørgen, 30-10-1895, 2. Gertrud, 27-5-1898, 3. Villiam, 23-6-1899, 4. Adolf 
24-6-1899, d. 1922, 5. Anna, 24-4-1901, 6. Karen Johanne, 17-1-1907, 7. As
trid Oda, 24-2-1909, 8. Helga Agnete, 22-12-1910, 9. Henry, 4-3-1914, 10.

Svend Aage, 20-12-1915.

Søren Nielsen med familie kom hertil 1906, da han med skøde af 24-8 og 19-9 sam
me år overtog stedet efter Ågerup.
Søren Nielsen var født i Treide af ugifte forældre, mens Mathilde stammede fra 
Klattrup. De findes viede i Fredericia i 1895, og den første halve snes år boe
de de muligvis i Treide eller i hvart fald Vejlby sogn. Her var også halvdelen 
af børneflokken, hvoriblandt et par tvillinger, fødte.



5c - 3

Jørgen Nielsen
f. 30-10-1895, Vejlby sogn, V.a.
d. 18-6-1965, Højrup
bmd

Jørgen Nielsen var ugift og havde nok de sidste år af faderens levetid stået 
for det lille landbrug. Efter faderens død fortsatte han, og den 27-9-1937 
tilskødede moderen ham ejendommen.
Efter hendes død fortsatte Jørgen Nielsen alene, og i mange år drev han stedet, 
til han en junidag 1965 fandtes liggende død. - Ejendommen overgik nu til hans 
søskende med arveudlægsskøde af 21-9-1965.
Nogle år stod ejendommen tom, indtil nuværende ejer, der er en nevø af Jørgen 
Nielsen, kom hjem fra Grønland og med skøde af 27-1-1970 overtog stedet. Han 
hedder Tage Nielsen.



Matr. nr. 5e, 1844
5e - 1

htk 0-6-0-2

Peder Hansen
f. 11-4-l8lO, Vejlby s. 
d. 19-11-1858, Højrup mk 
bmd. og smed

g.m. Anne Marie Rudolfsdatter 
f. 27-3-1815, Højrup 
d. 8-1-1900, Højrup mk

ægteskab barnløst
Det første glimt af Peder Hansen giver folketællingen 1834, hvori han be- 
nævntes som smed og inderste. Det sidste var han hos gårdmandsenken Kir
sten Thomasdatter i gd. nr. 11 (ny matr.).
Han var født i Treide, Vejlby sogn, som søn af smeden der, Hans Bendtsen.
Som ugift smed fik han så nok ansættelse som bysmed i Højrup, hvor han så 
indlogerede sig hos Kirsten.
I Højrup fandt han sig også en kone. Anne Marie var datter af tidl. gård
mand Rudolf Thomsen og Ingeborg Christensdatter, der havde ejet gården 
matr. nr. 13 (ny matr.), og 30« sept. 1837 holdt han bryllup.
Da smedene på landet gerne var jordbrugere jævnsides med håndværket, gik 
han på handelen, og af gmd. Hans Sørensen Ougesen i gd. nr. 5 købte han 
den del af denne gårds nordmark, der var blevet til rest efter salget af 
5c til Hans Bie. Det var to parceller - beliggende nord for GI. Ribevej og 
vest for kirkevejen - med htk. ialt O-3-2-l| (gi. htk.), der siden ved ny 
matrikels fremkomst blev til O-6-O-2. Skøde af 25-6, 4-7-1838.
Det må så nok være Peder Hansen, der byggede på stedet, og af folketællin
gerne kan det ses, at det må have været mellem 1840 og 1845-
Ti år senere supplerede han sit tilliggende ved køb af en parcel af 5c. Det 
var naboen mod nord, Rasmus Pedersen, der, inden han solgte sin ejendom, 
afgav en parcel til Peder Hansen. En parcel, der blev skyldsat under matr. 
nr. 5f og med htk. O-2-O-3-3/4« Skøde af 11-3-1848. Hermed blev Peder Han
sens samlede hartkorn 1-0-3-2 3/4, hvad der måtte betegnes som et boels
sted.
Peder Hansen og Anne Marie var barnløse. Men de tog i huset en plejedatter, 
Ingeborg Bertelsen, der var datter af naboen i Højrup kro, Bertel Nielsen. 
Efter moderens død umiddelbart efter Ingeborgs fødsel kom hun i huset hos 
det barnløse smedepar, og her var hun ligeledes, da hun som ung døde i 1879* 
I 1858 døde Peder Hansen som en mand i sin bedste alder, kun 48 år, og et 
halvt års tid senere averterede Anne Marie ejendommen til salg i Fredericia 
Avis for 8-3-1859«

Et Sted beliggende paa Høirup Mark, tæt ved 
Høirup Kro, med et Tilliggende af 11 Tdr Land 
god jord, og en lille Tørveeng, hvorpåa kan 
avles årlig l| Læs Hø, foruden at Engen afgi
ver mere end rigelig Brændsel af Tørv til en 
Familie.Paa Stedet kan græsses og fodres aar- 
lig 5 Køer. Bygningerne er gode og solide.
Denne Eiendom agtes formedelst Dødsfald at 
sælges underhaanden, naar man snarest muligt 
henvender sig til undertegnede

Smed Peder Hansens Enke.
Derefter hører vi imidlertid ikke mere til salg. Derimod ringede bryllups
klokkerne for Anne Marie og August Ravn.
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August Christensen Ravn g.m. ovenst. Anne Marie
f. ca. l8l5> Skærup 
d. 11-10-1889, Højrup mk 
bmd

Den 16. sept. 1859 viedes ungkarl af Skærup, August Christensen RAvn, til 
enken Anne Marie Rudolfsdatter af Højrup mk.
Man må vel formode, at August Ravn havde fulgt Anne Maries opfordring til 
at henvende sig snarest muligt, købt ejendommen og fået Anne Marie med i 
handelen. Der blev således ikke brug for ny skødeskrivning, og livet fort
satte på stedet de næste små tredive år til 1888. Da måtte de afhænde ejen
dommen, men da havde de også begge passeret de syvti år.
De fortsatte antagelig som aftægtsfolk hos den ny ejer, hvad der dengang 
var almindeligt. Aftægten blev dog for RAvns vedkommende af kort varighed, 
idet han døde året efter, mens Anne Marie holdt ud til det ny århundrede 
oprandt.

Christen Pedersen Schmidt 
f. 5-5-1865, Hygum, Sdj. 
d. 25-4-1917, Højrup mk 
bmd

g.m. Karen Eleonora Juhl
f. 17-3-1866, Vonsild 
d. 12-1-1923, Højrup mk

I. Ane Marie 15-3-1889, d.s.å., 2. Ane Marie 14-4-1890, d.s.dag, 3» Ane 
Marie3-4-l891, d. 1895, 4* Augusta 13-5-1892, 5* Thomas Nissen 22-5-1894, d. 
1895, 6. Marie Kirstine 24-4-1893, d. 1894, 7- Marie 30-5-1895, 8. Thomas 
Nissen 26-11-1896, 9- Anne Marie 13-1-1898, 10. Nis Erichsen 13-5-1899, d.s.å.,
II. Nis Erichsen 13-6-1900, 12. Kathrine Dusine 29-6-1901, 13- Christian 
Nissen 30-10-1902, d.s.å., 14 Albine 17-12-1903, 15- Bertha Cicilie 4=1=1905, 
d.s.å., 16. Bertha Cecilie 3-12-1906.
Da August Ravn afhændede ejendommen var det ikke til Schmidt, men til Eleono
ra Juhl, der erhvervede skøde af 5-10, 19-12-1888. Det var ligeledes Eleono- 
ras navn, der stod på den panteobligation, som hun i anledning af købet ud
stedte til H.S.P. Skov i Højrup. Ved skødeskrivning nævnes køber ligeledes 
af Højrup, hvad der kunne tyde på ophold her. Men hvilke relationer der var 
til sælger, er uvist. Vielsesattesten skaffede dog Schmidt adkomst.
Christen Pedersen Schmidt var sønderjyde, født i Hygum og søn af smed Tho
mas Schmidt. Karen Juhl var fra Vonsild, datter af Nis Erichsen Juhl og 
Marie Madsen.
Umiddelbart efter købet, havde der antagelig været bryllup, og så begyndte 
livet på ejendommen. På eet område endda særdeles rigt liv, idet ikke min
dre end seksten børn fødtes i boelsstedet hos Peter Schmidt, som han kald
tes i daglig tale. Det var, så vidt det kan konstateres sognerekord. Af 
disse mange børn døde da også halvdelen som spæde og mindreårige.
Af døtrene blev Augusta i 1915 gift med Peder Jensen Lund af Vilstrup. De 
startede tilværelsen på ejendommen matr. nr. 6h ved Vilstrupvej, en ejen
dom de kort tid efter overdrog til broderen og svogeren Thomas Schmidt. Denne 
solgte kort efter og rejste af sognet. Anne Marie blev i 1925 gift med Jo
hannes Pedersen fra Ørbæk, der vistnok var cykelhandler. Nis Schmidt over
tog ejendommen efter moderen. Kathrine, der var ugift, døde i 1966 i Thi
sted.
De sidste døtre vides intet om.
I 1917 døde Chr. Schmidt på Fredericia sygehus, kun 52 år gammel. Men
Karen fortsatte og sad i uskiftet bo, til hun gennem skifteretsattest sik
rede sig adkomst. Læst 20-9-1922.
Efter hendes død fik sønnen Nis skøde på hjemmet. Han havde sikkert også 
været hjemme hos moderen i hendes enkestand.



5e - 3

Nis Erichsen Schmidt 
f. 13-6-1900, Højrup mk. 
d. 7-12-1972
bmd

Ved skiftet efter moderen fik Nis Schmidt arveudlægsskøde af 21-2-1923, og 
formedelst 17*435 kr.
Han var og forblev ugift. I begyndelsen opholdt nogle af de yngre søstre 
sig i hjemmet og førte hus for ham. Senere tog han lejere ind, for det meste 
gifte par, og i disses husholdning fik han sin forplejning. Undertiden var 
han alene. Han yndede amat ør skuespil og førte sig gennem ikke så få år på 
de skrp brædder, når diverse foreninger kaldte til dilettantkomedie i Her
slev forsamlingshus.
Da han var godt og vel de halvtreds, solgte han ejendommen og flyttede til 
Ødsted. Her havde han gennem en del år en tobaksforretning. Han døde også 
her efter et færdselsuheld, der bevirkede en hjerneblødning.

Søren Evald Elkjær g.m. Inger Holt
f. 20-5-1929, Fredericia f. 31-5-1934, Hvandlund
d. d.
bmd

1. Lise 25-10-1954, 2. Per 10-1-1961, 3* Ole 3-12-1968.
Skøde af 19-6-1953 til Søren Elkjær på matr. nr. 5e og 5f-
Det var et nygift par, der efterfulgte Nis Schmidt. Elkjær var født i Fre
dericia, og Inger Holt var datter af gdr. Gunner Holt og Kristine Nielsine 
Ebbesen, der ejede Hvandlund.
Foruden at drive jorden gik Søren Elkjær også lidt ud at arbejde, bl.a. på 
mejeriet Korsvej, hvor han af og til tog et nap med. - Men efter seks år 
solgtes stedet, og Søren Elkjær overtog vistnok faderens brug Skovly.

Johannes Nielsen
f.
d.
bmd.

g.m. Anne Mette Pagh
f. 15/1-1937, Højrup
d.

1. Gerth Pagh 25-2-1960, 2. Jørgen Pagh 4-5-1960, 3» Karin Pagh 22-9-1963- 
Skøde af 18-11-1959-



Matr. nr. 6f, 1844
6f - 1

htk 0-2-2- i

I 1857 solgte gårdmand Christopher Pedersen af Højrup en lod af den vestligste 
ende af marken til lærer Barsø i Vilstrup, stor htk 0-5-2-2|.
Det var næppe Barsøs mening at drive landbrug, men han var kendt for sin lyst 
til at handle, så det var måske ren spekulation.
Men ved juletid 1865 solgte han en bid af marken til Peder Olesen Møller, der 
fik skøde på hartkorn 0-2-2- i og tinglæst 15-5-1866.
Peder Olesen Møller, der var gift medMette Kirstine Pedersen, kendes ikke, og 
efter kun et års forløb solgte han igen og rejste til Håstrup.
Næste ejer var Peder Jensen, hvis tid heller ikke blev lang. Han fik skøde fra 
Olesen Møller af 24-6-1867 og formedelst 1500 rdl. Han var søn af gårdmand Jens 
Rudolphsen i Højrup og gift med Grethe Hansen, der var født i Erritsø. Han var 
kun på stedet et år, så fik han noget bedre i kikkerten - nemlig en bid af føde
gården, det senere 15b.
Thule Bertelsen Bruun var næste ejer. Han var gift med Sara Marie Mathiesen og 
kom sikkert fra Nr. Bjert. Hans skøde var af 1-7-1868, og han gav nu kun 1450 
rdl for ejendommen. Så Peder Jensen tjente ikke på den handel. - Men heller ikke 
Thule Bruun kunne stilles på det lille sted, og efter fem år afhændede han ste
det.
Jens Olesen var næste ejer, og ham vides intet om. Han var her også kun i godt 
to år. Køb af 16-7-1873 og salg 30-12-1875.
Dosæus Sørensen hed ham, der købte af Jens Olesen. Han købte sikkert for at have 
noget at gifte sig på, idet han holdt bryllup kort efter handelen. Han blev for 
øvrigt gift med en Tolstrup-pige, Kirstine Marie Madsen, datter af gårdmand Mads 
Jensen der. Men kun et år, så rejste også han efter at have solgt til Hans Ber
telsen.
Hans Bertelsen fik skøde af 20-12-1876, læst 10-1-1877. Han var gift med Jensine 
Hansen, og de fik en søn, mens de boede på ejendommen. Men efter tre år var det 
slut, og Hans Bertelsen solgte. - Men seks ejere på femten år, det er da en 
slags rekord.

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

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

Med Christian Ludvigsens overtagelse kom der stabilitet i ejerforholdene. Han 
kom fra Tolstrup, hvor han havde haft en tilsvarende mindre ejendom. Hans skøde 
var af 13-6, 30-6-1880.
Christian Ludvigsen var født i Gudsø som søn af husejer Ludvig Nielsen og og An
ne Margrethe Pedersen. Han blev gift i Taulov 1861 med Nicoline Jensen Lang, der 
var født i Fredericia og datter af vægter Jens Andersen Lang og hustru Johanne 
Kirstine. Hun var ved giftermål enke efter husmand Frederik Jespersen. - I ægte
skabet tre børn, og af disse blev Anne Margrethe i 1889 gift med Niels Sørensen 
Billum af Taulov, mens søsteren året i forvejen viedes til Jens Therkildsen, li
geledes af Taulov. Ludvig Christian fortsatte på Højrup mark.
Christian Ludvigsen fortsatte til 1898, da han solgte til Ludvig Nielsen Ludvigsen
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Hvor Christian Ludvigsen flyttede her efter salget af 6f, er uklart. Måske flyt
tede han i lOf, som han i 1888 havde købt af Lauge Sørensen, der havde beboet 
dette. Der var i hvert fald en bolig til stedet. Det fremgår også af Ludvigsens 
testamente af 21-3-1900, og hvori han bestemte, at hvis han døde før sin hustru, 
skulle hun have ret til at sidde i uskiftet bo. Tinglyst som adkomst for enken 
til matr nr lOf.
Tre år senere døde Christian Ludvigsen, og hans enke solgte derefter lOf til 
Johan Bork med skøde af 11-11-1903. Hun flyttede derefter til Taulov, hvor man
den var begravet.

Ludvig Nielsen Ludvigsen g.m. 1. Karen Hansen
f. 14-7-1861, Vilstrup f. 5-6-1865, Oddersted
d, d. 15-2-1891, Højrup mk
hmd

1. Kirstine, 8-1-1883, 2. Cathrine, ca, 1886, d. 1887, 3. Ane, 28-11-1888, d.
1891, 4. Frederik Basse, 13-11-1890.

2. Christiane Johansen 
f. 6-9-1859. Viuf
d.

Ludvig Nielsen Ludvigsen kom fra nabolaget, fra det lille sted matr nr 49af, 
som han havde ejet siden 1888. Selv stammede han fra Vilstrup, søn af husmand 
Carl Ludvigsen og Kirsten Hansdatter. Hans første kone var født i Oddersted, 
Taulov sogn, datter af ugift Karen Hansdatter. - Det kunne se ud, som om der 
var slægtsskab mellem dem, da Carl Ludvigsen og Kirsten Hansdatter var faddere 
ved Karen Hansen.«? dåb.
Det blev til giftermål med den purunge Karen Hansen - kun 17 år - i 1882, og 
så kom der fire børn, inden Karen Hansen døde af Lungebetændelse i 1891, kun 
25 år gammel.
Af børnene døde de to mellemste piger som mindreårige, mens den ældste datter 
blev efterfølger på ejendommen. Sønnen vides intet om.
Sidst på året 1891 giftede Ludvigsen sig igen. Christiane Johansen var fra Kong 
sted Torp, datter af husmand Johan Sørensen og Else Marie Christiansen, men 
født i Viuf. Dette ægteskab var åbenbart barnløst.
Ludvig Nielsens adkomst var af 26-1-1898, læst 8-2-1899, og ved dette køb tog 
han matr nr 49af med sig. Det har siden hørt til ejendommen her, I mange år 
stod en pumpe på marken og angav brøndens beliggenhed. Den blev betegnende nok 
kaldt ministerbrønden.
I 1909 solgte Ludvig Ludvigsen.

Mads Peter Lund g.m.
f. 4-6-1871, Nr. Bjert
d.
hmd

Kirstine Ludvigsen 
f. 8-1-1883, Vilstrup
d.

Ingen børn kendes
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Den 27-5-1905 giftede Ludvig Nielsens ældste datter sig med Mads Peter Lund, 
der i vielsesnotatet blev angivet af Stoustrup, men han var dog født i Nr. 
Bjert. Om de med det samme tog ophold hos Ludvigsens, vides ikke, men godt fi
re år senere overdrog Ludvigsen stedet til de unge. Skøde af 14-10, 27-10- 
1909 på 6f og 49af med ialt htk 0-3-0-1.
Endvidere blev tinglæst aftægtsbrev for Kirstines bedsteforældre - Carl Nielsen 
og Kirsten Hansdatter - der skulle nyde deres otium hos de unge.
Men det varede kun til 1915, så solgte Mads Peter Lund.

Theodor Sørensen Schmidt g.m. Maren Laurine Hansen
f. 19-8-1879, Ødsted s. f. 19-10-1883, 0. Starup s
d. 9-3-1956, Fredericia d. 9-2-1945, Højrup mk.
bmd

1. Mary, 19-3-1909, 2. Anna, 25-2-1911, 3. Jens Peter, 19-8-1912, 4. Sara,
15-6-1914, 5. Arne Hansen, 8-1-1921.

Theodor Schmidt kom fra Gravens i Øster Starup sogn, og her er de fire af bør
nene fødte, kun yngste søn er født her i sognet. Selv stammede Schmidt fra 
Ødsted, mens hans kone var fra Øster Starup sogn.
Hans skøde var af 28-4-1915, læst 20-10 s.å. for
matr. nr. 6f med hartkorn 0-2-1-2 3/4 og

- - 49af ~ ~ 0-0-2- 1/4 eller ialt =-3-0-1. k 7600
Senere øgedes tilliggendet med en parcel af 25a, skyldsat under 25c, htk 0-0- 
2-1, k 1250, skøde fra Carl A. Buch af 4-10, 13-10-1920.

Af børnene lever Mary som enke i København. Anna fik sit hjem i Egum. gift med 
Ove Nielsen. Jens Peter bor i Århus og har det meste af sit liv arbejdet under 
havnevæsenet. Sara boede i mange år i Taulov, gift med Oluf Christensen, og 
Arne Schmidt overtog sit fødehjem.
Efter sin kones død overlod Theodor Schmidt ejendommen til sin yngste søn og 
tog bopæl i Fredericia. Sønnens skøde var af 8-6-1945.
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htk 0-3-0-2
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Kort efter at lærer Barsøe havde solgt 6f, solgte han resten, udparcelleret i 
6h og 6i, til en Christian Sørensen, hvis skøde var af 9-2-1866 og 15.-5-1867 for 
ialt htk 0-3-0-2. Han solgte imidlertid parcellerne videre til

§ • m •Andreas Thomas Madsen 
f. 29-8-1838, Stoustrup 
d. 7-7-1873, Højrup mk

Else Marie Laugesen 
f. 18-8-1845, Starup 
d. 9-3-1882, Højrup mk

husmand og tømrer______
1. Mette Marie, 11-6-1868, 2. Laurine, 23-3-1870, 3. Thomas, 13-10-1871

Andreas Madsen var født i Stoustrup af ugift moder Ane Thomasdatter. Ved nytårs
tid 1868 holdt han bryllup med Else Marie Laugesen, født i Starup og datter af 
hørbereder Lauge Pedersen og Mette Udesdatter, Follerup, Lauge Pedersen kom til 
sognet som forpagter af hørmøllen i Herslev.

Andreas Madsens adkomst var af 8-7, 15-7-1868, og han var da nygift. Da han var 
håndværker ligger det nær at antage, at han havde stået for opførelsen af boste
det. - Men efter kun fem år på stedet, døde Andreas Madsen, kun 35 år gammel.
Der var i samlivet med Else Marie født tre børn, og heraf blev datteren Mette 
Marie i 1896 gift med Carl Nielsen af Bramdrup.
Året efter Andreas,s død giftede Else Marie - der endnu var ung - sig påny med

Anders Christensen g.m ovenst. Else Marie
f. ca. 1835, Vinding
d. 14-2-1878, Højrup mk
hmd ___________________
ægteskab barnløst

Anders Christensen var en ældre ungkarl fra Smidstrup, men født i Vinding, søn 
af husmand Christen Andersen. De findes viede i Herslev d. 6-11-1874. Forinden 
havde Else Marie måttet skifte med sine børn, der hver fik tillagt 125 rdl.
Anders Christensens tid som Else Maries mage blev endnu kortere end formandens, 
idet han døde efter godt tre års forløb af tuberkulose. Der var ingen børn i sam 
livet, hvad også Anders Christensens disposition viste, da han oprettede testa
mente til fordel for sin kone som hovedarving. Testamentet var dateret 1-2-1876, 
hvilket tyder på, at han allerede da var syg.
Men modgangen slog ikke Else Marie ud, og i november samme år holdt hun bryllup 
for tredje gang.

Hans Vilhelm Petersen g.m. ovenst. Else Marie
f. 18-8-1841, Bredstrup
d. 4-4-1917, Fa.
hmd______________________
1. Andreas, 10-7-1879, 2. Anders, 10-7-1879

Den 9. november 1878 stor Else Marie brud for tredje gang i samme kirke, da hun 
viedes til ungkarl Hans Vilhelm Petersen af Smidstrup. Han var dog født i Bred
strup sogn, søn af skrædermester Hans F. Petersen og Ane Marie Mortensen i Torp.
Nu gik livet videre, og Hans Petersen, der fik sin adkomst bekræftet gennem'viél 
sesattesten, var allerede året efter på handelen, da han med skøde af 27-9-1879 
og 24-3-1880 af Ulrich Olesen købte parcellen 26c med htk. 0-1-0-21, der grænse-
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de op til hans egen jord. Et par år efter afgav han af det nyerhvervede en min
dre parcel - skyldsat under 26e - til møller Mads Peter Petersen af Stensballe, 
der her opførte Højrup mølle.
I samlivet fødtes i 1879 et tvillingpar - drenge - der, som skik og brug endnu 
var, fik navn efter Else Maries tidligere og afdøde ægtemænd.
I foråret 1882 døde Else Marie, kun 36 år gammel. Hun døde ligeledes af tuberku
lose. Børnene af første ægteskab fik tillagt 400 kr i mødrenearv, og de var alle 
i live i 1901, da pantet blev slettet.
Nu var det så Hans Petersens tur til at gifte sig igen. Det var sikkert også nød
vendigt - med et par smådrenge på tre år. Men han så tiden an, og det var først 
i 1891, han giftede sig.

Dorthea Jensen 
f. 25-3-1855, Pjedsted 
d. 1939, Fa. b. 2-12, He.

Ud over at Dorthea Jensen var født i Skovbølling, Pjedsted sogn, vides intet om 
hendes herkomst. - Hans Vilhelm Petersen og hans kone holdt ud til 1913, da 
solgte og flyttede til Fredericia. Her døde Hans Petersen allerede få år efter, 
i 1917, mens hans kone holdt ud til 1939.

Peder Jensen Lund g.m. Augusta Marie Schmidt
f. 26-3-1881, Vilstrup f. 13-5-1892, Højrup mk
d. d.

Denne fik skøde på ejendommen af 23-5, 4-6-1913. Købsprisen var 6.100 kr. - 
Et par år efter giftede han sig med Augusta Schmidt, der var datter af Chr. Pe
tersen Schmidt - kaldet Peter Schmidt - og Karen Juhl på Højrup mark. Men alle
rede året efter brylluppet afstod Lund ejendommen til svogeren Thomas Nissen 
Schmidt.

Thomas Nissen Schmidt
f. 26-11-1896, Højrup mk
d.

Thomas Schmidt var ganske ung, så ung, at han måtte have curator ved handelen, 
og det blev faderen. Han fik skøde på 9h-9i og 26c med htk ialt o-4-l-li. K. . 
8.000 pr. 18-8, 6-9-1916. I samme anledning måtte han låne 4.000 kr i Nr.Bjert 
sparekasse. Men allerede efter fire år som ejer af stedet solgte han til N.P.Ole 
sen sand, der dog videresolgte til

Anders Sørensen Andersen g.m.
f. 19-7-1866, Egtved 
d. 10-9-1921, Højrup mk
hmd_______________ _____
1. Hans, f. Jørgine, f. ca. 1899,
d. 1921, 4. Marie Kirstine, 12-6-1907

Anders Sørensen Andersen var født i 
Kirsten Haar. Hans kones oprindelse 
her var i hvert fald de yngste børn

Egtved
kendes
fødte.

Marie Christiansen 
ingen data kendes

3. Kristian Magnus, f. 3-3-1904,

som søn af gårdmand Hans Andersen og 
ikke. - Familien kom nok fra V.Nebel,

Andersens adkomst var af 18-8-1920. Det ser dog ud til, at han havde vanskelig
heder med økonomien, idet en fogedforretning findes nævnt 27-7-1921. Måske var 
det af den grund, han solgte en lille lod til skræder Ludvigsen, skyldsat under
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6t. Skøde af 28-7, læst 17-8-1921. - Knap en måned efter var Andersen død, og 
hans enke solgte derefter ejendommen.

Anders Christian Madsen g.m. Jørgine Pedersen
f. 10-3-1881. Tårup enge f. 12-5-1880, Elling sogn
d. 1964, Taulov d. Tavlhøj, Taulov
hmd
1. Niels Peter, 27-10-1911, 2. Kristian, 18-1-1914, 3. Richard, 28-4-1916.

Anders Madsen var født i Tårup enge, Taulov sogn, og søn af husmand Niels Peter 
Madsen og Kirstine Andersen. Hans kone var født i Funder, Elling sogn, men nær
mere vides ikke.
Hans adkomst til ejendommen var af 22-6, 5-9-1922, og han blev på ejendommen i 
24 år, da han overlod den til ældste søn. - De tre sønner var alle fødte, inden 
familien skiftede bopæl.
I 1946 afgav Anders Madsen ejendommen til ældste søn, skøde af 13-6-1946. - Kri
stian udvandrede og opholder sig i Staterne, og Richard bor i Brande.

Niels Peter Madsen g.m. Erna Jensine Madsen
f. 27-10-1911, Taulov f. 14-2-1921, Spentrup
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Gårdens oprindelse tilskriver sig skiftet efter gårdmand Christopher Pedersen i 
Højrup, der døde 19-9-1864.
Ved bevilling af 3-7-1866 blev der givet tilladelse til udstykning af gården i 
Højrup - eller deling af denne - og hvorved næstældste søn fik hovedparcellen i 
Højrup by. Gården var ved den ny matrikels udarbejdelse af hartkorn 8-3-3-2, men 
heraf solgtes kort efter af Vestermarken htk 1-0-2-2, således at der nu kun var 
7-3-1-0 tilbage. Ved delingen gik de 4-4-0-2| til hovedparcellen, mens resten 
gik til den nyoprettede gård på Nordmarken. Skøde af 14-7-1866.
Nu var der nok tidligere påbegyndt eller påtænkt opførelse af en gård til sønnen 
Jens Pagh Christophersen. Ifl. overlevering skulle tømmer til nybyggeriet være 
blevet ”udskrevet" af tyskerne til skansebyggeri i nabolaget.

Jens Pagh Christophersen 
f. 2-8-1839, Højrup 
d. 7-5-1909, - mk
gdr

•g.m. 1. Mette Nielsen Dahl
f. 25-11-1850, Herslev 
d. 16-1-1872, Højrup mk

1. Christopher Pagh, 25-12-1870

2. Mette Christensen Haurballe 
f. 5-11-1851, Højrup mk 
d. 1942, Højrup mk b. 10-12

2. Mette, 1-2-1875, d.s.å., 3. Mette Johanne, 30-12-1875, 4. Mette Jørgine,
30-12-1875, d. 1876, 5. Christen, 4-4-1878, 6. Ane Jørgine, 26-5-1880, 7.
Niels Dahl, 3-8-1882. d. 1883. 8. Niels Dahl, 1-3-1884, d. 1891, 9. Anne,
13-5-1887, 10. Nielsine, 14-4-1892.

Samtidig med at han fik skøde på gården, skulle købet finansieres. Det skete den 
gang ved privat långivning - kreditforeningerne var endnu ikke almindelige - 
og det ses, at Jens Paghs gamle præ^t, pastor Gad i Gauerslund, forstrakte ham 
med 3.000 rdl og en Hans Jensen Elkjær i Pjedsted med 2.000 rdl. Disses pante
breve blev tinglæst samtidig med skødet d. 14-7-1866.
Men det slog sikkert ikke til, for kort før jul samme år måtte han have nyt lån, 
og det var en kommandersergent Clausen i Fredericia, der lagde 1.000 rdl på bor
det. Dateret 22-12-1866.
I de første år handlede Jens Pagh også lidt. Matr. nr. 61_ solgtes til Christen 
Jensen i Skovbæk mølle, og matr. nr. 6g mageskiftedes med gårdmand Anders Jensen 
(en broder til Christen Jensen). Skøde ved disse handeler 20-6-1868.
Alt dette skete medens han endnu var ungkarl. Men så blev der også tid til at 
gifte sig, og den 27. oktober 1869 viedes han i Herslev kirke til Mette Nielsen 
Dahl, der var født i Herslev og datter af afdøde gårdmand Niels Sørensen Dahl og 
Mette Nielsdatter. Hun var ved vielsen kun 19 år gammel, og det blev kun en kort 
lykke. Knap halvtredje år senere var Mette død af hjernebetændelse, efterladen
sig en søn.
Skiftet efter Mette Nielsdatter sluttede den 3-5-1873, og heri fik sønnen til
lagt 1875 rdl som mødrenearv, der ved gave fra faderen forhøjedes til 2.000 rdl. 
Den 20-5 samme år giftede Jens Pagh sig påny, og denne gang med en Højrup-pige. 
Det var nabodatteren, Mette Christensen Haurballe, datter af Christen Jensen og
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og Mette Brems, tidligere Haurballegård.
Nu fulgte et rigt familieliv, idet ikke mindre end ni børn fødtes i samlivet.
Af disse døde fire som spæde og mindreårige, herunder den syvårige Niels Dahl, 
der også døde af hjernebetændelse.
Sønnen af første ægteskab blev gårdejer i Skærbæk. Ældste datter af andet ægte
skab, Mette Johanne, blev 1901 gift med snedker Jens Keysen Ladegaard, der var 
født i Follerup. 'Kristen overtog til sin tid fødegården, og Ane Jørgine blev 
i 1909 viet til gårdejer Laust Deleuran af Vejlby. Anne viedes i 1917 til tidli
gere friskolelærer, landmand Karl Peter Christensen af Egtved, medens den yngste 
Nielsine i 1925 blev gift med sin fætter Bertel Haurballe, og de fik gård i Viuf.
Den gryende grundtvigianisme her i sognet tiltrak også Jens Pagh Christophersen, 
og han stod også som medindbyder til de første grundlovsfester, der her i Højrup 
begyndte 1869.
Men også hesteavlen var han interesseret i. Det vidner følgende annonce i dati
dens nyhedsorgan om. Fredericia Avis d. 14-2-1883:

Min mørkebrune Præmiehingst Lesseps II staar atter i dette Aar til Be
dækning. Prisen er 6 Kr. første Gang, og 8 Kr til, naar Hoppen viser 
sig drægtig.

Højrup i Februar 1883 

J. Pagh Christophersen

I 1878 øgede han tilliggendet med købet af 7b, der var ejet af Hans Christensen 
Haurballe, men som han nu solgte på grund af bortrejse. Skøde af 26-9 samme år. 
1897 købte han desuden af Jens Hansen Brems,s enke det af hende ejede hus i Høj
rup, matr.nr. 4e. Det var dog nok for at hjælpe hende, da hun døde tre dage ef
ter skødeskrivning. Skøde af 27-4, 5-5-1897. Dette hus solgte han dog igen næs
ten omgående til en Søren Chr. Jørgensen.
Men også 7b måtte han sælge igen i 1909, men handelen nåede ikke at blive ting
læst, inden han døde, og det blev sønnen, der måtte overtage salget.
Ligeledes nåede han at få navnet Christophersen skiftet ud med det langt nemmere 
Pagh ifl. bevilling af 9-1-1909.

Kristen Pagh g.m. Dorthea Bertelsen
f. 14-4-1878, Højrup mk f. 15-4-1899, L. Velling
d. 1960, Højrup mk, b. 28-10 d.
gdr

1. Dødf. dreng, 21-10-1934, 2. Jens, 26-11-1935, 3. Anne Mette, 15-1-1937,
4, Anders, 27-8-1938, 5. Christian, 18-1-1940, 6. Marie, 23-3-1941, 7. In
ger, 12-10-1943.

Kristen Pagh overtog sin fødegård med skøde af 24-3-1909, og han overtog da matr. 
nr. 6k-7b-7f-49v-49x og 2d af Tårup. Ialt hartkorn 4-0-1-2 1/4.
Det af faderen påbegyndte salg af matr. nr. 7b - med købekontrakt til Laust Peter 
Hansen - blev videreført og sluttedes med skøde af 20-6-1910, jfr. udstyknings
bevilling af 19-6-1909.
I 1918 købte Pagh det tilbage fra Laust P. Hansens søn, Hans P. Hansen. Skøde af 
15-12, 18-12-1918, for htk 1-1-0-0, k 22.000. I forbindelse med dette køb erhver
vede han af Hans Mortensen et mindre areal til skeludretning, skøde af 7-3, 
19-3-1919.



6k - 3

Endvidere havde han købt af Christian Hansen dennes matr. nr. 14d med hus og ha 
ve, skøde af 11-4, 18-4-1917. Dette solgte han dog året efter igen til sin svo
ger Jens Keysen Ladegaard, skøde af 1-7, 10-7-1918.
Alt dette skete mens Kristen Pagh endnu var ungkarl. Han var længe ugift og med 
moderen som husholderske. Men på et tidspunkt måtte han have hjælp til husførel 
sen og fik Dorthea Bertelsen i Huset. Hun var fra L.Velling og datter af gård
mand Anders Bertelsen og Ane Dorthea Madsen Gram. Hun blev hans kone, og selv 
om Kristen var godt oppe i årene, da han giftede sig - 55 år - så blev det et 
rigt samliv, idet der fødtes syv børn i ægteskabet.
Men også offentlige hverv fik Kristen Pagh. Han blev således valgt til sognefo
ged i 1924, hvor han afløste Knud Knudsen i Herslev. I 1933 kom han desuden i 
sognerådet og var der et par perioder.
Af børnene fik ældste søn gården. Anne Mette blev gift med Johannes Nielsen og 
bor på Højrup mark. Anders startede som gårdejer i Hald ved Randers, men ophol
der sig nu i Grønland. Christian bor i Børkop, og Marie er vistnok kontorassi
stent i Randers. Den yngste Inger er sygemedhjælper i Århus.
Jens Pagh fik skøde på gården af 18-10-1960.



Matr. nr. 6q-r-t

Huset er ifl. overlevering bygget af skræder Ludvig Christian Ludvigsen og sik
kert i forbindelse med hans giftermål.

Ludvig Christian Ludvigsen g.m. Karen Marie Madsen
f. 3-5-1870, Herslev f.
d.
skræder

1. Mary Oline, 16-1-1896, 2. Christian Carl Marentius, 31-12-1897, 3. Rasmus
Madsen, 4-4-1910, plejedatter Kathinka Mortensen, 3-6-1908

Ludvig Christian Ludvigsen var søn af Christian Ludvigsen og Nicoline Jensen 
Lang i naboejendommen matr nr 6f, og det var muligvis en udstykning fra det 
fædrene bo, han satte hus på. Hans kones oprindelse ukendt.
Skræderen og hans kone fik tre børn, men tog endvidere et plejebarn i huset. 
Datteren findes gift med gårdejer Hans Peter Hansen fra Snoldelev.
I 1921 udvidede han med købet af matr nr 6t fra naboejendommen, skøde af 28-7, 
17-8-1921. Men godt et par år efter solgte han og rejste til Taulov.

Jens Konradsen var kreaturhandler i Vilstrup og fik skøde på huset her af 10-11, 
21-11-1923. Han beboede huset i 6-7 år til den 4-2-1930.
Aage Knudsen købte huset, da han skulle giftes, og beboede det, til han og fa
deren mageskiftede med skøde af 4-9-1936. Møller Knud Madsen Knudsen levede her 
til sin død 1940, og da hans enke døde året efter, fik Aage Knudsen arveudlægs- 
skøde på det af 29-3-1941.
Med samme skødedato overtog Vilhelm Hermann nu huset, som han havde under hele 
krigen, og som han solgte igen pr. 31-12-1947. Det var til Georg Damgaard Niel
sen, der drev maskinstation fra ejendommen. Men i 1958 afhændede han det til 
fabriksarbejder Paul Otto Fredskilde, der fik skøde af 11-1 samme år. Denne 
havde det imidlertid kun ca. halvandet år, da det blev overtaget af Ingvard 
Nielsen. Skøde af 23-9-1959.
Ingvard Nielsen havde en fortid som boelsmand på Højrup mark - matr nr 33a - 
men købte nu huset til sit otium. Ingvard Nielsen boede her til sin død i ef
teråret 1981. Boet efter ham solgte til Jens Hansen i 1982.



Matr nr 7a, 1844
Nyvangsgård 7a-l
htk 2-4-3- i

Gårdens oprindelse skyldes nedlæggelsen af den gamle gård med samme matrikel
nummer. Denne, der var beliggende vest for den nuværende Højrupvej og nogen
lunde på Højde med det af gårdejer P. Skov i 1930-erne opførte aftægtshus, 
blev i 1856 af daværende ejer, Hans Peder Bertelsen, udparcelleret.
Af jorden solgtes den største enkeltparcel med htk 2-7-2-2| og under matr nr 
7i til gdr Jeppe Christensen Basse, Højrupgård, til hvis marker denne parcel 
grænsede. Ved salget blev i bytte modtaget en del af Basses ydermark, skyld
sat under matr nr 3d, htk o-6-l-l 1/4. Resten af gårdens hovedmark, der lå 
i samme område, blev tillige med den i bytte modtagne parcel grundlag for en 
ny ejendom, der blev skyldsat under 7a og 3d med et samlet hartkorn som- oven
stående .
Jorden blev nu solgt til møller Peter Leck i Fredericia, der sikkert har op
ført de første bygninger på stedet, der for en dels vedkommende bestod af 
genbrug af materialer fra den gamle gård.
Møller Leck fik skøde på hele herligheden af 28-6, 3o-6-1858. Leck, der var
møller i Fredericia (Carolinelund mølle), havde forpagtere på gården her. Den 
første var nok Peder Jørgensen Berg, gift med Ane Kirstine Nielsen, som var 
født i Eltang. Parret gav sig til kende i kirkebogen, idet de i 1859 fik en 
datter døbt.
Berg efterfulgtes sikkert af Peter Jørgensen Petersen, gift med Jensine Eli
sabeth Petersen, og de nåede i deres Højruptid at få to børn døbte i Hers
lev kirke i 1863 og 1865. Derudover vides intet om disse forpagtere.
Efter at have været gårdmand i Højrup i otte år solgte mølleren, og den 26-5- 
1866 bragte Fredericia Avis følgende nyhed:

Møller P. Leck har solgt den ham tilhørende Eiendom paa Høirup Mk 
til P. Jacobsen af Fredericia Mark for 9.100 Rdl. Besætning og avls
redskaber medfølger. Tiltrædelse sker straks.

Peder Jacobsen g.m.
f. ca. 1817, Gamtofte
d.
gdr

Maren Jeppesen 
f. ca. 1829, Gelsted
d.

1. Mette Kirstine, f. ca. 1851, 2. Maren Sofie, f. ca. 1855, 3. Jeppe, ca.
1858, 4. Mads, ca. 1862, 5. Jacob, ca. 1866, 6. dødf. pige 1868, 7. Marie,
6-8-1870.

Peder Jacobsen og hans kone var nok begge fynboer, og det ser da også ud til, 
at de startede deres tilværelse på denne ø, idet de tre ældste børn var fød
te i Gelsted, de to næste i Fredericia, og endelig nåede de også i Højrup 
at sætte et par børn i verden.
Peder Jacobsens adkomst daterede sig af 30-12-1867, og af samme dato fik han 
tinglæst et lån i gården, stort 5.000 rbd. Lånet blev optaget i overformyn
deriet og blev bevilget efter taksationsforretning af 28-8-1867, som vurde
rede hele herligheden til 11.000 rbd. Noget tyder altså på, at Jacobsen ikke 
havde købt for dyrt.
Men Jacobsen hørte muligvis til de mennesker, der ikke kunne slå sig til ro 
noget steds, for ved juletid 1870 solgte han igen. Fredericia Avis for 18-3- 
1871 bragte en notits, der indirekte viste, at Jacobsen forlod Højrup, idet
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den berettede om hans nyerhvervelse i Højen. Her købte han af en Laurs Niel
sen gården Rønshauge på Højen mark, en gård på 52 tdr land og formedelst 
5325 rdl og med overtagelse d. 1-4-1871.
Det var jo en ejendom næsten dobbelt så stor, som den han forlod og - synes 
man - til en billig pris. Måske havde Jacobsen også været god til at hand
le.

Søren Hansen Skovenborg g.m. Mette Jørgensdatter
f. 11-5-1826, Højrup 
d. 20-8-1892, Højrup mk

f. 19-9-1841, Pjedsted 
d. 9-4-1918, Fredericia

gmd

Hans Jørgen, 9-4-1874

Søren Skovenborgs skøde på gården var af 23-6-1871, læst 10-4-1872. I hart- 
kornsangivelsen var der nu også nævnt matr nr 49f, der var en skovparcel, 
men det var sikkert møller Leck, der havde indkøbt den i sin ejertid.

Søren Skovenborg var født i Højrup på gård nr 9 (ny matr) som søn af gård
mand Hans Hansen Griis og Karen Andersdatter. Her var han yngste søn og kom 
ikke i betragtning ved arvefølgen. Han blev sent gift, da hans kone var en 
del år yngre end han var.Hun var fra Pjedsted,datter af gårdmand Jørgen La- 
degaard og Marie Michelsdatter. Hun blev for øvrigt kendt for at være en hel 
del påholdende.
Af ændringer i Skovenborgs tid kan nævnes, at han opførte nyt stuehus - vist 
nok lige efter 1890 - og det har så været hans sidste større arbejde. Det 
gamle stuehus, der bestod af den nordre længe, blev derefter indrettet til 
kostald.
I 1892 døde Skovenborg, kun 66 år gammel, og hans enke fortsatte driften af 
gården ved sønnens - og muligvis en bestyrers - hjælp til 1904, da hun afhæn 
dede den og rejste bort, vistnok til Fredericia. Her døde hun i hvert fald 
fjorten år senere,
Den eneste søn havde nok ikke været egnet som landmand, siden gården skulle 
på fremmede hænder. Han døde for øvrigt få år efter moderen og blev som den 
øvrige familie begravet på Herslev kirkegård.

Gårdens næste ejer var Andreas Vilhelm Nielsen. Han blev meddelt skøde af 
7-9-1904. Købesummen var nu 23.600, og Andreas Nielsen udstedte en panteob- 
ligation på 12.000 til Mette Skovenborg.
Ellers vides ikke meget om familien Andreas Nielsen. Han var blevet gift med 
Laura Marie Jensen i Grimstrup år 1900, og i Højrup-tiden øgede de familien 
med seks børn, og de havde tre i forvejen. Heraf kendes Morten Nielsen, der 
blev gårdejer i Vilstrup.Efter fjorten år på stedet solgte Andreas Nielsen.

Købekontrakt mellem proprietærerne Hans Peter Jørgensen, Tolstrupgård, og 
Nikolaj Jepsen af Søgaard og Andreas Nielsen, transporteredes til Christian 
Hindbo.
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Christian Balling Christensen Hindbo 
f. 4-3-1884, Balling, Skjern 
d. 22-5-1973, Hajrup mk 
gmd

g.m Mette Marie Dalgaard 
f. 13-5-1894, Balling
d.

1. Hans, 21-11-1920, 2. Else, 18-2-1924.

De to proprietærer, hvoraf den ene var her fra sognet,brugte den trafik at kå
be gårde op, afklæde dem fuldstændigt for besætning og inventar og sælge den 
nagne gård med stor fortjeneste. Derfor kaldte man dem gårdslagtere, og såle
des også her.
Transporten af købekontrakten resulterede i tinglæst skøge af 18-12-1918, htk 
matr nr 3d-7a-49f af Højrup, k 42.100. Det kan også synes at være en stor pris 
for den tomme gård, men det var under den første verdenskrig, og ejendommene 
steg hurtigt i pris.

Såvel Christian Hindbo som hans kone var vestjyder fra Skjern-egnen, og de faldt 
hurtigt til. Christian Hindbo fik snart tillidshverv. Han var således en over
gang medlem af sognerådet, og i den egenskab sørgede han for, at den nuværende 
Nyvangsvej blev anlagt, selv om det kneb. Det var i 1936, og anlægssummen var 
17.000 kr.
Også i menighedsrådet og skolekommissionen havde han i perioder sæde, bl.a. var 
han kirkeværge. Soldatermissionen havde også hans interesse, og han var i mange 
år i ledelsen for dette arbejde.
Christian Hindbo og Mette Marie fik,to børn. Da det var en dreng og en pige, var 
arvefølgen til gården sikret. Datteren blev gift med forpagter Peter Fynbo, men 
døde i ung alder i 1856.
Efter godt fyrre års virke afgav Christian Hindbo gården til sønnen. Skøde af 
15-12-1959.

Hans Hindbo 
f. 21-11-1920, Højrup
d.
gdr

g • ni • Charlotte Andersen 
f. 31-12-1923, Sæby, K.
d. Hyllinge

1. Inger Marie, 17-12-1952, 2. Birgit, 19-8-1955, 3. Christian, 19-8-1955



Matr. nr. 7b, 1844
7b - 1

htk. 0-7-2-1 1/4

Niels Hansen 
f. 21-2-1802, Højrup
d.
bmd.

g.m. Ane Kirstine Hansdatter 
f. 2-3-18lO, Højrup
d.

1. Hans ll-2-l83b 2. Johanne 13-3-1832, 3- Hans Peder 29-3-1833, 4-
Dorthea 30-8-1843-
Niels Hansen var født i Højrup på gd. nr. 7 som søn af gmd. Hans Nielsen og 
dennes hustru af andet ægteskab Dorthea Pedersdatter.
Hans kone var ligeledes en Højrup-pige, idet Ane Kirstine Hansdatter var 
datter af hmd. Hans Pedersen med tilnavnet Møller og Anne Johanne Pedersdat- 
ter.
Efter deres giftermål ved midsommertid 1830 fik de unge overdraget en lod 
af fødegårdens nordmark, d.v.s. den del af tilliggendet, der lå nord for den 
nuværende Gammel Ribevej. På et areal af 153-340 kv-alen eller ca. 1 tdr. land 
opbyggede de unge et boelssted.
Tinglysning af handelen fandt imidlertid først sted i 1839, da halvbroderen 
Hans Peder Bertelsen overtog fødegården i Højrup, men det var der heller ikke 
noget mærkeligt i, da man derved sparede penge.
I 184O solgte Niels Hansen imidlertid en mindre parcel af ejendommen til svo
geren Peder Hansen Møller, htk. 0-2-0-2, der blev skyldsat under matr. nr. 7d. 
Skøde af 20-6-1841 (tinglæsningsdato). Se 7d.
Efter godt og vel tolv år på Højrup mk fik Niels Hansen lejlighed til at over
tage sin svigermoders ejendom på Herslev mk, og stedet her blev solgt.
Afrejsen må have fundet sted sommeren 1843, da datteren Dorthea blev født i 
Herslev. - Niels Hansens efterfølger var Anders Thuesen.

Anders Thuesen Knudsen g.m. Dorthea Marie Nielsdatter Lomholt
f. 9-9-l8l8, Egum f. døbt l-l-l8l5, Smidstrup
d. d.
bmd.

1. Karen 7-7-1843, d. 1857, 2- Niels 20-3-1845, 3- Ane 3-4-1847, 4- Kirsten 
Marie 21-10-1849, 5- Knud 13-7-1855-
Den 20. maj 1843 holdt Anders Thuesen Knudsen bryllup med Dorthea Lomholt, 
der var af Højrup, men født i Smidstrup, datter af Niels Jensen Lomholt og 
Ane Dorthe Nielsdatter.
De havde antagelig kunnet slå sig ned i ejendommen her allerede efter bryl
luppet .
Anders Th. Knudsen var født i Egum,søn af gmd. Knud Thuesen og Karen Jensdat
ter.
Knudsens skøde på stedet her var af 23-12-1843 og læst 6-3-1844- Et par år 
senere føjede han matr. nr. l6b, der var en eng, til, ligeså Niels Hansen, der 
i første omgang havde holdt denne uden for handelen i 1843- En eng, som Niels 
Hansen havde købt og fået skøde på i 1836.
Af ægteparrets fem børn døde Karen som helt ung. Niels blev husmand i Tolstrup 
(matr. nr. 5c), mens Ane i 1868 blev gift med møllersvend Ib Frederiksen i 
Skærbæk. Knud fik nok sit virke i Kolding, idet han som enkemand af denne by 
i 1887 giftede sig for anden gang i Bredstrup med en svensk pige, Bengta 
Nielsen.
I 1868 solgte Anders Thuesen til H.C. Haurballe, og familien rejste til Bram- 
drup først i det nye år 1869.
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Hans Christensen Haurballe 
f. 28-4-1844, Højrup mk
d.
bmd. og kroejer

g.m. Jensine Marie Jørgensen 
‘ f. 17-5-1848, Pjedsted
d.

1. Mette Kirstine 6-5-1869, 2. Jørgine Marie 29-7-1871, 3* Jørgen 17-4-1873,
d • s • a •
Hans Christensen Haurballe var født på Haurballegård, søn af gmd. Christen 
Jensen og dennes hustru af andet ægteskab Mette Hansdatter Brems.
Hans Kone stammede fra Pjedsted, datter af sognefoged Jørgen Hansen og 
Sidsel Marie Jensen.
De findes viede i Pjedsted efteråret 1868 og tog derefter nok ophold hos 
Christen Jensen, der da var ejer af Skovbæk mølle, idet det første barn fød
tes her.
Skødet på matr. nr. 7b var af 29-12-1868, og det kan selvfølgelig være et til 
fælde, at Jensine barslede på møllen.
Som sin fader var Hans Haurballe en handelsglad mand, der købte og solgte. 
Således købte han i 1873 Højrup kro med tilhørende landbrug. Kroen forpagtede 
han ud, men drev selv jorden.
I 1876 købte han i Vilstrup et areal, som han besluttede at bebygge og bebo. 
Det var han klar til i 1878, og derefter realiserede han al sin ejendom i 
Højrup. Kroens jordtilliggende blev skilt fra og solgtes til forskellige, og 
selve kroen solgtes nu uden større tilliggende, (se Højrup kro). Ejendommen 
her solgte han til naboen Jens Pagh Christophersen i matr. nr. 6k, og det 
skete med skøde af 26-9-1878. K 8800.
Dermed var ejendommens historie ude for denne gang, idet Jens Pagh drev jor
den under sin gård til i begyndelsen af dette århundrede. Da blev 7b og 7d 
atter forenede. Se videre under 7d.



Matr. nr. 7d, 1844
7d - 1

htk. 0-2-0-2.

Som nævnt i det foregående var parcellen her oprindelig en del af matr. nr. 7b, 
hvoraf daværende ejer, Niels Hansen, i 184O overlod en mindre parcel til svoge
ren Peder Hansen Møller.
Det var den vestlige del af jordlodden og kun på 41.5OO kv-alen eller lige ved 
tre tdr. land. Skyldsat under matr. nr. 7d. og med htk. efter gi. beregning på 
0-1-3-1/4, som ved ny matrikels fremkomst få år senere forhøjedes til 0-2-0-2. 
Peder Hansen Møller kom da fra det ligeledes mindre brug matr. nr. 5b på Høj
rup vestermark, og persondata findes herunder.
Efter få år på stedet her efterfulgte 
neberg" i Bolskov. Det var i 1847♦ 
Stedet her solgtes til Niels Andersen

Niels Andersen Ildved 
f. ca. l8ll, Hvejsel
d.
hmd. og handelsmand

Peder 7-5-1837

han svogeren på dennes ejendom "Kirsti-

Ildved.

g.m. 1. Dorthe Marie Pedersen 
ingen data kendes

g.m. 2. Ane Nielsen
f. ca. 1817, Grejs

Niels Andersen Ildved, hvis tilnavn sikkert kom af egnen, hvor han var født, 
kom muligvis fra Gauerslund, idet sønnen var født i Ankjær.
Det behøver dog ikke at være tilfældet, idet han nok var en mand, der yndede 
forandringer.
Han overtog sikkert stedet her i sommeren 1847, og folketællingen I85O angav 
hans stilling som heste- og kreaturhandler i Højrup.
Handelsvirksomheden kunne dog ikke holde ejendommen her oppe, og i Fredericia 
Avis for 15-3-1851 kunne man læse:

Iflg. Begjæring af vedk. Udlægshaver bliver det 
Niels Andersen Ildved tilhørende Sted på Højrup 
Mk. med Tilliggende af ny Matr. Htk. 3 skp 2 alb 
i Continuation af de over bemeldte Eiendom under 
12. og 26. October og 9* November f. Aar afhold
te 3 Auktioner stillet til absolut Bortsalg ved 
en 4. Auktion, der holdes paa Eiendommen d. 14- 
April næstkommende, Eftermiddag Kl. 3, hvilket 
herved bekjendtgjøres i Henh. til Placat af 22.
April l8l7*

Herredsfogderiet for Elbo m.fl. Herreder 
Fredericia d. 14« Marts 1851

Holck

Med ovenstående var det sidste udkald for familien Ildved. Efter tvangsauk
tionen flyttede den til Herslev, hvor Ildved i årene fremover havde flere 
bosteder.
Den eneste søn døde i 1872 som indsidder i Højrup.
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Christen Pedersen 
f. 25-10-1800, Pjedsted 
d. 5-6-1874, Herslev mk 
hmd.

g.m. Ane Sørensdatter
f. 30-3-1800, Herslev
d.

1. Kirsten 24-5-1826, 2. Peder 9-7-1827, 3« Anne Kirstine 28-3-1829, d. 1849, 
4. Søren 23-6-1832, d. 1833, 5- Søren Peter 17“5—1834, 6. Niels 29-7-1839, 
d. 1865.
På ovenstående tvangsauktion fik Christen Pedersen hammerslag på matr. nr. 7d, 
og hans skøde findes dateret 23-7-1851«
Christen Pedersen var født i Pjedsted, søn af Peder Christensen og Anne Hen- 
riksdatter. I 1825 findes han gift med Ane Sørensdatter, der dengang tjente 
i Pjedsted, men var født i Herslev, datter af tidligere gårdmand Søren Qvist 
og hustru af tredje ægteskab Kirsten Poulsdatter.
Familien kom fra ejendommen 21d ved Gl.Ribevej, men skiftede så til stedet 
her. Det blev dog ikke dens blivende sted, for fem år senere solgtes igen. 
Christen Pedersen købte derefter et par mindre parceller af gd. nr. 9 i Her
slev - beliggende ved GI. Ribevej - og oprettede her et helt nyt brug. 
Ejendommen solgtes til Anders Pedersen Breining, hvis adkomst var af 27-6-1855 
Intet videre vides om denne, og hans relativt korte ejerskab gav ikke anled
ning til kommentarer i hverken k-bogen eller andre af sognets annaler.
Ny ejer var Jens Bertelsen Hviid.

Jens Bertelsen Hviid g.m. Else Hansen
f. ca. 1824 f« 25-9-1825, Tolstrup
d. d.
hmd.

1. Anne Kirstine 9-5-1859, 2. Hans 26-1-l86l, 3« Maren 4-7-1867«
I høst 1858 blev Jens Bertelsen Hviid fra Højrup og Else Hansen fra Tolstrup 
viede i Herslev kirke. Når J.B.Hviid blev nævnt af Højrup, var det nok fordi 
han da tjente der. Sandsynligvis var han fra Gauerslund sogn. Else derimod 
var født på ØsdaIsgård, datter af gmd. Hans Hansen og Maren Rudolfsdatter, der 
senere ejede den mindre afbyggergård, der 1826 udstykkedes fra Øsdalsgård. 
Skøde på ejendommen her fik Hviid 8-8-1860, og med hans ejerskab kom der 
mere ro over ejerforholdene - i hvert fald for en årrække.
Men i Fredericia Avis for 6-6-1871 kunne man imidlertid læse:

Til Salg
Eiendom nær Høirup Kro, bestående af 
12 Fag solide Bygninger samt ca. 4 
tdr. Land god Jord og Eng.

Jens Bertelsen, Høirup Mark.
Men denne tilkendegivelse bar tilsyneladende ikke frugt, for først i 1883 
lykkedes det ham at få solgt. Det var hele tolv år senere. Køberen var Jeppe 
Ebbesen fra Tolstrup, og hans skøde på stedet var af 27-6-1883« Det varede 
dog kun få år, så var også han parat til at sælge, og nu kom Søren Simonsen 
til.
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Søren Simonsen
f. 17-2-1853, Kongsted 
d. 18-12-1932, Højrup mk 
hmd.

g.m. Johanne Jørgensen
f. 7-11-1856, Pjedsted 
d. 1-1-1936, Højrup mk.

1. Poul 21-2-1889, 2. Ane Johanne 16-1-1892.
Søren Simonsen var født i Kongsted, søn af hmd. Simon Sørensen og Ane Jo
hanne Pedersdatter. Johanne Jørgensen var fra Pjedsted og datter af hmd.
Poul Jørgensen
Simonsens skøde var af 14-6, 27-6-1888, og det var antagelig et nygift par, 
der nu skulle fortsætte her.
Det blev dog kun til en halv snes år, men i tiden fødtes de to børn, hvoraf 
sønnen Poul blev udlært som murer, mens Ane Johanne i 1919 blev gift med 
gårdejer Knud Knudsen i Bramdrup el. Bramdrupdam.
I 1897 flyttede familien op til GI. Ribevej, hvor den overtog smeden Søren 
Lauritsens ejendom, matr. nr. 8d m.fl. Stedet her solgtes til Laust P. Hansen.

Laust Peter Hansen 
f. 4-10-1859, Engom s. 
d. 13-1-1931, Højen 
hmd.

g.m. Hansine Kirstine Hansen 
f. 30-1-1866, Herslev mk 
d. 16-10-1911, Højrup mk

Hans Peter Christian 20-6-1885-
Laust P. Hansen findes i april 1885 at være blevet gift med Hansine Hansen, 
der var født på Herslev mark og datter af husmand H.P. Hansen og Karen Chri
stensen. Laust Hansen blev i vielsesnotatet nævnte af Follerup, men var 
født i Bredal, Engom sogn.
Efter bryllup slog de unge mennesker sig ned ved Follerupbro og blev indsid
dere i ejendommen Frydendal, der da ejedes af smeden Christian Hansen fra 
Hørmøllen. Her fødtes det eneste barn, sønnen Hans Peter.
I 1897 blev der mulighed for at få foden under eget bord, og derefter købtes 
af Søren Simonsen stedet her. Skøde af 21-6, 23-6 samme år.
Foruden at være jordbruger ses Laust Hansen også en overgang at have været 
kommunens skatteopkræver. For at blive det, skulle der stilles kaution, og 
et kautionsbevis blev underskrevet af naboerne Jens Haurballe, kromand 
Mathiesen og Søren Simonsen. Det var i 1904*
En god halv snes år senere udvidede L.P. hansen tilliggendet med købet af 
7b, der ejedes af naboen Jens Pagh Christophersen. En købekontrakt af 
11-2-1909 blev dog først til skødemeddelelse året efter. Dels fordi der skul
le udstykningsbevilling til, dels fordi ejeren, Jens Pagh døde. Men med skøde 
af 20-6-1910 var Laust Hansen ejer. På grund af udstykning af parcellerne 7b 
og 7f blev det nu til matr. nr. 7t-7u med henv. 0-6-2-2 3/4 og 0-0-0-1 l/4- 
Ejendommen bestod dermed af 7d-7t-7u, htk. 1-1-0-0.
Aret efter at denne handel var gået i orden, døde Hansine, men med søn og 
svigerdatters hjælp fortsatte Laust endnu nogle få år. Derefter overdrog han 
ejendommen til disse.

Hans Peter Hansen g.m. Maren Sørensen
f. 20-6-1886, Follerup f. 30-9-1887, Harte
d. 18-8-1858, Tolstrup mk. d. 17-11-1970, Tolstrup mk.
bmd. og murer

1. Viggo 20-11-1910, 2. Signe 6-10-1912, 3- Peter 10-8-1915, 4- Anna 
6-6-1917, 5- Ove 18-4-1919, 6. Egon 16-9-1924-
1914 afhændede Laust P. Hansen ejendommen til sønnen. Denne, der iøvrigt 
var udlært murer, var i 1909 blevet gift med Maren Sørensen, der stammede 
fra Harte.
De unge havde antagelig med det samme taget ophold her på ejendommen, da
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også de ældste børn var fødte på Højrup mk. Ialt fødtes fire børn her, inden 
afrejse til Smidstrup og Højen sogne.
I 1918 solgte H.P. Hansen ejendommen til naboen Christen Pagh, under sin 
gård og benyttede boligen gennem mange år som medhjælperbolig.
Dermed var ejendommen nedlagt som selvstændigt brug. Den nuværende ejer af 
gården, Jens Pagh, har senere skilt huset fra og solgt det som jordløst 
hus, nu matrikuleret under 7y-
Familien H.P. Hansen vendte i 1931 tilbage til sognet og overtog Øsdalsgård.
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htk 0-6-0-2 3/4
7e - 1

Hans Bertelsen g.ra. Johanne Nielsdatter
f. 16-11-1810, Højrup f. ca. 1909, Smidstrup
d. 10-2-1869, - mk d. 5-9-1859, Højrup mk
husmand

1. Dorthe Kirstine, 6-10-1838, 2. Kirsten Marie, 16-5-1844.

Hans Bertelsen var som Niels Hansen i nr 7b en søn fra gård nr. 7 i Højrup, men 
de var kun halvbrødre, idet ovenstående Hans Bertelsen var søn af Dorthe Peders- 
datter og hendes mand af andet ægteskab Bertel Hansen.
Som sin halvbroder fik han her ved sit giftermål en lod af den fædrene jord, der 
angivet med gammelt hartkorn var ansat til 0-4-2- |. Parcellen bestod af 83.990 
kv-alen eller seks tdr land. Skøde af 2-11-1839.
Men forinden havde han i 1838 giftet sig med Johanne Nielsdatter, der var datter 
af afdøde Niels Jensen Lomholt og Ane Dorthe Nielsdatter i Højrup, og det ses 
af de næste folketællinger, at Ane Dorthe havde ophold hos de unge. - I ægteska
bet kun fundet de to døtre, af hvilke den ældste fortsatte på stedet, mens den 
yngste i 1871 viedes til Martin Olesen af Ankjær og dermed nok forlod sognet.
Hverken Hans Bertelsen eller hans kone blev særlig gamle, og lige før konens død 
blev ejendommen overtaget af en svigersøn.

Thomas Valdemar Mortensen g.m. Dorthe Kirstine Hansen
f. ca. 1829, Gårslev f. 6-10-1838, Højrup
d. 16-8-1912, Fredericia d. 6-6-1900, - mk
hmd

1. Morten Thomas, 12-5-1859, 2. Johanne, 18-8-1861, 3. Niels, 15-8-1864, 4.
Hans, 11-3-1870, 5. Anthon, 23-12-1874, 6. Johannes, 27-1-1879.

Vielsesnotatet for den purunge Dorthe og Thomas Mortensen angiver denne sidste 
som af Højrup, så han havde muligvis tjent her. Han var dog fra Gårslev, søn af 
boelsmand Morten Nielsen og Anne Jensdatter. - Efter vielse - 18-6-1858 - blev 
de indsiddere hos Hans Bertelsen, inden de den 6-7-1859 fik skøde på stedet.
Fem sønner og en datter blev resultatet af deres samliv, og denne datter blev i 
1890 gift med købmand Peter Stoustrup i Herslev. Hans blev faderens efterfølger 
i Højrup, mens de andres videre liv er ukendt.

Hans Thomsen Mortensen g.m. Ane Kathrine Kjær
f. 11-3-1870, Højrup mk f. 15-8-1875, Herslev mk
d. -1953, Fredericia d. -1960, Fredericia
hmd, skomager

1. Anne Kirstine, 11-3-1895, 2. Peter, 14-6-1896, d.s.å., 3. Petra, 10-7-1897,
d.s.å., 4. Peter Caspar, 2-7-1898, 5. Thomas, 10-7-1899, d.s.å., 6. Thomas
Kjær, 22-5-1902, d.s.å., 7. Thomas Kjær, 10-8-1904, 8. Marie Kathrine, 15-8-
1905, 9. Johannes, 4-4-1907, 10. Sørine, 20-10-1909, d. 1936, 11. Ejner, 24-1- 
1911, 12. Erna, 20-2-1912, 13. Valdemar, 20-6-1916, 14. Jenny, 6-8-1917.



7e - 2

Som faderen giftede Hans Thomsen Mortensen sig en ung kone til. Kun atten år 
gammel var Kathrine Kjær, som hun til daglig kaldtes, da hun den 1. juni 1894 
stod brud i Herslev kirke. Hun var datter af husmand Peder Caspersen Kjær og 
Ane Pedersdatter på Herslev mark.
Som faderen før ham var han indsidder i det første års tid, inden han med skøde 
af 25-6-1895, læst 3-7 s.å., kunne kalde sig husmand. Han var desuden udlært 
skomager, en bestilling, der sagtens kunne forenes med jordbruget.
I 1901 solgte han en parcel til den ny skole, der af hensyn til Tolstrup flytte
des ned på GI. Ribevej. Skøde til Herslev kommune efter bevilling af 21-12-1901 
på parcel af matr. nr. 7e, skyldsat under matr. nr. 7s, htk 0-0-1-2 1/4, k 1225. 
Senere solgte han en bid af ejendommens nordøstlige hjørne, 1160 kv-alen, til 
Christen Pagh i forbindelse med dennes køb af matr. nr. 7d. Skøde af 7-3, 19-3- 
1919.
Hans Mortensen og Kathrine fik et rigt familieliv. Ialt fjorten børn fødtes i 
det lille hjem. Ganske vist døde fire af de første som spæde, men der voksede 
alligevel ti børn op. Af disse døde senere Sørine som 27-årig, og af de øvrige 
piger fik Anne Kirstine sit hjem i Fredericia, Marie blev gift og boede i Køben
havn, mens Erna var husbestyrerinde. Jenny boede som gift kone ved Garamelby møl
le. - Af sønnerne fik Peter ejendom i Vilstrup, Thomas blev cigarhandler i Fre
dericia, hvor også Ejner boede. Valdemar boede vistnok nordenfjords, medens in
tet vides om Johannes.
Da Hans Mortensen og Kathrine ikke kunne mere, solgte de ejendommen til gård
ejer og kreditforeningsrepræsentant Mikkel Damgaard, der fik skøde af 21-12-1942, 
k 12.500. Mortensens blev dog boende endnu en lille halv snes år, da de flytte
de til Fredericia, hvor flere af børnene boede. Derefter blev huset lejet ud.
Efter Mikkel Damgaards død overgik ejendommen til sønnen Peter Damgaard, der fik 
arveudlægsskøde af 26-2-1953, k 20.000. Men P. Damgaard solgte ejendommen videre 
allerede samme år.

Knud Christensen - hvis data findes under 8d - fik skøde fra Peter Damgaard af 
14-11-1953. Da han senere - 1 1957 - fik lejlighed til at overtage Poul Simon
sens ejendom, førte han jorden med, og ejendommen solgtes som jordløst hus.

Senere ejere: 

Chr. Jespersen 

Villy Pedersen

Lind Hansen

Jørgen Madsen, hvis skøde var af 16-4-1970
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7f - 1
htk. 0-5-3-2

Johannes Christensen Juul 
f. ca. 1796, Agtrup 
d. 9—8—1855? Højrup mk. 
hmd. væver

g.m. Ane Keisdatter
f. ca. 1796, Stenderup 
d. 11-8-1868, Kolding

1. Christen 22-8-1827, 2. Kirsten 17-7-1829, 3- Søren 24-5-1831, d. 1832,
4. Sidsel Marie 9-12-1832, d. 1833, 5- Søren 11-1-1835, 6. Sidsel Marie 
26-6-1837, 7. Lorentz 20-2-1841.
Af gård nr. 7 i Højrup var der endnu en lod tilbage af gårdens nordmark, 
og denne solgtes af gmd. Hans Peder Bertelsen til ovenst. Johannes Juul, 
skøde af 17-6-1840 og 31-5-1841.
Johannes var - såvel som hans kone - fra den sydlige del af Jylland, idet 
Juul var født i Agtrup som søn af hjulmand Christen Jensen og Ane Iversen. 
Ane Keisdatters herkomst derimod ukendt.
Det var således et par indvandrere, der - nok nygifte - nu slog sig ned i 
Højrup, og de havde åbenbart penge på lommen, idet de købte hus. I Højrup 
var den tidligere bolig til ejendommen matr. nr. 19 ledig, og denne købtes 
af bmd Hans Christensen, skyldsat under 19c, og med skøde af 7-3-1826 og 
26-6-1839. Her boede familien antagelig til den i I84O fik skøde på oven
nævnte lod, der var på godt og vel 6 tdr. land.
Ganske vist findes en købekontrakt indgået mellem Juul og ejeren af halv
delen af Stakkeløkke, Jeppe Pedersen, men den handel var nok gået i vasken, 
da folketællingen 1834 viser et andet navn på denne, ligesom familien Juul 
da stadig befandt sig i Højrup by, og her blev de fleste af de syv børn 
fødte.
Af børnene blev den ældste søn lærer. Deltog som frivillig i treårskrigen 
l848~5O, dimitteredes fra Jelling Statsseminarium 1851 og var lærer forskel
lige steder, inden han udvandrede! blev sergent i brasiliansk tjeneste, men 
vendte så hjem igen. Men udlængslen var for stærk, og han rejste siden igen 
til Sydamerika.
Om de øvrige er det småt med viden, men Kirsten findes nævnt af Højrup i 
1866 som kreditor til broderen Lorentz, der da etablerede sig i Herslev, 
hvor han nævnte år købte ejendom.
Da Johannes væver, som han kaldtes i daglig tale, døde, ønskede Ane Keis
datter at sælge. Det fremgik af en annonce i Fredericia Avis sidst på 
året 1855, og hvori det hed:

Et Hus på Høirup Mark staaende for ca. 6 Skp Hartkorn, 
hvorpå kan holdes 3 a 4 Køer, tillige haves gode Tørve
skær. Jordbunden er af udmærket Beskaffenhed.
Man henvende sig til

Johannes Vævers Enke
Men det må have skortet på købere, idet samme Avis af 8-1-1856 havde en ny 
annonce om samme og nu med angivelse af 7 tdr. land og 6 skp hartkorn. 
Undertegnet Væver Johs. Christensens Enke.
Om det nu var den ny annonces formulering, der bevirkede, at Ane Keis fik 
solgt, kan ikke vides, men nu solgtes stedet til gmd. Christoffer Pedersen 
i Højrup, til hvis nordmark det grænsede. Skøde af 23-12-1857 og 13-1-1858. 
Som det kan ses af skødedatoerne havde Ane sikkert måttet vente på købere, 
og Christopher P. havde muligvis gjort en fordelagtig handel.
Dermed var stedets saga ude som selvstændigt brug. Da arvingerne efter 
Christopher Pedersen gjorde op, blev gårdens nordmark skilt fra og blev 
til en selvstændig gård, som en søn fra gården overtog. Den nuværende 
"Paghsminde".
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htk 1-4-1-1 3/4

Ovenstående hartkorn var oprindelig en del af Højrup kro,s tilliggende, som 
den daværende kroejer Hans Christensen Haurballe fik lov at skille fra Kroen 
ifl. bevilling af 28-10-1876. På disse parceller oprettedes derefter et hus
mandssted eller rettere et boelssted, som Hans Haurballe solgte til smeden 
Søren Laugesen eller Lauritsen, begge former findes brugt.

Søren Lauritsen g.m. Ingeborg Nielsen
f. 23-4-1822, Stoustrup f. 28-5-1828, Kongsted
d. 16-2-1904, Børup d. 6-8-1887, Højrup mk
bmd og smed

ingen børn kendes

Familien kom udefra, og muligvis fra Kongsted, der var Ingeborgs hjemstavn.
Hun var datter af gmd Niels Nielsen Falck og Voldborg Henrichsdatter, mens 
Søren Lauritsen var født i Stoustrup og søn af Laurits Sørensen og Maren Sørens 
datter, der ret tidligt flyttede til Højrup mark.
Søren og Ingeborg findes viede i Bredstrup d. 11. november 1859, men hvor de 
har opholdet sig, til de med skøde af 26-9-1878 overtog stedet her, vides ikke. 
Stedet her gav de 3.000 kr for.
I 1887 mistede han sin kone, men han fortsatte endnu en halv snes år på ejen
dommen, og i 1891 optog han et lån i sparekassen. Det er uvist, hvornår han sæl 
ger, men da efterfølgeren solgte sin ejendom med skøde af 23-6-1897, ligger det 
nær at antage, at det er omtrent på samme tid. - Søren Lauritsen rejste til Bø
rup, hvor han døde som leje-husmand.

Søren Simonsen g.m. Johanne Jørgensen
f. 17-2-1853, Kongsted f. 7-11-1856, Pjedsted
d. 18-12-1932, Højrup mk d. 1-1-1936, Højrup mk
bmd

1. Poul, 21-2-1889, 2. Ane Johanne, 16-1-1892,

Søren Simonsen kom fra matr. nr. 7d, som han havde haft en halv snes år, men nu 
udskiftede med en lidt større ejendom.
Søren Simonsens oprindelse er omtalt under 7d. Kun to børn, hvoraf sønnen ef
terfulgte faderen, mens datteren blev gift i 1919 med gårdejer Knud Knudsen i 
Bramdrup.

Poul Simonsen g.m. Mette Kirstine Jagd
f. 21-2-1889, Højrup mk f. 4-5-1882, Brøndsted
d. 24-9-1864, Middelfart d. 1-11-1856, Højrup
bmd og murer

Ægteskab barnløst

Efter faderens død havde Poul Simonsen jo nok overtaget stedet. Han var ulært 
murer og drev sideløbende med dette erhverv jorden. Han giftede sig først i mo 
den alder med den ædre pige Mette Jagd fra Brøndsted. Ægteskabet var af natur
lige grunde barnløst.
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Efter sin kones død solgte 
sen, og hos denne gik Poul 
han dog på statshospitalet 
ning, og her døde han.

Poul Simonsen ejendommen til naboen Knud Christen 
Simonsen så på aftægt. Sine sidste dage tilbragte 
i Middelfart formedelst en fremskridende forkalk-

Knud Christensen g.m.
f. 23-6-1926, Gerlev s.
d.
bmd

Agny Schultz
f. 6-7-1923, Nr. Nebel s 
d—

1. 2-7-1950, 2. Jørgen, 12-8-1951, 3. Bent, 21-9-1952, d. 1975, 4. Anders
Peter, 18-1-1954, 5. Solveig, 8-3-1959, 6. Bjarne, 21-7-1965, 7. Tommy,
21-7-1965.
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Den tidl. forskole

htk 1 3/4 alb

Ejendommen bygget som forskole, da denne institution oprettedes her i sognet i 
1901.
Skøde fra Peder Pedersen Skov, Højrup, til Herslev sogneråd - efter bevilling af 
12-3-1902 - på parcel udstykket under matr. nr. 8e, htk 1 3/4 alb. K 550 kr. 12- 
11-1902.
Efter at have tjent sit formål i 30 år nedlagdes den i 1931, og den solgtes da 
til privatbeboelse. Den første ejer var gårdejer og sognefoged
Christen Haurballe, der nok købte den af sognerådet, men skødedato ukendt. - Her 
nød Haurballe og hans kone Ane- deres otium, indtil de rejste på plejehjem. Inden 
solgte han til gårdejer
Chresten Skov, skøde af 17-6-1954. Denne ombyggede og restaurerede huset og byg
gede bl.a. en veranda til. Da han døde i 1966, overgik det til enken, der fik ad
komst af 12-6-1972, og med samme dato blev det overdraget til datteren
Ellen Johanne Skov
f. 3-10-1929, Tolstrup
d. 1986, begr. 9-7
køkkenchef

Ellen Johanne var den yngste af Christen Skovs børn. Hun var uddannet på det køk
kenfaglige område og havde, da hun købte Anna Sørensens delikatesse-forretning i 
Taulov, haft stilling som køkkenchef i Kolding. Men næsten inden hun kom rigtig 
i gang, blev hun syg og måtte afhænde igen. - Hun var syg i flere år, inden hun 
døde i 1986.
Huset blev solgt, og nuværende ejer er P. Christensen.
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Højrup Brugsforening

Tik andelsbevægelsens resultater må også brugsforeningerne - eller som de først 
hed: indkøbsforeninger -henregnes, og selv om de som nationaløkonomisk faktor 
ikke kan måle sig med mejerier og slagterier, er de alligevel indgået som led i 
den samlede andelsbevægelse. Og fra den beskedne start i Thisted bredte de sig 
i sidste fjederdel af forrige århundrede og samme af det næste over det ganske 
land.
Om det var den almindelige interesse for fællesskab, der havde fået en del bor
gere i Højrup til i 1894 at stifte en indkøbsforening, som den dengang kaldtes, 
vides ikke, men initiativet er antagelig udgået fra de mænd, der dannede den 
første bestyrelse. Disse var:

P. Nielsen L.Plessing Jeppe Sørensen N.Hansen P.Andreasen
p.t. form. skovbæk ml. Højrup mk. Højrup..mk...;.Hersleslæk.^:,

Der eksisterede på den tid en købmandsforretning i forbindelse med Højrup kro - 
en almindelig foreteelse dengang. Den daværende kroejer, H.C.Mathiesen, erklære
de sig nemlig villig til at være den nystartede forenings første uddeler, og det 
ses af kontraktens ordlyd, at han som kaution skulle stille 2.000 kr., og gør 
det ved at stille et disponibelt varelager - vurderet og takseret til de 2.000 
kr. - som sikkerhed.
Dette skete d. 7. november 1894, og fra dette tidspunkt begyndte foreningen sit 
virke. Foreningens love og vedtægter findes endnu bevarede, og noget kan desuden 
læses ud af forhandlingsprotokollen, og heraf ses det, at uddeleren antages år 
for år med tre mdr. opsigelsesfrist fra begge sider, at to medlemmer af bestyrel 
sen er med ved indkøb af varer til foreningen, at der afholdes bestyrelsesmøde 
hver måned samt halvårsopgørelse.
Den første måned var en succes. Indtægter 939,17 kr og udgifter 443,36 kr. Men 
da nyhedens interesse havde fortaget sig, så det lidt anderledes ud. De næste to 
måneder viste indtægter med henholdsvis 586,97 og 373,14 kr, mens de tilsvaren
de udgifter var 744,01 og 524 kr.

Så havde Mathiesen åbenbart fået nok. Han benyttede sin opsigelsesfrist, og for
eningen måtte nu se sig om efter ikke alen en ny uddeler, men også et nyt udle
veringssted, og 21-2-1895 holdt Højrup Forbrugsforening, som den nu kaldtes, sin 
første generalforsamling, der vedtog at flytte foreningen til Højrup, hvor et 
par liebhavere til uddelerposten havde meldt sig.

Det var smeden Nis Roest og væver H.P.Christensen. En ny bestyrelse blev valgt, 
og herved kom et par nye ansigter med. Kassebeholdningen - 17 kr. - blev over
ladt den ny bestyrelse. - Det var en ret alvorlig hindring i starten, men man 
slap dog uden skrammer, idet Mathiesen erklærede, at han ikke havde noget krav 
på foreningen og overtog lageret som sit eget.
Så vidt så godt. Af de to kandidater i Højrup gik smeden af med sejren, og Nis 
Thomsen Roest var derefter uddeler i Højrup - en stilling han i øvrigt varetog 
til 1912.
Som sikkerhed stillede han foruden 1600 kr. sit hus med indbo - vurderet af be
styrelsen til 3100 kr. - og der skulle således være sikkerhed nok. Sikkerhed og 
kontrakt undertegnet 2-3-1895, og efter et bestyrelsesmøde samme dato blev det 
bestemt, at man skulle begynde på en frisk.
Den 8. marts samme år blev formanden + et amdet medlem af bestyrelsen udpeget 
til sammen med den ny uddeler at tage til Kolding og gøre foreningens første 
indkøb.
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Den 17. marts blev det ny varelager overtaget og sat til 500 kr. Inventar sat 
til 150 kr. og begge dele skulle forrentes af foreningen med 4% p.a.. Samtidig 
indmeldtes foreningen i Fællesforeningen i Knldine.
Nu følger en rolig Deriode. Protokollen udviser kun notater fra de månedlige be
styrelsesmøder, halvårsopgørelser og ordinære generalforsamlinger. Dog opgiver 
man at notere om økonomien, der så vist ikke var for god, og efter august 1895 
findes ingen oplysninger desang.
Een ting bemærker man: Man klæbede ikke til taburetterne. Man udskiftede besty
relsesmedlemmer og revisorer, når de var på valg, og en mængde forskellige men
nesker fik derved i årene lov til at være med i foretagendet. Små ændringer kom 
dog med tiden. Således blev uddeleren ved generalforsamlingen i marts 1897 betro 
et til alene at rejse til Kolding og foretage indkøbene.
I 1899 har foreningen pludselig fået penge til gode - 105,67 kr - i Fællesfore
ningen, der efter bestyrelsens forslag blev brugt til at nebringe foreningens 
gæld til banken for Fredericia og Omegn.
I november 1899 kræver en del medlemmer indvarslet til generalforsamling. Det 
var nok uddelerens salg af frivarer, der irriterede, idet det blev vedtaget at 
alle varer i foreningen skulle forhandles af den - undtagen gær! I ændring af 
paragraf 3 hedder det:"Procenterne lægges paa Varerne fra 1. Januar 1900. I Er
statning for Uddelerens Tab ved denne Ordning erholder Bestyreren ved Aarsop- 
gørelse af Foreningen 40 kr. - skriver fyrretyve Kroner."
Samtidig opfordres foreningens medlemmer til at indlevere deres kontrabøger til 
kontrol ved de to gange årlige opgørelser. Endvidere: butikken er lukket hele 
søndagen, og der anskaffes en ny skålevægt.
År 1900 begyndte man at deltage i bevægelsens møde og årsmøder. Således vedto
ges det at sende P. Buhi Justesen til København til Fællesforeningens general
forsamling. Men ellers fortsætter man troligt med de månedlige bestyrelsesmøder, 
og i 1902 ses det, at nu har brugsen for lidt plads. Det foreslås at bygge et 
halvtag ud ved den nordre ende af uddelerens hus (det er der endnu), og omsæt
ningen øges åbenbart, for nu er det nødvendigt at låne 1.000 kr. til driften.
Men man måtte nøjes med 700 i første omgang, der blev lånt hos ungkarl Morten 
A. Mortensen, Højrup mark formedelst 5%. Senere - i 1904 faldt de resterende. 
300.
Men nu begyndte forretningen åbenbart at gå bedre. Ved generalforsamlingen i 
marts 1903 vedtoges det ikke alene at udbetale 3% i overskud, men også at lægge 
100 kr. af dette til dannelse af en reservefond. Et andet eksempel på, at der 
er flere penge, er, at man på mødet d. 13. juni samme år vedtog at sende forman
den som delegeret til generalforsamling i Kolding og yde ikke alene ham, men al
le bestyrelsesmedlemmer, der ville deltage, den fyrstelige betaling af 2 kr. i 
diæter.
De følgende år lægges der atter penge til reservefonden, ligesom udbetaling af 
overskud fortsætter - beskedent men alligevel fremgang. Da reservefonden i ban
ken er vokset, vedtages det for fremtiden at udbetale dette beløb i overskud - 
et tegn på bedre likviditet. - Til den årlige delegeretrejse gives der nu 15 kr. 
(til Århus).
Fredag d. 22. dec. 1911 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Højrup for
skole ang. Højrup brugsforening. Generalforsamlingen var forlangt af 34 medlem
mer og offentlig bekendtgjort. På denne vedtoges det at opføre eller erhverve 
en ny ejendom til foreningen. Der blev afgivet 20 stemmer for en ny ejendom og 
6 stemmer imod. Der blev endvidere nedsat et udvalg på fem medlemmer til at ind
hente nærmere oplysninger om, hvad sådan en bygning ville koste og da forelæg
ge det for en generalforsamling. Endvidere skulle udvalget forelægge ny vedtæg
ter.
De fem medlemmer var følgende:
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P.Olesen P.Skov H.Hougaard M. Damgaard K.Mikkelsen

Den 9. januar holdtes bestyrelsesmøde, og her havde uddeler Roest opsagt sin 
stilling rettidig fra 1. april 1912.
12-1-1912 ny ekstraordinær generalforsamling i Højrup forskole, hvor resulta
tet af det nedsatte udvalgs arbejde angående opførelse af en ny bygning forelå. 
Der vedtoges følgende:
1. Bygningen opføres efter den af udvalget forelagte tegning.
2. Bygningen ejes af vi underskrevne som et interessentskab, hvorfor vi hefter - 
een'for alle og alle for een. Interessentskabet dannes af bosiddende medlemmer.
3. I tilfælde af, at foreningen opløses, hefter den foreningen hørende kapital, 
som indestår som andel og reservefond i Fællesforeningen for Danmarks Brugsfore
ninger samt al anden kapital,som tilhører Højrup brugsforening, som pant i inte
ressentskabets bygning.
4. Al anden gæld, som måtte indtræffe ved foreningens mulige opløsning, pålignes 
hvert medlem af brugsforeningen i forhold til hvad, hvert medlem af foreningen 
har handlet for.
5. I tilfælde af foreningens opløsning får enhver underskreven interessent ejen
domsret i bygningerne i forhold til, hvad de har handlet for i så lang tid, som 
foreningens hovedbøger udviser.
6. Senere indtrædelse i interessentskabet skal vedtages ved en generalforsamling 
af interessenterne.

I bestyrelsen
P. Knudsen Kristen Pagh Jens P. Mikkelsen

Som interessenter i bygningen bekræfter vi undertegnede ved egenhændig under
skrift.

Sign:

H.M.Hougaard, P.Olesen, P.Skov, Chr. Mikkelsen, P.Elkjær, Jens Hansen 
Andreas Nielsen, P.Knudsen, Kristen Pagh, Jens P.Mikkelsen, Hans Morten
sen, Niels Oppenhagen, Frederik Hansen, Theodor Laursen, Anna Pedersen, 
Bertel Bertelsen, Niels Thomsen, C.P.Christoffersen, Anders Andersen,
J.M.Jørgensen, Jens Peter Pedersen, Skræder L.Ludvigsen, J.Rasmussen,
Carl Buch, Laurs Dam, Peter Petersen,Landpost, Væver P.Christensens enke, 
Søren Mortensen, Andreas Hansen, Peter Schmidt, M.H.Damgaard, E.A.Hou- 
gaard, Jens Haurballe, N.P.Poulsen, P.Rudolfsen, Mads Sørensen, Anton 
Madsen, A.Andersen, N.Østdal.
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Da den ny bygning ikke kunne stå færdig til 1-4-1912, lejede man sig ind - for
medelst 50 kr. - hos gårdejer Niels Thomsen, Højrup, for et tidsrum af mindst 
tre måneder.
Den 27-2-1912 afholdtes efter forudgående lovlig bekendtgørelse ekstraordinær 
generalforsamling i Højrup kro, angående en uddeler til Højrup brugsf. fra 1. 
april 1912 til 1. april 1913 under forudgående bekendtgjorde betingelser
1. Der fordres en kaution af 2500 kr., Hvoraf 500 kr. indskydes i varalageret 

til en forrentning af 5% p.a.. Al fragt, svind og tillæg af papir til indpak
ning. Ved uddeling samt lys og varme i butikken udredes af uddeleren, hvorfor 
der ydes en godtgørelse af af almindelige brugsforeningsvarer og 2% af 
grovvarer.

2. Valgt til uddeler blev bogholder I. Bøttern fra Vejle med 23 stemmer.
Højrup d. 23. februar 1912.

P. Knudsen

13. marts 1912 afholdtes den årlige generalforsamling i Højrup kro, hvor følgen
se sager forhandledes og vedtoges.
1. Regnskabet fremlagdes, men godkendtes ikke, da revisorerne fremkom med bemærk 

ninger. Det vedtoges at få en konsulent fra Fællesforeningen til at gennemgå 
regnskabet til 1. april 1912

2. Valg af bestyrelse
3. Valg af revisor
4. Månedsrevision
5. De af udvalget fremlagde vedtægter. Vedtoges alle.
6. Overskud udbetales.

24. april 1912 afholdtes i Højrup forskole generalforsamling i Højrup Brugsf.
1. Der forelå forslag til regnskabets godkendelse efter at hr. konsulent Voigt 

havde gennemgået og revideret det. Godkendelsen udsattes imidlertid, da det 
viste sig, at der var uoverensstemmelse mellem kontrabøgernes pris på forskel 
lige varer og den af bestyrelsen ansatte pris på fakturaerne, hvad hr. Voigt 
også har bemærket i sin revisionsanmærkning.
Det vedtoges, at den nuværende bestyrelse skulle rette forespørgsel til den 
afgående bestyrelse om at få svar på dette forhold. Svaret skal da forelægges 
en generalforsamling, som afholdes samme sted lørdag d. 4. maj, kl. 7 i efter
middag til videre behandling.

2. Der forelå forslag fra bestyrelsen ang. brændevinsbevilling til brugsforenin
gen, men da der ikke var mødt tilstrækkeligt antal medlemmer til at vedtage 
det, sættes forslaget igen på dagsordenen til generalforsamlingen, som afhol
des d. 4. maj. Denne generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet 
af de mødende.

I Højrup forskole afholdtes år 1912, d. 4. maj generalforsamling i Højrup brugs
forening, hvor der førtes forhandling med den forværende uddeler af brugsfore
ningen, smed Nis Roest af Højrup, og generalforsamlingen påviste, at Nis Roest 
havde taget en højere pris på forskellige varer end den af bestyrelsen ansatte 
pris på fakturaerne. Nis Roest erkendte, at han havde taget en højere pris end 
end den ansatte og tilbød derfor at afgive en bøde til foreningen - stor 10 kr.
- hvilket beløb generalforsamlingen vedtog at være tilfreds med, med 12 stemmer 
for, 7 imod og 2 blanke stemmer. Det tilføjes, at bestyrelsen absolut ingen ga
ranti kan stille Nis Roest for, at muligt enkelte medlemmer kan stille retskrav
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til ham. - Underskrevet af bestyrelse og Nis Roest.
Ved samme generalforsamling vedtoges det at søge brændevinsbevilling til brugs
foreningen.

Den 15. oktober blev skøde på grunden til bygningen underskrevet af Peder P.
Skov som sælger og bestyrelsen som køber. 476 kr 40 øre var prisen.
Ved en ny generalforsamling d. 6. november 1912 fik bestyrelsen fuldmagt til 
at søge prioritering af bygningen i Jydsk Husmandskreditforening samt en 2. pri
oritet så stor som nødvendig til at dække restgælden. 2. prioritet skal afdra
ges med 150 kr årlig, til lånet er afdraget, og dette beløb tages forud for di
videnden.
Ved den ordinære generalforsamling d. 22. marts 1913 skærpes kursen over for 
medlemmer, der stiftede gæld i foreningen. En måneds køb skulle være betalt in
den udløbet af næste måned - ellers ingen dividende til skyldneren. - Uddeleren 
fik lønforhøjelse til 7i% af omsætningen + halv telefon.
Det kunne ses, at der var blevet bygget, dividenden gik ned til 4|%, og 2. pri
oriteten skaffede ad privat vej, idet man af Niels Mikkelsen Hougaard lånte 
7.000 kr. til 4|% p.a. og afdrag 150 kr. hver december termin.
Generalforsamlingen d. 25-2-1914 ændre lidt på paragrafferne. Først var det nød
vendigt med en ny kassekredit på 4500 kr. Varerne uddeles til prisansættelse 
fra bestyrelsen og skulle være betalt inden udløbet af påfølgende måned, i mod
sat fald skete der et rentetillæg, der var = med renten til F.D.B.. Kontrabøger
nes indkaldelse bortfaldt, ligesom det vedtoges kun at holde 1-års opgørelse. 
Frihandel med gær bortfaldt. Ny vedtægter indleveres til godkendelse i Elbo ra. 
fl. herreders dommerkontor.
Ved generalforsamlingen i 1915 strammes grebet yderligere om de usolide betale
re, idet der nu skal betales 12% af ikke rettidig betalt gæld.
1916 opsagde uddeler Bøttern sin stilling, og der skulle antages en ny. Varegæl- 
var stadig et problem, og det blev vedtaget, at fra 1-4-1917 skulle uddeleren 
hæfte for den.
Den 27-12-1916 holdtes så generalforsamling, hvor man valgte uddeler. Mellem 
ansøgerne indstilledes fem, hvoraf så en skulle vælges. Dette valg førte til at 
paragraf 11 kom i anvendelse, idet valget ikke godkendtes af et bestyrelsesmed
lem. En ny generalforsamling udpegede de tre voldgiftsmedlemmer: M.Damgaard, P. 
Skov og Marius Hansen. Kendelse: K. Andreasen var lovlig valgt. Da denne kendel
se var inappellabel tiltrådte K. Andreasen, Vejle, den 1-4-1917 stillingen.
Varegælden var stadig et problem, og nu truede man med at inddrive gælden ad 
rettens vej, hvilket blev vedtaget ved generalforsamlingen d. 27-2-1917. Trus
len hjalp noget, men åbenbart ikke nok, for der er stadig - d. 1-5-1917 - ude
stående fordringer for 3295 kr, men nu skulle hammeren falde.
Samtidig mærkes det, at det er blevet dyrtid, og varerne fik nu pålagt følgen
de procentsatser:

Isenkram og manufaktur 20% 15%
Kolonialvarer 12% 10%
Spiritus 25% 50%
Tobak og cigarer 20% 20%
Cigaretter 25% 25%
Krydderier 15% 15%

Men allerede et halvt år efter ændres satserne - kolonnen til højre - på nød
vendighedsartikler, og som det kan ses, er det sprutten der må betales for.
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Den 11. marts vedtog bestyrelsen at foreslå generalforsamlingen, at spiritusbe
villingen, som kostede 200 kr. om året, skulle være hvilende fra 1. april 1918 
at regne for at spare afgiften, hvilket blev vedtaget af generalforsamlingen d. 
23. marts 1918. Men kunderne havde nok gjort vrøvl, for de indvarslede til ny 
generalforsamling for at få genoptaget spiritussalget. Samtidig skulle der sank
tioneres optagelse af nyt lån for at afvikle gælden til F.D.B.
9. juli vedtog generalforsamlingen eenstemmigt at genoptage handelen med spiri
tus. Derimod syntes man ved en ny generalf. d. 27. i samme måned, at en så uti
dig flothed som at installere elektrisk lys var overflødig. Forslaget blev ned
stemt med 10 stemmer mod 4.
Derimod kom man ikke uden om et løntillæg til uddeleren ved den ordinære gene
ralf. 12-2-1919, og hvad man havde sparet ved elektrisk lys, kunne formanden 
nu nyde godt af, idet han fik bevilget 100 kr. som vederlag for sit arbejde. 
Uddeleren fik 8% af udsalgspris og 4% af frø.
D. 22-3-1919 holdt interessenterne af brugsens bygning generalforsamling og ved
tog, at disse i forhold til køb skulle have udbetalt af indestående i Kolding 
Folkebank, hvorefter enhver bosiddende kunne blive interessent i brugsens byg
ning.
Hen på året 1919 var der åbenbart kommet forslag andetsteds fra angående løn
forholdene i brugsforeningerne i almindelighed, hvad den lokale bestyrelse dog 
ikke fandt anledning til at røre ved.
8-3-1920 ordinær generalforsamling. Optagelse af lån til driften - 3.000 kr - 
låntes af rentier P.Skov, Højrup, til 5% p.a.. Det var også nok tiltrængt, for 
først i 1921 kunne der udbetales overskud igen - 3%.
I 1922 blev det aktuelt igen med elektricitet i brugsen. Elektriker Kragekjær 
afgav tilbud på 425 kr. ialt. Dette blev vedtaget på generalf. 27-9-1922 mod et 
tilbud på 400 kr, hvoraf Andreasen skulle betale de 100 kr. De 300 kr, som for
eningen skulle tage på sin kappe, måtte lånes og tilbagebetales med 100 kr år
lig. Det i 1920 optagne private lån blev opsagt, og man måtte igen på lånemarke
det. - Det er åbenbart kritiske tider. Ejstrup brugsforening, der har et under
skud på 83.000 kr, anmoder om hjælp, men Højrup brugs har ikke noget at undvære, 
så det blev et afslag.
I 1926 blev det vedtaget, at regnskabet skulle trykkes til medlemmerne. I 1927 
var en del medlemmer nok blevet bange for sagen, og de opfordrer til generalf. 
med det formål at nedlægge brugsforeningen og udleje bygningen til en købmand. 
Dette blev dog nedstemt på en generalf. d. 6-5-1927. Desuden bestemtes det, at 
brugsen uden undtagelse skulle udgå fra FDB, ligesom uddeleren ikke måtte fore
tage noget indkøb uden bestyrelsens tilladelse. En stram kurs.
Brugsen overtager selv fragt mod, at uddeleren får 1^% mindre i løn for uddel
ingen, hvilket skal forhandles med uddeleren. - Andreasen ønskede indrettet et 
spisekammer, men det kunne ikke bevilges. Derimod fik han lov at handle med 
to-tårnede sølvvarer mod selv at betale de nødvendige udgifter i forbindelse 
hermed.
Tilsynet med uddeleren strammes, idet formanden + et medlem skal møde i brug
sen tre mandage i hver måned til opgørelse. - Aabenraa brugs var mere heldig 
end Ejstrup, idet der blev bevilget 10 kr. - dog kun hvis FDB anbefalede.
1930 udbetaltes 3y% i dividende.
Andreasen købte villa Omaha og søgte om tilladelse til at bo i den og passe 
brugsen som hidtil, hvorimod han ønskede at leje lejligheden ud til passende 
lejere. Det havde bestyrelsen ikke noget imod, men ville ikke tillade udlej
ning af den ledige beboelse.
1930. Oprettelsen af gigtsanatoriet støttes med 37 ør pr. medlem i lo år.
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Ved generalf. d. 25-4: Generalforsamlingen vedtog med stemmeflerhed, at Andrea
sen fremdeles skal bebo brugsforeningen. 5-12: Flere medlemmer ønskede en kaf
femølle (vel nok elektrisk), og bestyrelsen skal forhøre desang. Andreasen til
byder varetur med lastbil mod 1% for leverede varer. - Politiet ønsker nu auto
riserede bøger.
D. 30-3-1931 drøftedes betimeligheden af at anskaffe kaffemølle. - Middagsluk
ningen på en halv time forlangtes ophævet, da flere medlemmer havde klaget. - 
Hans Mortensen, Højrup mark, havde over for formanden klaget over sidste års 
regnskab, idet et udbetalt lån ikke figurerede i Regnskabet eller i status.
Formanden forhørte sig på FDB,s kontor i Kolding og fik skriftlig erklæring på, 
at et sådant udbetalt lån ikke nødvendigvis skulle opføres på regnskabet. Man 
vedtog at afvente Mortensens evt. skriftlige klage. - 20-4 : Autoriseret revi
sor havde gennemset regnskabet og godkendt dette.
Andreasen mødte også med en erklæring fra Kolding Revisionsinstitut om, at de 
3.000 kr., det drejede sig om, hovedsagelig fandtes i foreningens varelager.
Disse erklæringer skulle forelægges Mortensen, og så ville bestyrelsen forlange 
en offentlig erklæring om, at hans klage var uberettiget, og hvis ikke måtte 
han for egen regning skaffe ny revision. I modsat fald indstævnes for retten.
D. 15-5 nyt bestyrelsesmøde, hvor man sendte bud efter Mortensen for at forelæg 
ge ham revisionserklæringerne og forlange en offentlig undskyldning i Frederi
cia Dagblad. Mortensen nægtede at komme.
Konsekvensen heraf var en ny generalforsamling d. 21-5. Ved denne var Mortensen 
til stede, men ville ikke bøje sig for de to revisionserklæringer og udtalte, 
at han ville sende regnskabet til hovedkontoret i København. Anke: De 3.000 kr. 
figurerer ikke i status.
Efterskrift: Da Mortensen ved yderligere oplysning af revisorernes udtalelser 
finder, at de begge holder med ham, frafalder han sin anke mod regnskabet. - 
Altså lidt grus i maskineriet.
23-6. Et ønske om opgørelse pr. 1. juli fra enkelte medlemmer blev afslået af 
bestyrelsen. Som slutbemærkning til mødet skrev formanden, E.A.Hougaard: Nu 
skulle foreningen have lov at arbejde i fred året ud!
Og det fik den åbenbart, for der var ingen møder før d. 6-2-1932. Her ønskede 
man nu - belært af erfaringerne - at bede revisionskontoret i Århus om at gen
nemse regnskabet, inden det sendtes ud til medlemmerne.Og det havde åbenbart 
hjulpet, for det næste regnskab af 25-2-1932 blev enstemmigt godkendt. Og man 
var sikkert i godt humør, for et forslag om at nedsætte uddelerens løn blev for 
kastet.
11-2-1933. Kredsrevisorerne træder ind i billedet, og d. 2-3 samme år afleverer 
kredsrevisor Christensen regnskabet og foreslår, at der skulle føres Hoved- og 
kassebog. - Atter appelleres til folks overholdelse af kredit-måneden, og udde
leren har ansvaret efter den 15. i næste måned.
9-8-1933. Kaffemøllen spøger stadig, og i næste møde d. 13-9 er der tilbud på 
møller både fra FDB Og et privat Firma. Tre mand skal forhandle med dette. Ny 
varebog præsenteres bestyrelsen.
11-3-1933. Forkastelse af det private tilbud, hvorimod det af FDB - firma Schrø 
der og Jørgensen nr. 2812 med to tragte - valgtes. Samtidig gik man over til 
brugsens kaffe.
8-11-1933. Man fik nu prisen på kaffemøllen at vide: 660 kr. - dog gav FDB ra
bat på 10%. Betaling over fem år. Sidste rate eftergivet mod fem års købetvang. 
22-2-1934. Frihandel er på tapetet ved generalforsamlingen, og det gik ud over 
uddeleren, da lov herimod allerede i 1931 var vedtaget. Årets køb hos FDB skul
le helst op på 8o%.
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17-10-1934. Tilbud på benzintank fra DDPA og kontrakt opsættes. Overtages se
nere af FDB. - 11-7 får Andreasen påtale om at søge nedsat forbruget af ind
pakningsmateriale .
1935 flytter Andreasen ind i lejligheden igen efter at have solgt sit hus til 
E.A.Hougaard, og forandringer i lejligheden formedelst denne flytning kostede 
900 kr., og man måtte igen ud at låne.
28- 2-1936. Årsregnskabet viste, at uddelerens skyld til foreningen var større 
end dækningen, og Andreasen måtte af med 3192 kr. til balance.
1937. Nu trænger udvidelse sig på. Man havde fra starten - ved opførelse af e- 
gen bygning - været i for små sko. Nu købtes af naboen Chr. Haurballe et areal 
på 161 kv-alen med beliggende udhus for 850 kr. Desuden trænger reparationer 
sig på, og man stifter igen gæld.
1938 kommer medlemsbladet til alle medlemmer. De udestående fordringer deles 
mellem uddeler og forening.
1939 opsagde Andreasen sin stilling til 1. maj. Stillingen blev opslået ledig, 
og Andreasens søn var mellem de 114 ansøgere, der meldte sig - ligesom den se
nere uddeler i Herslev, Hans Gellert. Ved afstemningen på den ordinære general
forsamling blev Villy Andreasen valgt med 47 stemmer af 68 stemmeberettigede. 
Den gamle uddeler fik ikke penge med derfra, en manko på 2920,20 kr. måtte ind
betales. En kontrakt med den ny uddeler blev godkendt og underskrevet.
1942. Der udbetales 72% i dividende. - Atter på lånemarkedet til driften.
1943. Der udbetales 5% i dividende. Nyt lån optages hos Sine Skov, og det samle 
de lån - privatlån - blev nu 10.500 kr.
1944. 6% i dividende. - Regnskabsåret lægges om.
29- 6-1944. Uddeleren indlagt på Kolding sygehus. Utilfredshed blandt kunderne.
30- 8-1944. Uddeleren ansøgte om dyrtidstillæg og fik et midlertidigt tillæg på 
1% af årets salg af butiksvarer.
20-8-1945. Klager over uddelingen af tobak og cigaretter. Det blev forlangt, at 
medlemmernes ration af disse varer skulle indpakkes og sikres disse
12-10-1946. Uddeleren opsiges pr. 1-11-1946. - Bestyrelsen trak opsigelsen til
bage, og Uddeler Andreasen fik lejlighed til at indgive sin opsigelse d. 25-10- 
1946.
12-11-1946. Uddeler Nissen indstilles og modtog stillingen.



matr. nr. 9b, 1844 
HØJRUP KRO 
htk 0-4-0-2 1/4
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Den første spæde begyndelse til virksomheden Højrup kro lå i den jord- 
handel, som fandt sted mellem gmd. Hans Hansen Griis i Højrup og Anders 
Nielsen.
Salget til Anders Nielsen omfattede en parcel af Hans Griis's mark og 
den del af marken, som lå nord for GI. Ribevej, selve hjørnet, hvor nu 
mejeriet Korsvej ligger. Skøde af 27-5, 13-7-1831, htk. O-2-3-2 3/4«

Anders Nielsen g.m. Anne Marie Hansdatter
f. 10-7-1806, Vilstrup f. ca. 1799
d. 4-4-1837, Højrup mk. d. 5-11-1836, Højrup mk.
hmd.

1. Hans Thuesen 21-12-1828, 2. Maren 13-9-1830, 3« Niels 10-11-1831,
4. Thue 14-4-1833, 5- Jens 24-4-1834«
Anders Nielsen stammede fra Vilstrup, søn af boelsmand Niels Nielsen og 
Maren Andersdatter. Hans kones herkomst ukendt.
Familien kom fra Fredericia, idet ældste søn var født der, og Anders Niel 
sen betegnes i dåbsnotatet som arbejdsmand. Men nu ville den altså prøve 
noget andet, og familien var her, da Maren blev født i 1830.
Hvornår tanken om en kro er opstået, vides ikke, men kgl. bevilling til 
at drive kro findes af 20-2-1836. Men Anders Nielsen fik ikke gjort mere 
ved det, og godt et år senere var såvel han som konen død. Hvad der blev 
af børnene, vides ikke, folketællingen 184O og 1845 viser Niels som ple
jesøn hos Bertel Nielsen. Ejendommen overgik til Anders Nielsens broder.

Bertel Nielsen g.m. 1. Ingeborg Jensdatter
f. 9-2-1809, Vilstrup f. ca. 1805
d. I6-IO-I865, Højrup d. 5-8-1842, Højrup
kromand

1. Maren 5-7-1834, 2. Jens 14-3-1836, 3- Niels Peder 5-2-1838, 4« Anders
13-2-1840, 5« Ingeborg 25-6-1842.

2. Mette Olesdatter
f. 28-2-l8l9, Skanderup s.
d.

6. Johan 15-8-1843, 7« Peder 22-6-1845, 8. Marius 15-2-1848, 9« Ole 
25-8-1850, 10. Mette Marie 24-10-1853, 11. Hans 27-9-1856.
Bertel Nielsen var Anders's yngre broder, og han overtog ejendommen her 
med skøde af 10-4-1840, der var tinglæsningsdato. Han overtog nu et "kro- 
sted", som det hed i skøderegisteret. Men allerede to måneder efter, at 
Anders var død, ses Bertel Nielsen at have fået kgl. bevilling til at 
drive Højrup kro, d. 3-6-1837»
Bertel Nielsen var gift med Ingeborg Jensdatter, der muligvis var fra 
Gudsø, og ægteparret kom fra Vilstrup, hvor de to ældste børn var født. 
Foruden at drive kro og landbrug var Bertel Nielsen også en ivrig handels 
mand. Ikke alene øgede han kroens tilliggende betragteligt, men han fin
des ofte nævnt i SkP, som deltager i handeler og tit i forening med Haur- 
ballegaards ejer, gmd. Christen Jensen.
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Det ny krosted, der ved l844~niatriklen blev tillagt matr. nr. 9b med htk 
0-4-0-2 l/4j blev naturligt nok lidt efter lidt samlingssted for sognets 
beboere, det være sig til møder o.l. eller festlige sammenkomster. Det 
fremgår af annoncer i den ny Fredericia Avis, der begyndte at udkomme i 
slutningen af 1848-
Kroen var ligeledes en del år hjemsted for auktioner for garnisonen i 
Fredericia, der gennem disse afsatte brugte munderingsgenstande som uni
formsdele, huer, tæpper m.m.
Men også den mere fornøjelige del af tilværelsen med festligheder og Bal 
ler var kroen ramme om. Annoncer om dans og keglespil vidner om ret liv
lig aktivitet på dette område. Om sommeren foregik det nok i store telte 
i hvert fald nævnes danseteltene Aurora og Lykkens Prøve i forbindelse 
hermed.
Da vælgermøderne blev almindelige, var det også i Højrup kro omegnens 
vælgerskare samledes. Bl.a. ses Christen Berg at have talt her i 1873- 
Desuden var kroen fast mødested for det stedlige sogneråd, indtil for
samlingshuset lidt før århundredskiftet blev konkurrent til kroen på 
dette område.
I sommeren 1842 døde Ingeborg Jensdatter, muligvis i forbindelse med 
datteren Ingeborgs fødsel et par måneder før.
Et halvt års tid senere giftede Bertel Nielsen sig påny. Mette Olesdat
ter var fra Herslev, men født i Gjelballe, Skanderup sogn. Hun var dat
ter af nu afdøde Ole Sørensen og Mette Marie Nielsdatter. Forældrene var 
dog på et tidspunkt gået fra hinanden, idet folketællingen 1834 angav 
Mette Marie som frasepareret og boende i Herslev.
I disse to ægteskaber fødtes ikke mindre end 11 børn, heraf 6 i sidste. 
Om disse mange børns videre liv er det småt med viden. Den ældste datter 
Maren døde ugift i Fredericia, hvor hun i 37 år havde tjent cancelliråd 
Ut zon. Død 1891*
Ingeborg blev ved moderens død plejedatter hos naboen, smeden Peder Han
sen og Anne Marie Rudolfsdatter. Her døde hun i 1879 som ung.
Af sønnerne blev Jens Bertelsen en kendt mand. Han var uddannet som møl
ler og fik senere egen bedrift i Vrigsted i Bjerre herred. Her gik han 
ind i politik, var medlem af amtsrådet 1886 - 1896, og fra 1884 til 1901 
repræsenterede han Bjerrekredsen, valgt af partiet Venstre.
De sidste år af sin levetid forpagtede Bertel Nielsen kroen bort, og af 
kirkebogens til- og afgangslister ses forskellige forpagtere komme og 
gå. Den første var nok Anders Jacobsen, gift med Ane Steensdatter og som 
kom fra Greene i l86l. Men allerede året efter rejste han til Fredericia 
og afløstes af en krobestyrer Jørgen Bonnichsen fra Vejle, der midlerti
digt varetog forretningen. Derefter forpagtede August H. Davidsen kroen. 
Hans tid varede nok ca. tre år, og han reklamerede flittigt i Fredericia 
Avis for sine danseaftener på kroen, der da havde fået en ny balsal.
I 1865 overgik forpagtningen til Hans Thomsen, der kom fra en lignende 
stilling på Hørning kro ved Skanderborg. Han var gift med Sidsel Jørgens 
datter, og ægteparrets eneste barn, sønnen Niels Jørgen, fødtes her. 
Samme år som Thomsen ankom, døde Bertel Nielsen, og Mette Olesdatter 
fortsatte foreløbig med Thomsen som forpagter.
Men gennem en annonce i Fredericia Avis for 26-10-1867 stillede hun kro
en til salg:

Højrup Kro med underhørende Eiendomme, 22Tdr. Land, 
Hartkorn 2-2-0-1, indbefattet 2 tørveenge og et 
Skovskifte til Salg.

Bertel Nielsens Enke.
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Af salgsannoncen ses det, at det slet ikke var så lidt, Bertel Nielsen 
gennem årene havde fået samlet under sin handelsvirksomhed- Foruden 
kroholdet var der jo tale om en lille gård- Hele herligheden solgtes nu 
til Niels Sørensen, og Mette Olesdatter flyttede til Gudsø. Her døde 
yngste søn, Hans,i 1871, knap 15 år gammel.

Niels Sørensen g.m. Maren Jensen Buhi
f. 20-1-1830, Vejlby f. 20-5-1844, Fredericia
d. d.
kroejer

Ane Sørensen 19-3-1869.
Den ny kroejer havde kort forinden overtagelsen holdt bryllup. Han findes 
viet i Michaelis kirke i Fredericia d. 17-4-1868 til Maren Buhi, og han 
overtog sikkert kroen d. 1. maj samme år, idet k-bogens afgangsliste vi
ser, at kroforpagter Hans Thomsen samme dato rejste til Viuf.
Udover at Niels Sørensen var født i Vejlby vides intet nærmere om ham. 
Hans kone var datter af avlsbruger i Fredericia Jens Jensen Buhi og Anne 
Dorthea Pedersen.
Niels Sørensens adkomst skrev sig af 25-6-1868, t-læst 4-11 samme år.
Men da Niels iflg. vielsesnotatet kaldtes kroejer, må handelen - måske 
ved købekontrakt - have fundet sted før. Matrikelspecifikationen så så
ledes ud: matr. nr. 8b,9b,9f,l6d,l6e,l8d og 49t, og heraf var sidste nr. 
en skovparcel. Til klarering af pengesagerne optog N.S. et lån i over
formynderiet på 4*000 rdl.
I starten på sin karriere som kromand boede han med familien på stedet 
- jfr. dåbsnotat - men i 1871 bort forpagtede han kroen til en svoger, 
Peder Jensen Buhi, iflg. et skadesløsheds brev til leverandører, hvori 
han meddelte om forpagtningen samt, at han i forbindelse med kroen ville 
drive købmandsforretning. Skæringsdag april flyttedag 1871. Forøvrigt 
ser det ud til, at samme P.J. Buhi - uanset ejerforholdene - var på ste
det en årrække. Således nævnes købmand Buhis hustru så sent som i 1882 
som dåbsvidne i k-bogen.
Efter fem års forløb afhændede Niels Sørensen kroen.

Hans Christensen Haurballe g.m. Jensine Marie Jørgensen
f. 28-4-1844, Højrup f. 17-5-1848, Pjedsted
d. d.
kroejer

1. Mette Kirstine 6-5-1869, 2. Jørgine Marie 29-7-1871, 3. Jørgen 
17-4-1873, d.s.å.
H.C. Haurballe var søn af gmd. Christen Jensen og Mette Hansdatter Brems 
og født på Haurballegård. Hans kone var fra Pjedsted, datter af sognefo
ged Jørgen Hansen og Sidsel Marie Hansdatter. Ved det første barns fød
sel befandt familien sig på Skovbæk mølle, som faderen da ejede.
Skødet på kroen daterer sig af 8-1-1873, og købesummen var 11.000 rdl. 
Ligesom faderen kunne Hans Haurballe lide at handle, og skøde- og pante- 
protokollerne viser en overgang ikke så få handeler med ham som den ene 
part. Foruden kroen ejede han også boelsstedet nr. 7b, og her boede fa
milien muligvis.
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I 1878 realiserede Haurballe imidlertid hele sit gods her i sognet. 
Ejendommen 7b solgtes til gmd Jens Pagh Christophersen, og af en del af 
kroens tilliggende opstod en ny ejendom af matr. nr. 9b og 9f, der solg
tes til smeden Søren Laugesen. Matr. nr. 8b solgtes til gmd. Niels Thom
sen i Højrup, og tilbage blev ved kroen kun htk. 0-2-1-1/4, der skyld
sattes under 9k.
Selve kroen med de ovennævnte sørgelige rester solgtes til købmand Dons 
i Fredericia formedelst 5*000 kr., skøde af 26-9-1878.
Efter denne kraftanstrengelse rejste Haurballe til Vilstrup, hvor han 
ude på marken på en større indkøbt parcel rejste en helt ny ejendom. Den 
kendes i dag som gården Godthaab.
Købmand Dons har jo næppe beboet kroen, men overladt den til forpagteren- 
Peder Buhi.
Men 1884 giver en ny ejer sig til kende, og man må gå ud fra, at han var 
ejer - k-bogen angiver ham som sådan - selv om han sad på Dons's nåde.

Niels Jacobsen g.m. Magdalene Madsen
ingen data kendes

1. Thorvald 17-9-1884, 2. Oline 27-1-1886, 3* Anna Marie 28-5-1787*
Ovenstående Jacobsens overtagelse af kroen endnu ukendt, men han gav 
sig til kende gennem dåbsnotaterne i k-bogen, og i hvilken han benævn- 
tes kroejer. Det er vel sandsynligt, at han købte af Dons. Men det kneb 
åbenbart økonomisk, og en annonce i Fredericia Avis for d. 19-5-1886 
melder om auktion, berammet til lørdagen d. 29-5-1886, over Niels Ja
cobsens konkursbo, Højrup, tilhørende kolonialvarer, vin og spirituosa. 
Men åbenbart havde han redet stormen af i første omgang, idet han jfr. 
k-bogen var på stedet et år senere, da yngste datter blev døbt, og sta
dig kaldtes kroejer.

Hans Thomsen g.m. Sidsel Marie Jørgensen
f. ca. 1828, Vejlby, Fyn f. 25-11-1832, Vilstrup
d. 3-1-1888, Højrup d. 5-6-1913, Højrup mk
kroejer

Niels Jørgen 27-2-1865*
Hans Thomsen var identisk med den under Bertel Nielsen nævnte forpagter. 
Familien rejste herfra til Viuf, men kom senere som krofolk til Krybily 
kro i Taulov sogn. Men det kan kun have været kort tid som kromand i 
Højrup, idet han tredje nytårsdag 1888 gjorde ende på tilværelsen ved at 
hænge sig. Iflg. overlevering var Thomsens søgt til Højrup kro, fordi 
denne var mindre og derfor skulle være lettere at drive. Men det blev 
åbenbart alligevel for meget for Thomsen. Samme år solgte hans enke kroen. 
Sidsel Marie Jørgensens tilværelse den næste halve sned år kendes ikke, 
men 1899 købte hun - det var dog sønnen, der fik skøde - af Jeppe Søren
sen den lille skovejendom matr. nr. 4d m.fl. - senere kaldet Fuglsang, 
og her boede hun til sin død.

Niels Peter Petersen g.m. Laurine Pedersen
f. ca. 1862, Horne f. ca. 1870, Horne
d. 7-12-1890, Højrup d.
kroejer

Hans Christian II-II-I89O, d. 1891
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Det var sikkert en nygift kromand, der nu blev ejer af kroen. Hans ad
komst var af 2-11, 7-11-1888, jfr. en senere skifteretsattest.
Bade han og hans ganske unde kone var fra Horne og sikkert det på Fyn, 
idet hun var en skipperdatter, fader skipper Hans Chr. Petersen samme
steds .
Men det blev en sørgelig og kort affære, idet Niels Peter døde kort før 
jul 1890 og en lille måneds tid efter, at en søn var født.
Så var der atter en enke i kroen - endda en meget ung - og kroen blev 
igen solgt.
Aret efter, d. 8. november 1891, viedes enken Laurine Pedersen til meje
rist Niels Simonsen af Højrup. Han var søn af hmd. Jørgen Simonsen på 
Højrup mk, men ikke født her i sognet.
Den næste ejers tid havde karakter af gæstevisit. Det var Magnus Chr. 
Nielsen, hvis adkomst ikke kendes, men han var dog på kroen i sidste 
halvdel af l891> da han fik en datter døbt. Gift med Ingeborg Kempel. 
Aret efter mageskiftede han med H.C. Mathiesen.

Hans Christian Mathiesen g.m. Kathrine Andreasen
f. ca. 1842, Ullerup, Sdj. f. 6-2-1853> Avnbøl
d. 7-7-1907, Højrup d. 1922, Jels, begr. 8-11. He.
kroejer

1. Marie Eleonora 10-10-1874, 2. Eline Christine 23-3-1876, 3- Dagmar 
Cathrine 7-6-1879, 4* Anker Christian 5-1-1883, 5* Otto 22-1-1885,
7. Edel Judith 22-10-1892, 6. Ruth 24-7-1891, 8. dødf. dreng 1894,
9. Andreas Emil 27-9-1895, d.s.å.
Mathiesen var sønderjyde, født i Ullerup som søn af dyrlæge August Ma
thiesen og hustru Eleonora Marie. Kathrine Andreasen var ligeledes fra 
Sønderjylland, endda fra samme sogn, datter af bmd. Peder Andresen og 
Ellen Christiansen.
Jfr. børnenes dåbsnotater må familien have flyttet en del omkring, in
den den nu endte her i kroen efter at have mageskiftet med Magnus Niel
sen. I bytte med kroen afgav Mathiesen sin ejendom i Gejsing ved Andst. 
Det har dog sikkert kun været et hus, idet værdien af dette blev sat til 
1500 kr. mod kroens 10.000 kr. Mageskifteskøde af 10-11-1892.
Den i kroen værende købmandshandel havde muligvis ikke Mathiesens inter
esse, idet han, da man ønskede at oprette en brugsforening her i Højrup- 
området, stillede sit butikslokale til rådighed for den ny virksomhed og 
blev foreningens første uddeler. Det varede dog kun nogle få måneder, så 
ville Mathiesen ikke være med mere, og den nyoprettede brugs flyttede til 
Højrup by. Om Mathiesen så fortsatte igen på egen hånd med købmandshan
del, er ikke klart, omend overlevering vil fortælle, at det var tilfæl
det.
Det var en børnerig familie, der nu befolkede kroen, og af de ialt 9 
fødte var det kun de tre yngste, der kom til verden her.
Ældste datter Marie, der var født i Skibet, blev 1900 gift med slagter 
Peter Møller i Herslev. Eline, født i Vejle, blev i 1903 viet til Marius 
Pedersen, der var fra Uhre ved Brande. Dagmar, født i Fabjerg, døde som 
ugift hos moderen i 1909- I notatet ved hendes død oplystes det, at hun 
var datter af møller H. Chr. M., så Mathiesen havde måske prøvet lidt af 
hvert. Anker, der ligeledes var født i Fabjerg, giftede sig i 1906 med 
Inger Erichsen fra Harte. Ruth, hvis fødested ikke kendes, blev kone på 
Skovgaard i Vilstrup, gift med Jens Dons. Edel Judiths videre liv kendes 
ikke, men hun var vistnok gift Rasmussen. Hun døde og blev begravet i fa
miliegravstedet på Herslev kirkegård i 1974*
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Mathiesen blev ved kroen til sin død i 1907* Hans enke drev nok kroen 
videre nogle få år, men solgte så nok sidst på året 1912, idet det af 
sognerådets protokol ses, at en Hans Clausen Schmidt søgte om anbefa
ling til at drive gæstgiveri i samme omfang, som tidligere ejer havde 
gjort. Den fik han, men klarede sig ikke synderlig godt, og det end
te med tvangsauktion i 1914• Ved denne bød Mathiesens enke den ind, 
fordi hun havde en PO på 2.000 kr. i klemme, og hun kom først af med 
kroen igen et par år efter, idet en transport forretningskontrakt af 
15-12-1916 med Jørgen Peder Laurs fra Kolding tinglæstes m. påtegn., 
hvori hun meddelte tilladelse til dennes erhvervelse af skøde forme
delst en købesum af 9 • 000 kr., hvoraf dog de 2.000 var betinget af 
krobevilling. 8-12-1917; skøde af 30-1-1918-
Men nu blev kroen kastebold for handlere af forskellige kategorier, 
og det bevirkede en uro om forretningen, der ikke var til gavn for kro
en. Jørgen P. Laursen solgte til en restauratør i Kolding, Jørgen P. 
Jørgensen, i 1919; og denne solgte videre til en landmand fra Farre,
Karl Nielsen, der videresolgte for at blive møller i Egum. Det var 1920, 
og ny ejer var en dame, Anne Olesen Damkjær, der kun var her i knapt et 
halvt år, inden hun overlod skansen til en tidl. kromand på Krybily, 
Hilmer Egebjerg, der nu var particulier i Kolding. Gennem ejendomshand
ler Kirkeby endte kroen hos Aksel Hansen fra Smidstrup i 1923- 
Men nu havde sognerådet fået nok. Det ville ikke mere anbefale bevillings 
ansøgninger, og en adresse fra beboerne i sognet bevirkede, at der nu 
skulle holdes kommuneafstemning om krobevilling med stærke drikke, som 
det dengang udtryktes.
Ved en sådan afstemning d. 5-8-1925 blev der afgivet 80 stemmer for og 
107 imod. En ny afstemning løb af stabelen d. 2-9 samme år og gav til 
resultat, at der kun var 57 stemmer for, men 129 imod, og dermed var 
bevilling nedstemt.
Uden en sådan var der slet ikke basis for kro, der tillige ved forsam
lingshusets oprettelse havde mistet en stor del af sin kundekreds. 
Imidlertid løste problemerne sig af sig selv, da kroen i 1927 brændte. 
Årsagen til branden, der fandt sted tidligt om morgenen, blev aldrig 
opklaret, omend rygterne gik, at branden var påsat. Kroen opførtes ikke 
igen, men på samme matr. nr. kom der 3 år senere alligevel et helt nyt 
bygningsværk: Korsvej mejeri. Men det er en helt anden historie.



Matr nr 9c, 1844
Dalsgaard
htk 1-5-3-i

gd. 9c - 1

Denne gård er en udstykning fra gd nr 9 (ny matr) i Højrup, og dens navn fin
des så tidligt som 1822 i kirkebogen, hvor den blev nævnt i et vielsesnotat. 
Det var endvidere den del af gårdens jorder, der var beliggende nord for den 
nuv. GI. Ribevej og på den østlige side af kirkevejen. Et areal på ca 360.000 
kv-alen eller godt 25 tdr land.
Noget tyder på, at ejendommen blev oprettet, uden at man fandt anledning til 
at besvære matrikelvæsenet med en udstykningsprocedure. Den blev sikkert op
rettet til en søn fra modergården, Niels Pallesen. Denne havde en årrække væ
ret husmand i Viuf, men vendte tilbage til sognet. I 1820 nævnes Niels Palle
sen i et notat i k-bogen som gårdejer i Højrup, og det kan næsten kun være på 
stedet her. Samme Niels gik imidlertid bag af dansen og endte sine dage i Her 
slev fattighus i 1837.
Nu blev det en broder til modergårdens daværende ejer, der skulle forsøge sig

Mads Hansen Griis g.m. Ane Marie Geertsdatter
f. 3-12-1802, Højrup f. Kongsted
d. d.
gmd

1. Hans Madsen Griis, 21-10-1824, 2. Geert Madsen G., 10-4-1828
Mads Hansen Griis var født i Højrup, søn af grad Hans Hansen Griis og Maren 
Hansdatter Skouenborg i gd nr 13 (gi matr). Han var i sommeren 1824 blevet 
gift med Ane Marie Geertsdatter, der var født i Kongsted, datter af Gert Jør
gensen.
Det unge par fortsatte sikkert, hvor Niels Pallesen måtte give op, og i åre
ne herefter fødtes to sønner.
Men omsider gjorde man anstalt til at få udstykningen legaliseret, og en kø
bekontrakt af 17-2-1830 findes oprettet mellem Mads Griis og ejeren af jorder 
ne - der for øvrigt, var en broder til Mads -r men mere blev det ikke til, da 
Mads Griis forlod sognet. Han rejste til Kongsted, hvor han overtog sin ko
nes fødegård.
Førnævnte købekontrakt viste et hartkorn af 1-7-0-0, og dette solgte nu Hans 
Hansen Griis videre, men til to forskellige købere.
Et areal med htk 0-2-3-2 3/4 blev solgt til Anders Nielsen, der her oprettede 
et husmandssted. Beliggenheden af denne parcel var selve hjørnet af GI. Ribe
vej og kirkevejen. Det kom senere til at give plads for Højrup kro. Se denne. 
Resten af hartkornet blev solgt til Christen Pedersen.

Christen Pedersen 
f. 30-5-1796, Eltang 
d. 11-5-1871, Højrup mk 
gmd

g.m. 1. Kirstine Larsdatter 
f. ca. 1795, Eltang? 
d. 27-2-1837, Højrup mk

1. Peder, 2-1-1821, 2. Dorthe, 1-10-1823, d. 1845, 3. Lars, 4-4-1825,
4. Hans, 23-1-1827, 5. Søren, 6-3-1829, 6. Stine, 9-4-1831, d.s.å., 7. 
Niels, 18-10-1832, 8. Anders, 5-11-1836, d. 1837.
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2. Ane Malene Hansdatter
f. ca. 1804, Gauerslund s. 
d. 3.11.1886, Højrup mk.

9. Peter, 19-12-1838, 10. Anders, 10-4-1840, d.s.dag, 11. Stine, 13-4-
1842, d. 1845, 12. Søren Christian, 30-4-1846, 13. Jens, 7-6-1848.
Christen Pedersen var født i Eltang, søn af Peder Jensen og Maren Hansdat
ter. Hans første kone var nok af samme lokalitet, idet deres vielse fandt 
sted i Eltang kirke.
Familiens vej til Højrup mk gik nok lidt ad omveje, hvad der ses af bør
nenes fødesteder. Ældste barn var født i Eltang, mens de to næste var født 
i Gudsø, hvor Christen P. i dåbsnotaterne findes benævnt som henhv. hus
mand dg husejer dersteds. De øvrige - og det var hele ti - findes fødte i 
Højrup omend ikke lige på stedet her. Familien må have boet et andet sted 
nogle år, idet Christen Pedersens adkomst til Dalsgaard først var af 25-1, 
23-2-1831.
Det ses af skp at han fra Hans Hansen Griis fik skøde på parcellerne nr. 
3-4-5 og 10-11-12-13, så de første og mellemliggende numre må have hørt 
under den jord, som Anders Nielsen erhvervede omtrent samtidig.
Det var en frugtbar famielie, der nu slog sig ned i Dalsgaard, idet der a- 
lene i det første ægteskab fødtes otte. Så var også Kirstine Larsdatter kørt 
træt, og hun døde, kun godt fyrre år gammel.
Men Christen Pedersen måtte med sine mange mindreårige børn have en ny ko
ne i huset, og Ane Malene Hansdatter fra Børkop trådte i stedet.
Det frugtbare samliv fortsatte, og i det ny ægteskab fødtes yderligere fem 
børn. Af denne børneflok - af første og andet samliv - døde i hvert fald 
fem. De øvriges videre liv er for største delens vedkommende ukendt. Hans 
af første kuld blev arvtager af Dalsgaard, og den alleryngste Jens blev i 
1881 gift med Ane Marie Rasmussen, datter af Rasmus Lauritsen og Ingeborg 
Bie.
Da Christen Pedersen nærmede sig midten af tresserne, overdrog han Dals
gaard til sønnen Hans.

Hans Christensen g.m. Ane Johanne Jensdatter Pagh
f. 23-1-1827, Højrup f. 29-9-1837, Skærup
d. 18-11-1909, Herslev d. 6-11-1917, Herslev
gdr

1. Jens Hansen, 21-2-1863, d. 1889, 2. Kirstine Hansen, 7-2-1866
Med skøde af 8-9, 21-9-1859 blev Hans Christensen selvejer. Han var på det 
tidspunkt endnu ugift, men der gik kun knap og nap et år, før han havde en 
kone i huset.
Ane Johanne Pagh var fra Skærup, datter af gmd Jens Pedersen Pagh og Barba
ra Knudsdatter af Skærup Enemærke. Da vielsen fandt sted i Herslev, og Ane 
Pagh da blev nævnt af Højrup, kan det nok tolkes således, at hun allerede 
dengang havde været i huset som pige eller husholderske.
Ved overtagelsen af Dalsgaard var hartkornet intakt og af samme størrelse, 
som da Christen Pedersen i sin tid købte. Men Hans Christensen var nok en 
lidt handelsglad mand, hvad der ses af skøde- og panteprotokollerne, hvor 
hans navn ikke så sjældent figurerede. Det ses da også af matrikelnumre
nes antal, da han senere solgte.
Af disse handeler var købet af den nord for Dalsgaard beliggende ejendom -
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kaldet Fruens Hauge - nok den vigtigste. Af hind Lorentz Thulesen Kragh 
købtes i 1878 den godt fem tdr land store ejendom, og hermed øgedes hart
kornet med 0-4-2-1. Skøde af 9-12-1878, 8-1-1879.
I ægteskabet fødtes i modsætning til forrige generation kun to børn, en 
søn og en datter, og heraf døde den designerede arvtager, sønnen, som gan
ske ung mand. Da datteren ikke var gift, matte gården, da Hans Chr. ikke 
kunne mere, sælges og gå over på fremmede hænder. Det skete i 1908, og 
forældre og datter flyttede derefter til Herslev, hvor de købte et lige 
nyopført hus. Her døde Hans Christensen allerede året efter, mens Ane Jo
hanne i 1917 fulgte efter.
I 1904 skænkede familien til Herslev kirke et harmonium, der blev taget i 
brug til julehøjtiden samme år. Endvidere skænkede Ane Johanne i 1911 til 
minde om den da afdøde ægtemand et dække til døbefonden.
Datteren Kirstine Hansen fortsatte med at bo i det i 1908 købte hus. Hun 
var ret velhavende, og det var ikke så få panteobligationer, der gennem 
årene udstedtes til hende, når hun lånte ud af sine midler. Hun døde 1954.

Marinus Olesen g.m. Gertrud Marie Skovfoged
f. 5-10-1878, Dronninglund f. 10-6-1876, Mørke
d. 24-1-1957, Fa. sygehus d. 25-1-1953,'Pjedsted
gdr - konsulent

1. Peder Skovfoged Olesen, 30-7-1909, d. 1910, 2. Peder Skovfoged Olesen,

28-7-1911.
Marinus Olsen?var født i Dronninglund, søn af entreprenør Peder Christian 
Olsen og Marie Pedersdatter.
Oprindelig uddannet som kontrolassistent og kom i denne egenskab her til 
egnen. Her mødte han sin senere kone, idet Gertrud Marie Skovfoged var hus
jomfru på Bollegård i Follerup. Hun var født i Mørke på Djursland.
Senere uddannelse inden for den teoretiske del af landbruget bevirkede, at 
Olsen blev ansat som konsulent for Fredericia og Omegns Landboforening. Ef
ter sit giftermål i 1908 købte ægteparret nu gården her. Skøde fra Hans Chri
stensen af 6-4 samme år. Matr nr 5g-9c-27-49q-49r-49ab-49ac med et samlet 
hartkorn på 2-1-1- 1/4. Købspris 24.000 kr.
På gården fødtes to sønner, hvoraf ældste døde godt et år gammel.
I 1920 solgtes gården, og familien flyttede til Pjedsted, hvor Olsen foruden 
sit virke i landboforeningen også havde et bierhverv i frøbranchen.
Her fejrede han desuden 50-års jubilæum som konsulent. - Hædret med ridder
korset.

Nis Petersen g.m 1. Anna Kirstine Sørensen
f. 28-4-1885, Årøsund ingen data kendes
d. 9-7-1980, Erritsø
gdr.

Annes Peter, 19-1-1914, d. 1922
2. Magdalene Emilie Sørensen 

f. 11-9-1895, Årøsund
d.

Peter Jørgensen P., 8-8-1923
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3. Metha Hessellund Rasmussen
* f. 5-3-1902, Herslev

d.
Marinus Olesens afløser var Nis Petersen, der jfr fødested var sønderjyde.
Hvor familien kom fra, da den med skøde af 20-8. 25-8-1920 overtog Dals- 
gaard, vides ikke. Købsprisen for Dalsgaard var nu 61.000 kr. Arealet var 
det samme som i Olesens tid, men dette forøgede Nis Petersen i 1923 ved 
af Niels Foged Thomsen i Højrup at købe matr nr 8b med htk l-l-l-2i, der 
var beliggende tæt til hans egen jord. Skøde af 6-1-1923, K 11.500.
Udover de oplysninger k-bogen giver, er det småt med persondata, og det 
fremgår af kirkebogsdata, at Magdalene Sørensen var hans anden kone. Bør
netallet sikkert meget ufuldstændigt, men en søn døde, og en søn fødtes i 
Høruptiden.
I foråret 1925 solgte Nis Petersen og rejste til Erritsø. Her døde, så vidt 
vides, hans anden kone, og derefter giftede han sig med Metha Hessellund 
Rasmussen, der var fra Herslev, datter af husm. og landpost Andreas Hessel
lund R. og Maren Hansen. - Nis Petersen blev en meget gammel mand, der nå
ede at passere de 95 år.

Christian Hansen Christensen 
f. 4-2-1898, V. Vamdrup 
d. 26-6-1978, Taulov 
gdr

g.m. Christine Margrethe Jensen
f. 3-2-1895, Ketting 
d. 3-6-1976, Taulov

1. Hans Christian, 6-7-1922, 2. Kathrine, 3-2-1924, 3. Georg, 31-3-1928,
4. Gunner, 27-5-1831, 5. Johannes, 13-5-1935
Familien Christensen kom fra Grønlundgård i Håstrup. Skøde fra Nis Petersen 
af 15-5, 20-5-1925. Da var de to ældste børn fødte, og de tre yngste fødtes 
på Dalsgaard.
Efter ca. 25 år på stedet solgte Christian Christensen og købte et mindre 
brug i Taulov. - Af børnene virkede Georg som ejendomshandler i Taulov en 
del år. Gunner er gårdejer ved Christiansfeld, og den yngste havde et par 
perioder ejendomme på Højrup mk. Døde 19-12-1982.

Jonas Andersen g.m. Anna Dorthea Thygesen
f. 23-5-1904, Pjedsted f. 8-12-1904, Brørup
d. 17-1-1977, Kolding sy-h. d.
gdr

ægteskab barnløst
Jonas Andersen var født i Pjedsted. Som ganske ung udvandrede han til USA, 
hvor han i mange år var farmer, vistnok sammen med en broder.
1948 realiserede han sin del af virksomheden og vendte hjem. Blev derefter 
gift med Anna Thygesen, der var fra gården Skovbjerg i Brørup sogn. 
Efteråret 1949 overtog de så efter Christian Christensen ejendommen Dals
gård, skøde af 4-11-1949, k 105.000.
Ægteparret drev nu gården til 1970, da Jonas Andersen formedelst svigtende 
helbred måtte forpagte jorden ud til gdr P. Damgård, hvis efterfølger, søn
nen M.B.Damgaard, endnu har forpagtningen.
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Efter flere sygdomsperioder med hospitalsophold døde Jonas Andersen lige 
efter nytår 1977. Anna Thygesen vedbliver at bebo ejendommen, hvis jord 
stadig er forpagtet ud.



Matr. nr. 9k

KORSVEJ ANDELSMEJERI

Den 20. september 1927 nedbrændte den gamle Højrup kro. Brandårsagen blev næp
pe opklaret. Et par år lå brandtomten hen, men så kom der liv i genopbygnings
planer. Dog ikke til øl og brændevin, men til mælk.
Det var utilfredse andelshavere fra mejeriet Kildevæld, der købte og fik skøde 
på det tidligere kroareal d. 19-12-1930. Disse blev dog også indbyrdes uenige, 
og i stedet for at samles om et mejeri, så blev der bygget to, idet andelsha
verne i Vilstrup byggede deres eget mejeri. Det var beliggenheden, man stredes 
om, og her i sognet opførtes så en mejeribygning og en beboelse til bestyreren. 
Alt dette var klar til at begynde i 1931, og mejeriet fik navnet KORSVEJ efter 
beliggenheden.
Som bestyrer af det nyopførte mejeri antog man Hans Mikkelsen Bloch, der var be 
styrer af Kildevæld mejeri - ligeledes her i sognet. Familien Blochs data fin
des beskrevet under Kildevæld mejeri. Hvor længe Bloch var på Korsvej helt nøj
agtig, er svært at sige, men antagelig til omkring 1940. Men efterfølgeren var 
Sverre Dalsgaard.

Sverre Dalsgaard g.m. Ane Marie Knudsen
f. 30-1-1901, Erritsø f. 4-2-1899, Taulov
d. d.
mejeribestyrer

Aase Holm, 11-1-1930

Sverre Dalsgaard kom fra mejeriet på Follerupgård, hvor han havde været ansat 
siden 15-12-1931. Han var født i Erritsø, og hans kone var fra Taulov, men det 
er også alt, hvad der vides. Ægteparret havde ingen børn, men de havde en adop
tivdatter, Aase Holm, der var født i Tranebjerg på Samsø.
Sverre Dalsgaards æra blev heller ikke af længere varighed, hvad der vistnok 
skyldtes politisk uoverensstemmelse. Han blev afskediget, og efterfulgtes af 
mejeribestyrer Hans Sørensen, Kildevæld, hvis data findes derunder.
Hans Sørensen tiltrådte som bestyrer af Korsvej mejeri d. 1. maj 1947. Hans 
tid som bestyrer blev heller ikke af lang varighed. Han blev d. 1. marts 1951 
ansat som mejeribestyrer for Højen mejeri og rejste. Hans efterfølger hentede 
man også på Kildevæld. I det hele taget - når fraregnes Sverre Dalsgaard - hen
tede man mejeribestyrerne fra Kildevæld. Peter Clausens data findes ligeledes 
under Kildevæld.
Men udviklingen pegede mod en afvikling af de små mejerienheder, og i 1958 var 
det slut. Korsvej mejeri blev - stadig intakt - solgt til direktør Tholstrup. 
Betinget skøde af 15-1-1959 og endeligt d. 23-10 samme år. Prisen var 100.000 
kroner.
Tholstrup ville bruge mejeriet til ostefabrikation, og til driftsleder blev 
Peter Clausen ansat. Senere blev mejeriet udvidet flere gange og sidst ■» som
meren 1990, hvor en helt ny produktionsbygning blev taget i brug. Men det er en 
anden historie;
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Matr. nr. 91_, 1844

Ovenstående hus er ligeledes et Litra-hus og muligvis bygget af - eller til - 
en smed. Huset er i sin nuværende skikkelse fra 1861 - ifl. brandprotokollen - 
og det var bygget på lejet jord "for 3 Dages Arbejde i Høst og Slet til 9a og 
8a." Det var altså bygget over to matrikelnumre.
Det er udelukkende smede, vi kan træffe her. Den-første,der kan spores.er

Niels Morten Jensen g.m. Maren Berthelsen
f. ca. 1837, Ankjær f. 13-5-1850, Herslev
d. d.
smed

1. Gertrud Christine, 16-8-1879, 2. Jens Christian, 16-4-1881,

Niels Morten Jensen var søn af husmand i Ankjær Jens Jørgensen, mens hans kone 
var datter af husmand Bertel Knudsen i Børup, tidligere Herslev. De findes vie
de i Herslev 1879, og de nåede da også at få et par børn, mens de var i Højrup.
Den næste var sikkert Laurids Jørgensen, gift med Christiane Johansen, der døde 
i Højrup d. 3-11-1886. Samme år blev en datter gift, Kirsten Jørgensen, 21 år, 
med smeden Niels Christian Conradi, og de har sandsynligvis overtaget huset ef
ter smeden Laurids Jørgensen.

Niels Christian Conradi g.m. Kirsten Jørgensen
f. 29-7-1863, Førslev s. f. ca. 1865,
d. d.
smed

Christiane Marie, 2-4-1887

Niels Christian Conradi var født på Sjælland, Faderen, der senere blev banevog- 
ter (ledvogter) ved Tårup Østerskov, havde sandsynligvis førhen været ansat på 
Holsteins Minde opdragelseshjem, Førslev sogn på Sjælland. Nu blev Conradi så 
Laurids Jørgensens svigersøn og efterfølger, men allerede et par år efter solg- 
han hus og smedje til Roest.

Nis Thomsen Roest 
f. 7-9-1861, Vonsild
d.
smed

g.m. Ane Margrethe Schmidt
f. 17-11-1869. Øster Løgum 
d. 3-10-1935, Højrup

1. August Nissen, 17-12-1889, d. 1918, 2. Jens Nissen, 24-10-1892, 3. Mary
Charlotte, 29-4-1895, 4. Nis Thomsen, 19-2-1897, d.s.å., 5. Olga Margrethe,
7-11-1898, 6. Magnus Henry, 29-11-1900, 7. Svend Otto, 3-2-1905, 8. Kristian
Folmer, 17-4-1916m d.s.å.

Nis Thomsen Roest var født i Vonsild, søn af smed Thomas Hansen Roest og Sophie 
Charlotte Torp. Hans Kone stammede fra Rugbjerg mark, Øster Løgum sogn ved Åben
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rå, og datter af parcellist Jens Danielsen Schmidt og Marie Jørgensen.
De var antagelig nygifte, da de satte bo i Højrup, og Roest,s skøde var af 2-5- 
1888 og fra Niels Conradi.
Ialt otte børn fødtes i samlivet, og heraf døde to som spæde, mens den ældste 
søn døde, lige efter at han havde købt ejendom i Herslev. Det skete i 1918, og 
det var den spanske syge, der var årsagen. - Mary blev gift med gårdmand Niels 
Nielsen i Højrup, og blev dermed i sin fødeby. - Olga blev i 1920 viet til poli
timanden Laurentius Madsen i Kolding. - Svend Otto blev cykelhandler i Ørting 
ved Odder.
I 1895 blev Nis Roest endvidere uddeler i den dengang nystartede brugsforening. 
Det var dog nok hans kone, der stod for den daglige ekspedition, og det varede 
til 1-4-1912, da Roest sagde op.
I 1943 solgte Roest huset til enkefru Mette Buch med skøde af 27-9-1943, læst 
5-7-1944. Mette Buch var enke efter Carl Buch, der havde haft matr. nr. 25, og 
hun beboede huset til sin død i 1957. - Derefter blev det en niece til fru Buch, 
fru Jytte Carslund Knudsen, der ifl. skifteudskrift af 25-4-1957 blev ejer. 
Familien Knudsen bebor huset endnu.
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Ane Christine Christensen 
f. 27-2-1886, Højrup 
d. 27-6-1928, 
centralbestyrer, ugift

Denne ejendom hører om ikke til de nyeste i Højrup, så dog alligevel i oprindel
se til vort århundrede. Grunden er en parcel fra gård nr. 9 - nuværende Skoven
borggård - og sikkert ikke købt, før den blev bebygget.
Huset blev opført i 1926 - så vidt vides - af ovenstående Ane Christensen. Hun 
var datter af væver og centralbestyrer Hans Christensen og hustru Karen Andersen, 
der beboede huset lige over for. Her fandtes desuden telefoncentralen, som Ane 
Christensen overtog fra faderen, og som nu flyttedes i det nye hus.
Kun to år fik Ane Christensen lejlighed til at nyde tilværelsen i sin nye bolig, 
idet hun døde i sommeren 1928, kun 42 år gammel.

Jonas Einar Christensen g.m.
f. 7-5-1900, Højrup 
d. 2-1-1959, 
centralbestyrer

Mette Marie Nielsen 
f. 4-12-1910, 
d. 7-9-1956, Højrup

Ægteskab barnløst

Efter Ane Christensens død overtog broderen Einar huset, som han muligvis selv 
havde bygget, idet han var udlært murer. Hans kones oprindelse kendes ikke. 
Ægteparret overtog nu telefoncentralen og varetog nu betjeningen af denne, ind
til omlægning og senere automatisereng overflødiggjorde Højrup central.
I 1933 blev grunden forøget med parcellen 9n, jfr. skøde fra Alfred Sørinus Møl
ler, der da ejede Skovenborggård, skøde af 11-7.
Såvel Einar Christensen som hans kone var svagelige, og i 1956 døde Mette, 46 år 
gammel. Einar fortsatte med at bo i huset og klarede sig nogenlunde alene, til 
han i nytår 1959 døde i sit hus.

Henry Kahl g.m. Anne Marie Skov
f. 29-5-1935, Jels f. 4-1-1937, Højrup mk
d. d.
el-arbejder

1.

Efter Einar Christensen overtog hans søsterdatter, Anne Marie Skov, ved arv hu
set. Anne Marie er født på Højrup mark og datter af Christian Hansen Skov og 
Clara Christensdatter. Overtaget 26-6-1959.
Her boede familien Kahl til 1975, da den solgte huset og flyttede til Taulov. Hu
set var ellers så sent som 1974 nyrestaureret med bl.a. nyt tag og udhus.

Senere ejere:

Anni og Jesper Poulsen 
Lars Sørensen
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htk 0-l-2-2|

Denne udlod - ved udarbejdelsen til matriklen af 1844 angivet med 37.010 kv
alen og htk som ovennævnte - tilhørte gårdmand Niels Lauritsen i gård nr 10, se
nere Højrup Ladegård.

Laurits Lauritsen 
f. ca, 1798, Jelling 
d. 13-9-1864, Højrup mk 
hmd

g.m. 1. Johanne Christensdatter
f. ca. 1807-08. Ry sogn 
d. 4-1-1849, Højrup mk

1. Laurits, 2-8-1834, 2. Karen, 1-4-1837, 3. Christen, 28-3-1840, 4. Søren,
8-2-1843, d. 1863, 5. Jens Carl, 13-5-1846, d. 1854, 6. Johanne, 31-12-1848,
d. 1873.

Da Laurits og Johanne viedes i Herslev kirke d. 19-4-1834, blev de angivet af 
Follerup, hvad der nok vil sige, at de da havde tjent der. Efter bryllup flyt
tede de nok til Højrup, da Laurits ved det første barns fødsel blev betegnet 
som indsidder af Højrup.
I 1840 købte Laurits imidlertid den lille lod ved GI Ribevej, og her i ejerlav
ets yderste hjørne mod nordvest fik han skøde fra Niels Lauritsen d. 2-6, 7-6- 
1840 på de små tre tønder land. - Her på det lille sted fortsatte familien, og 
børnetallet voksede, indtil Johanne døde i barselseng, fem dage efter sidste 
fødsel.

g.m. 2. Bodild Sophie Madsdatter
f. ca. 1801,
d. 21-5-1871, Tårup skov

Med de mange små børn havde Laurits Lauritsen næste kun et at gøre: gifte sig 
igen, og det gjorde han så også. I vielsesnotatet blev Bodild Madsdatter an
givet af Højrup, så det var nok hans husholderske, han giftede sig med. Bodild 
var enke efter en Mads Madsen af Østed mark.
Af Laurits Lauritsens børn døde de tre yngste som unge, og de øvrige vides in
tet om. - Efter Lauritsens død solgte Bodild Madsdatter til Hans Chr. Laurid
sen. Det vil sige, det var et mageskifte, og da Bodild døde, var det i Tårup 
skov.

Hans Christian Lauridsen g.m. Ane Madsdatter
f. ca. 1837, Staurby f. 6-11-1835, Taulov
d. 27-5-1885, Højrup mk d. 28-7-1925, Højrup
hmd

1. Karen Marie, 28-3-1861, d. 1879, 2. Madsine, 11-4-1863, 3. Laurine, 18-6-
1867, 4. Berteline, 14-6-1869, 5. Niels, 18-10-1871, 6. Mads Peter, 27-2-
1874.

Hans Chr. Lauridsen kom så nok fra Tårup skov eller Tårup enge jfr. Bodild 
Madsdatters bosted ved død.
Mageskiftebrev med Bodild Madsdatter findes af 19-12-1865, læst 1-6-1866.
H.C.Lauridsen og Ane Madsdatter findes viede i Taulov 1860, og for begges ved-
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kommende nævntes de af Taulov enge. Her var også Ane født, idet hun var datter 
af Mads Jørgensen (Rands) og Mette Pedersdatter af Tårup. Hans Christian L. var 
- ifl. folketællingen 1870 - født i Staurby på Fyn.
Efter en halv snes års forløb øgede Hans Lauridsen ejendommens tilliggende, i-
det han af naboen i den nyoprettede 17d købte et par mindre parceller, der un
der 17e skyldsattes til hartkorn 0-0-2-2. Skøde af 4-9-1876, k 600.

Af børnene var de to ældste fødte i Taulov, og resten i Højrup. Karen Marie dø
de som ung pige i Herslev, hvor hun tjente Søren Dahis enke. - I 1885 døde H.C. 
Lauridsen som en mand i sin bedste alder - kun 48 år gammel. Ane Madsdatter 
fortsatte så alene den næste seks-syv år, inden hun overlod stedet til sin æld
ste datter.

Madsine Lauritsen g.m.
f. 11-4-1863, Taulov
d.
hmd

Laurits Henrik Nielsen 
f. 20-4-1872, Smidstrup
d.
børstenbinder

Hans Henrik, 19-4-1893

Madsine fik skøde på det fædrene bo af 17-1-1891, og samtidig oprettedes en af
tægtskontrakt med moderen, tinglæst d. 11-3. samtidig havde Madsine nok gået i 
giftetanker, for året efter viedes hun til Laurits Henrik Nielsen fra Smidstrup 
Hans forældre var dog flyttet til Herslev, og det var børstenbinder Niels Chr. 
Jensen og Inger Marie Poulsen.

En ti-tolv år var Madsine så ejer,^men sidst på året 1902 findes skifte at have 
fundet sted, hvad der kunne tyde pa en nyordning af ejerforholdene. Den 23-11- 
1902 findes arveafkald efter faderen på 400 kroner til hver af de øvrige søs
kende. Her får vi lidt at vide om dem. Niels var udvandret til Amerika, mens 
Mads Peter boede i Sdr. Vilstrup. Laurine, der var gift, boede i Sjølund, og 
Berteline i noget, der benævntes Ølstrup, der nok ligger i Vestjylland. Denne 
forretning sikkert i forbindelse med ejerskiftet, der nu fandt sted.

Hans Nielsen Skov g.m. Laurine Lauritsen
f. 20-2-1865, Aller, Sdj. f. 18-6-1867, Højrup
d.26-6-1940, Højrup d. 5-4-1951, Højrup
hmd

1. Niels, 10-10-1895, 2. Christian, 15-9-1898, 3. Anna, 31-8-1902.

Hans Nielsen Skov var sønderjyde, født i Aller som søn af husmand Niels Mad
sen Skov og Mette Kirstine Ryhe. De findes viede i Herslev d. 1-12-1894 og 
har sikkert efter bryllup taget ophold i Madsines ejendom, som de senere over
tager. Alle børnene er fødte her, og hvorfor Laurine findes i Sjølund ved 
skiftet, er uvist.
Af disse børne fik den ældste bopæl i Kolding, mens det blev Christian, der o- 
vertog stedet. Datteren Anna blev gift med Lindholm Pedersen i Fredericia.
Hans Skov købte, lige efter at han var kommet, den lille ejendom matr. nr. 5b, 
der lå lige vest for, og som daværende ejer solgte, da han var ejer af en stør
re ejendom i Herslev. Skøde fra Niels Nielsen på 5b, htk0-3-3-0, og i areal op
rindelig 6 tdr land. Tinglæst skøde af 24-12-1902. Samtidig blev der optaget
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nyt kreditforeningslån på 4.800 kr.

Christian Hansen Skov 
f. 15-9-1898, Højrup mk 
d. 15-1-1950, Kolding

g.m

hmd

Clara Christensen 
f. 10-4-1907, Højrup 
d. 24-7-1973, Fredericia

1. Hans, 11-6-1931, 2. Anne Marie, 4-1-1937, 3. Peter, 1-1-1947.

Tidspunktet for Christian Skovs overtagelse af fødehjemmet kendes ikke, men mon 
ikke det er omkring hans giftermål med Clara Christensen, der ligelede var fra 
Højrup og datter af væver og senere centralbestyrer Hans Christensen og Karen 
Andersen.
I samlivet de tre ovenstående børn, hvoraf Hans bebor fødehjemmet, mens Anne 
Marie er gift med Henry Kahl, der bor i Taulov. Peter er chauffør og bor i Fre
dericia.
Efter Christian Skovs tidlige død førte Clara ejendommen videre med børnenes 
hjælp og blev boende. Kort før sin død tilskødede hun sin ældste søn, som er u- 
gift, ejendommen*



Matr. nr. lOf, 1844

htk 23/4 alb

Dette matrikelnummer var en engparcel, der tilhørte boelsmand Hans Christensen, 
Højrup mark, og af hvem nedennævnte Lauge Sørensen købte. Skøde af 8-1-1856, 
læst 9-1-1856.
Lauge Sørensen, der var skræder, havde en fortid i Højrup by, hvor han havde bo 
et siden sit bryllup i 1839 med Maren Madsdatter, der stammede fra det senere 
kaldte Fuglsang. Han boede i et hus benævnt Litra D under 19c, og alle data fin 
des under dette.
Nu slog han sig ned i engene, og der har sikkert været et hus i forvejen. Her 
boede han til 1888 - også efter konens død i 1880 - da han solgte til Christian 
Ludvigsen med skøde af 20-6 samme år.
Christian Ludvigsen, hvis data findes under 6f, ejede stedet til sin død i 1903 
og flyttede nok derned, da han solgte ejendommen i 1898. - Hans enke solgte hu
set til Johan Nicolaj Lassen Borch, der hidtil havde ejet ejendommen matr. nr. 
3c-24a på Højrup mark. Skøde af 5-11-1903.
Her henlevede Johan Borch resten af sine dage - muligvis sammen med en søn - 
men efter hans død i 1916 blev boet erklæret konkurs, og den 22-3-1918 var der 
tvangsauktion, hvor otte forskellige parceller kom under hammeren. Her fik Hol
ger Bøttern, der da ejede Fuglsang, hammerslag på lOf, formedelst 600 kr.
Beboelsen blev sikkert lejet ud, så længe det var muligt, men forfaldt så, og 
i slutningen af fyrrerne var der kun en ruin tilbage.
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SKOVLY

Disse matrikelnumre er en udstykning fra gård nr 25. De solgtes til en søn fra 
gården, Christian Hansen Thuesen, der fik skøde af 2-6-1897 efter en udstyk
ningsbevilling af 9-12-1896. k 1100. - Det ses endvidere af skødet, at Christian 
Thuesen ikke var gammel nok til at handle selvstændigt, men måtte have faderen
- Hans Gregersen Thuesen - som curator.

Christian Hansen Thuesen 
f. 25-4-1874, Højrup mk
d.
snedker

g.m. Lucie Margrethe Østergaard
f. ca. 1867
d.

1. Hans Christian, 22-5-1897, 2. Valdemar, 17-2-1899, d. 1904, 3. Karl, 2-9-
1901, d. 1902, 4. Marius, 6-5-1900, 5. Mary Valborg, 30-1-1903,

Christian Hansen Thuesen var født på Højrup mark og søn af gårdmand Hans Greger
sen Thuesen og Karen Koustrup. Hvor hans kone var fra, vides ikke.

Christian H. Thuesen var udlært som snedker, og nu ønskede han at få fod under 
eget bord. Efter købet giftede han sig, og i løbet af en fem-seks år kom der 
lige så mange børn. Heraf døde dog et par drenge som mindreårige, men to søn
ner blev lærere,, dimitterede fra Jelling Statsseminarium i 1921. Datteren Mary 
Valborg blev ligeledes lærerinde.

Efter få års forløb — i slutningen af 1901 — solgte Thuesen stedet til broderen 
Thue Hansen Thuesen, der senere overtog faderens gård. Skøde af 16-12-1901, 
læst 8-1-1902. K 3850. - Men det betød dog ikke at Christian måtte flytte. Kir
kebogsnotater viser, at familien stadig boede her.
Men da broderen kom i økonomiske vanskeligheder, måtte denne lade huset gå til 
tvangsauktion, men da var Christian allerede flyttet - vistnok til Pjedsted. 
Tvangsauktionen, der afholdtes d. 3-1-1907, førte til, at huset blev solgt til

Theodor Hansen g.m. Karen Marie Christensen
f. 6-8-1880, Herslev f. 27-1-1882, Højrup
d. d.
snedker

1. Karl Trier, 5-6-1907, 2. Niels Peter, 8-4-1908, 3. Karen Kathrine, 2-2-
1909, 4. Hans Evald, 4-5-1912, 5. Elna Kristine, 23-11-1915, 6. Knud, 26-12-

1924

Theodor Hansen var født i Herslev som søn af tømrer Niels Hansen og Trine Ras
mussen. Hans kone, Karen Marie, var født i Højrup, datter af væver Hans Peter 
Christensen og Karen Andersen.
Huset her fik han skøde på d. 18-9-1907, og her er de fleste af børnene fødte. 
Af disse blev den ældste murermester i Taulov, og den yngste, Kmud, er ansat 
ved postvæsenet. De øvriges videre liv kendes ikke, - Theodor Hansen ejede hu
set til 1914, da han solgte til
Niels Christian Lange, der var slagter. Han kom fra Taulov, hvor han og konen 
- Jensine Pedersen - havde bestyret forsamlingshuset en del år. Hans skøde var 
af 8-4-1914. Efter fire års forløb solgte Lange igen og købte ejendom på Højrup 
mark.
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Den ny ejer var Frederik C. K. Hansen, der var mejerist på det nærliggende 
Kildevæld mejeri. Han var gift med en datter af afdøde boelsmand Jørgen Chri
stensen i Follerup, Mette Kirstine. Hans skøde var af 8-5-1918, og han var der 
til 1924, da han rejste bort. Men forinden havde han solgt huset til

Niels Frederik Petersen. Denne, der var pensioneret sergent af København, fik 
skøde af 13-3-1924. - Han blev kendt for at udtale sig ret bramfrit om sine med 
borgere i Højrup. Han udtalte engang: Mange steder har jeg været, og mange mær
kelige mennesker og originaler har jeg mødt. Men at de - som her - ligefrem bor 
i kolonier, det har jeg ikke oplevet før. - Denne salut til beboerne blev han 
naturligvis ikke populær på.
Hvornår sergenten opgav at bo i Højrup, vides ikke. Men efterfølgeren var nok 
Kirstine Moesgaard, som boede der en del år.
F.C.Frederiksen, som solgte til Viggo Hansen, der var en søn af Holger Hansen 
i nr. 50a. Skøde af 27-2-1952.
Viggo Hansen til havnearbejder Oscar Knudsen med skøde af 13-6-1959. Denne mage 
skiftede med Svend Lauridsen, Stadil, d. 2-7-1968.
Jens Chr. Madsen, skøde fra Svend Lauridsen d. 29-8-1983. Solgte igen til nuvæ
rende ejere Jørgen Ege Busk og Ingrid Nielsen. Skøde af 12-2-1986.
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MÆRSKKILDEGÅRD 

htk 1-0-2-2 3/4

Begyndelsen til denne ejendom skriver sig fra udparcelleringen af gård nr. 11 
i Højrup by, som gårdmand Christen Jensen, Haurballegård, og kromand Bertel 
Nielsen, Højrup kro, overtog og udparcellerede totalt. Heraf blev den lod, der 
lå nordøst for byen - stor 158.350 kv-alen eller godt 11 tdr land - delt i tre 
parceller llc-d-e og solgt til tre forskellige købere.

Matr. nr. 11c, htk 0-3-2-1 1/4 solgtes til

Palle Pedersen g.m.
f. 14-2-1808, Treide 
d. 20-12-1879, Pjedsted 
tømrer og hjuler

Maren Pedersdatter 
f. 1-11-1811, Stoustrup 
d. 22-2-1864, Højrup

Hans Peder, 24-4-1843

Palle Pedersen var født i Treide som søn af husmand Peder Jessen. Hans kone var 
datter af husmand Peder Thomsen og Johanne Nicolaisdatter, Stoustrup, Efter de
res bryllup købte Palle Pedersen af Lauge Nielsens enke et hus med have i Høj
rup, matr. nr. 17b, og her boede familien, til den med skøde af 23-6-1852 købte 
11c. Det var sandsynligvis Palle Pedersen, der rejste den første bygning på ste 
det. Han var jo selv håndværker, og ydermere solgte han huset i Højrup, ting
læst skøde af 1853.
Senere øgede han tilliggendet med matr. nr. 7m, da Hans Peder Bertelsen udpar
cellerede sin fødegård i Højrup, matr. nr. 7. Skøde af 14-7-1858. 7m var nok 
en eng. - Senere, da sønnen giftede sig, boede der nok to familier på stedet.

Hans Peder Pallesen g.m.
f. 24-4-1843, Højrup 
d.
hmd

Clausine Pedersen 
f. ca. 1840, 
d.

1. Marius, 4-4-1866, 2. Palle, 20-2-1868, 3. Ane, 2-4-1871, 4. Petrine,
10-6-1875, 5. Maren, 5-3-1877.

Den 16. juni 1865 viedes i Herslev kirke Hans Peder Pallesen af Højrup til 
Clausine Pedersen af Højrup. Da hun også nævnes af Højrup, havde hun sikkert 
været hjemmets husbestyrerinde. Hun var ellers fra Gudsø, datter af husmand 
Peder Christensen.
Nu fortsatte så livet på det lille sted, kun afbrudt af børnefødsler, ialt fem 
blev det til, og i dåbsnotaterne angives H.P.Pallesen som husmand af Højrup.
Da Palle Pedersen var blevet 70 år, overdrog han ejendommen til sønnen med skø
de af 19-1, læst 20-2-1878. Men allerede året efter solgte Hans Pallesen til 
Hans Jensen Høeth, skøde af 20-6, 25-6-1879. Efter salget rejste hele familien 
nok til Pjedsted, og her døde Palle Pedersen ved juletid samme år.

Matr. nr. Ild, htk 0-2-1-2 3/4

solgtes til Niels Olesen, der fik skøde af 14-1, 19-1-1853, men det er også 
alt, hvad der vides, og hans tid i Højrup blev ikke lang. Efter tre års for
løb solgte han.



11c - 2

Peder Jespersen g.m.
f. 21-6-1821, Stoustrup
d.
hmd

Mette Marie Hansen 
f. 23-4-1828, Torp
d.

1. Niels, 21-2-1857, 2. Hans, 15-12-1862

Det var et par nygifte, der nu skulle sætte bo. De findes viede d. 23. maj 
1856 og havde nok købt stedet i forvejen. Peder Jespersen var søn af gårdmand 
i Stoustrup, Jesper Udesen og hustru Anne Barbara Udesdatter, Forældrene findes 
for øvrigt viede i Herslev kirke i 1815. Mette Marie Hansen var en Kongsted- 
pige, datter af gårdmand Hans Sørensen og Bodil Christiansdatter af Torp. Skøde 
fra Niels Olesen af 23-6-1856. Et par år senere købte han ligeledes af Hans Pe
der Bertelsen 7cs skøde af 14-7-1858.
I de godt syv år de var i Højrup, fødtes de to ovennævnte drenge. Men i 1863 
var det slut, Peder Jespersen solgte og rejste»

Ile, hartkorn 0-2-2-1 3/4 solgtes til
Hans Jensen Høeth g.m. Ane Margrethe Pedersdatter
f. 31-12-1823, Taulov f. 22-1-1822, Follerup
d. 23-6-1896, Højrup mark d. 17-3-1905, Højrup mark
bmd

1. Jens Peder, 21-10-1849, 2. Peder, 19-2-1852, d. 1866, 3. Ane, 20-12-1858.

Som den tredje og sidste fik Hans Jensen Høeth skøde på Ile af 17-6, 23-6-1852. 
Høeth, som han kaldtes, var tilnavn efter fødestedet i Tårup skov, hvor faderen, 
Jens Peter - også kaldet Høeth - var skovfoged. Hans kone var datter af tidl. 
husmand i Follerup Peder Thuesen og Ane Madsdatter.
Efter bryllup i 1849 havde de nok boet til leje i Højrup, inden de købte Ile. 
Noget tyder på, at Hans Jensen Høeth var den af de tre husmænd, der klarede 
sig bedst, idet han lidt efter lidt opkøbte de øvriges ejendomme og derved dan
nede grundlaget til den nuværende mindre gård.
Det første tilkøb var 7n fra Hans Bertelsen i 1858. Derefter Peder Jespersens 
ejendom i 1863, mens overtagelsen af Palle Pedersens sted skete med tinglæst 
skøde af 25-6-1879. Hermed havde Høeth nu de tre parceller llc-d-e og de sene
re tilkøbte 7m-n-o, hvilke matrikelnumre endnu hører under ejendommen.
I ægteskabet med Margrethe Pedersdatter var der tre børn, hvoraf Peder døde som 
dreng, og Ane fortsatte på ejendommen, idet hun i 1883 giftede sig med Peder 
Olesen, og året efter overlod Høeth stedet til de unge og gik på aftægt.

Peder Olesen g.m.
f. 26-7-1856, Fredsted 
d, 6-2-1942, Herslev 
gdr

Ane Jensen Høeth 
f. 20-12-1858, Højrup mark 
d. 24-10-1919,

1. Karen, 6-8-1884, d.1890, 2. Hans, 22-4-1886, d.s.å., 3. Hans, 27-3-1888,
d. 1897, 4. Karen Margrethe, 15-2-1895.
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Den 21. september 1883 viedes Ane Jensen Høeth i Herslev kirke til Peder Olesen 
Han var født i Fredsted som søn af gårdmand Ole Pedersen der. Året efter af
stod Hans Høeth så ejendommen til de unge med skøde af 14-7, læst 20-7-1884.
Peder Olesen var en mand, som nok nød sine medborgeres tillid, idet han i mange 
år findes som sognerådsformand, også efter at han havde forladt gården. Af æn
dringer i gårdens status findes kun udstykningen til professor Julius Paulsen 
af llh-lli. (Se denne).
Af de fire børn i samlivet overlevede kun den yngste, datteren Karen Margrethe, 
der i 1816 blev gift med Kristian Larsen Fevre fra Vilstrup. - I 1927, da Peder 
olesen havde rundet de 70 år, solgtes gården, og hele familien flyttede til 
Herslev.
Jens Sørensen
f. 25-2-1901, Smidstrup s.
d.
gdr

Jens Sørensen var søn af Adolf Sørensen og hustru Else Marie, Håstrup. Adolf 
Sørensen havde i 1921 fået skøde på matr. nr. 14c af Herslev, og nu byttede 
han med Peder Olesen, og skødet var af 8-11-1927. - Noget tyder på, at de dårli 
ge tider for landbruget var årsag til, at Jens Sørensen måtte give op. Efter
følgerens skøde var i hvert fald et fogedudlægsskøde.

Jørgen Petter Laursen g.ra.
f. 5-6-1899, Rimmerslund
d.
gdr

Anna Andersen 
f. 1-6-1906, Egernsund
d.

1. Poul, 21-12-1928, 2. Tova, 28-12-1932, 3. Tage, 14-4-1934

Jørgen Peter Laursen kom fra Engom, men var født i Rimmerslund ved Hedensted, 
Hans kone var derimod sønderjyde, født i Egernsund. - Hans ankomst var af 10-4 
1931 ifl. sygekasseprotokollen, og hans skøde - der som før nævnt var et foged 
udlægsskøde - var tinglæst25-5-1931.
Godt en halv snes år varede det, Så solgte han til Laurits Andersen, og han bo 
ede derefter nogle år i Højrup, inden familien flyttede til Håstrup. Laurits 
Andersen lagde navn til en enkelt dag, inden han videresolgte, Skøde af 31-3- 
1942, og efterfølgeres var af 1-4-1942.
Denne var en gårdbestyrer Søndergaard, der vistnok var fra Erritsø. Ingen data 
kendes, og efter seks år solgte han til Aage Elkjær, hvis skøde var af 26-4- 
1948.

Aage Elkjær g.m.
f. 8-12-1902, Højrup 
d, 17-8-1971, Højrup 
gdr

Ruth Martha Spetzler Petersen 
f. 2-10-1917, Højrup mark
d.

1. Inger Marie, 29-3-1945, 2. Peter Boye, 4-12-1946, 3. Gerda, 10-9-1949,
4. Torben, 26-11-1955.



Matr. nr. llh-lli, 1844 

fitk 2i alb

Disse matrikelnumre blev af gårdmand Peder Olesen solgt til professor ved 
kunstakademiet Julius Paulsen.

Julius Paulsen g.m.
f. 22-10-1860, Odense
d.
kunstmaler

Esther Lange
f. 17-7-1878, København 
d. 22-7-1923, Tibirke

Julius Paulsen var født i Odense som søn af købmand Knud Paulsen og Betzy 
Christensen. Hans kone var fra København, datter af læge, senere professor 
Carl Lange.
Hvordan Paulsen havde fundet vej hertil, vides ikke, men her i hjertet af Elbo
dalen slog han sig ned og indrettede sommerresidens med atelier.Købekontrakt 
med Peder Olesen af 3-10-1903, bevilling til udstykning af 10-1-1904 og endelig 
skøde af 11-5-1904. k 5.000.
I de år Paulsen ejede stedet blev det - ifl. naboers udsagn - et yndet opholds
sted for visse af datidens kunstnere, der ferierede i de smukke omgivelser i 
Elbodalen, bl. a. Edith Rode.
Men da Paulsens kone døde, solgte han huset til en maler Groth i Holte, skøde 
af 29-8-1923, k. 3.000. Denne solgte det dog videre til sin svoger, der blev 
ejer med skøde af 26-5-1926, men for nu 6.500 kr.

Hjalmar Olsen g.m. Hedevig Emilie Groth
f. 9-4-1889, Klakring f. 25-12-1891, Viborg
d. d.
gartne og maler

1. Ole, 9-11-1916, 2. Karen, 21-2-1919.

Hjalmar Olsen var født i Klakring, hvor faderen vistnok var ved banen. Hedevig 
Groth var født i Viborg, men nærmere kendes ikke. - Olsen blev uddannet som 
gartner og fungerede som sådan en del år på herregårde o.l. Men samtidig dyrk
ede han også malerkunsten, og her var det især landskabsmaleriet, han beskæfti
gede sig med.
Til ejendommen hørte endvidere en stor have, hvor der blev drevet lidt gartne
ri, men i de sidste år familien var i Højrup, blev det dog maleriet, der optog 
ægteparret mest, og ikke så få billeder med Olsens signatur hænger endnu i stu
er i omegnen.
Omkring 1950 solgte Olsens og rejste til Sjælland, hvor de i nogle år boede i 
Espergærde, og nu blev maleriet hovederhvervet, idet alt, hvad Olsen kunne pro
ducere. kunne sælges til kunsthandlerne. Mange af motiverne var fra Sverige og 
Norge.
Hjalmar Olsen blev en meget gammel mand, der sidste år fejrede sin hundredårs 
fødselsdag. - De to børn, som familien havde, da den ankom, blev senere hen
holdsvis agronom og sygeplejerske.

Hjalmar Olsen solgte til Otto Heibæk, hvis tid kun blev ganske kort, inden han 
solgte igen til Marius Hansen.
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Niels Marius Hansen 
f. 23-5-1894, 
d. 11-12-1974, Taulov

g.m 2. Anne Rasmussen 
f. 5-11-1908, 
d. 5-12-1955, Højrup mk

murer

1. Edel, 1-2-1939, 2. Guri, 14-10-1944, Iris Kirsten, 24-11-1946.

Familien Marius Hansen kom fra Studsdal sidst på året 1951, men havde en del år 
boet i Kolding.
Efter konens død fortsatte Marius Hansen med døtrene til hjælp i Huset, som han 
fik skøde på ifl skifteudskrift af 10-8-1956.
Sine sidste dage tilbragte han på Tavlhøj i Taulov efter at have overdraget hus 
og have til yngste datter og svigersøn. Af de øvrige piger blev Edel gift med 
Boysen fra Follerup og bor i Vejen. Guri fik sit hjem i Fredericia og Iris blev 
gift med Gerhard Madsen.



Matr. nr. 12b, 1844

htk 0-1-2-1

Da gnid Jens Chr. Christensen omkring 1838 flyttede sin gård ud på markeri- 
den nuværende Stendalgård - blev der tilbage i selve Byen gårdsplads med 
bygninger, have og en smule toft. Et areal på 17*150 kv-alen eller fem 
kvart td. land. Dette blev solgt til Hans Hansen Alminde.

Hans Hansen Alminde g.m. Christiane Mathiasen
f. 5-11-1797, Skærbæk f. ca. 1794, Fredericia
d. 18-1-1862, Højrup d.
hmd

1. Hans Peter 28-11-1830, 2. Maren 26-4-1834
Hans Hansen Alminde var født i Skærbæk, søn af husmand af samme navn, og 
Elisabeth Jacobsdatter. Hans kone var født i Fredericia.
Folketællingen 1834 betegnede Hans Hansen som inderste og daglejer, hvilket 
vil sige, at han sad til leje i et hus.
Ved udflytningen af gården kom chancen for at købe resterne af det oprinde
lige gårdsted - han havde muligvis boet netop her - og skødet fra Jens Chr. 
Christensen dateredes af 28-8, 25-9-1939* Ejendommen blev nu skyldsat under 
matr. nr. 12b med htk 0-1-2-1.
I ægteskabet var der kun to børn, og heraf blev Hans Peter husmand i Bolskov 
mens datteren Maren som en lidt ældre pige i 1863 blev gift med enkemand og 
husmand Jørgen Ole Pedersen i Håstrup.
Efter Hans Hansens død i 1862 sad enken i uskiftet bo til 1870, da hun solg
te stedet. Det blev købt af Hans Hansen Skovenborg i gården lige over for 3 
og iflg. overlevering lige for næsen af Christen Basse i Højrupgård, for hvem 
det lå yderst ideelt lige op til hans øvrige ejendom.
Beboelsen blev derefter revet ned, og arealet blev brugt til græsning i man
ge år, til det i 1965 af daværende ejer, Mathias Petersen blev udstykket i 
fem byggegrunde. Se matr. nr. 12p-q-r-s-t. Men i mange år og næsten helt til 
nutiden mindede et par gamle frugttræer om, at her havde der også tidligere 
været bebygget.



Litra A
Matr. nr. 12e, 1844 
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Ovenstående hus blev fra gammel tid kaldt Remmerhuset efter den første beboer, 
der ejede det.

Peder Jacobsen (Remmer) g.m. Anne Sørensdatter
f. ca. 1778-79 f. ca. 1780, Kauslunde
d. 25-1-1839, Højrup d. 5-2-1857, Højrup
daglejer

1. Jacob, 10-2-1816, 2. Søren, 11-5-1821, d.s.å., 3. Rasmus, 11-5-1821, d.s.å.
4. Kirstine Marie Cathrine, 20-9-1826.

Peder Jacobsen med tilnavnet Remmer eller Remme var en ’’indvandrer", der kom til 
byen. Han kom sikkert fra Fyn, idet ældste søn var født i Middelfart. Hvornår 
er uvist, men 1821 er familien her. - Hvad tilnavnet angår, så var det betegnel
sen for en sadelmager ved rytterafdelinger, men derfor behøver Jacobsen ikke at 
have været regimentssadelmager, navnet kunne udmærket have været arvet.
Huset var et såkaldt Litra-hus, det vil sige et hus. der var bygget på lejet 
jord, og der findes et skøde af 28-5-1825, læst 6-7 samme år, fra gårdmand Jens 
Chr. Christensen i gd nr 12, på en "Haugeplads" mod en årlig afgift. Her har Rem 
mer så opført en bolig, idet kortet af 1821-22 ikke har noget hus der på stedet.
Efter Remmers død i 1839 blev enken boende, og i 1850 havde datteren fundet sig 
en mand.

Peder Jessen (Skov) g.m. 1. Kirstine Marie Pedersdatter
f. ca. 1826, Gårslev sogn f. 22-9-1826, Højrup
d. 27-1-1897, Højrup d. 6-1-1862,
skræder

Ane Cathrine, 14-4-1851, d. 1859

2. Karen Marie Jensdatter 
f. 26-8-1825, Nr. Bjert 
d. 9-10-1906, Højrup mk

1. Marie Cathrine, 26-12-1862, d. 1886, 2. Jens Jessen, 16-10-1864, 3. Jes
skov, 23-1-1869.

Lige efter nytår 1850 viedes Peder Remmers datter til Peder Jessen af Herslev. 
Han var dog født i Mørkholt i Gårslev sogn og bar tilnavnet Skov, Han var også 
søn af en Skov, idet hans fader blev kaldt Jess Skov, men da fornavne blev til 
efternavne på den tid, kom han altså til at hedde Peder Jessen.
1856 fik han skøde på huset, dateret 23-3 samme år, men først tinglæst d. 2—12— 
1857. Hvilket nok var i forbindelse med skiftet efter Anne Sørensdatters død.
I samlivet kun en enkelt datter, der døde som barn. - Tre år efter datterens 
død døde også moderen, kun 35 år gammel.
Tre måneder efter var Peder Jessen gift igen. Karen Marie Jensdatter var fra 
Nr, Bjert mark, datter af husejer Jens Pedersen og Marie Kirstine Truelsdatter.
I dette ægteskab var der tre børn, hvoraf dog datteren døde som ung pige. Søn
nen Jens blev murer og levede al sin tid her i sognet. Den anden søn vides intet 
om.

Intet vider kendes før 1893, da Jessen åbenbart ønskede at sælge en lod af den 
grund, hvorpå huset var beliggende. Det lykkedes også, men en påtegning i skø
det viste, at det forholdt sig, som nævnt i indledningen:
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Den med nærværende skøde afhændede ejendom er efter det oplyste en del af går
den matr nr 12a i Højrup, udstykket med ministeriets samtykke af 21-12-1892 som 
parcel matr nr 12e, 1 1/4 alb og matr nr 12f i alb.
Underskrevet af Jessen Skov og J.Chr. Mortensens enke på gård nr 12a, først
nævnte med ført pen.
Yderligere en anmærkning i skødet gav ejeren af den fraskilte parcel matr nr 
12f ret til at hente vand på matr nr 12e, og at denne ejendom kun må sælges 
med min kones samtykke. - Matr. nr. 12f blev solgt til bødker Jens Andersen La- 
degaard.
Få år efter døde Peder Jessen, og enken solgte huset til Niels Hansen Østdal, 
hvis data findes under matr nr 21c. Dette hus solgte han til Peder Pedersen 
Skov, da han erhvervede huset her med skøde af 19-10-1898.
Efter et halvt års forløb døde hans kone, men Niels Østdal fandt sig hurtigt 
en ny, og året efter var der bryllup. Maren Sørensen var født 4-10-1857 i Gree- 
ne sogn, datter af husmand Søren Mikkelsen og Maren Andreasdatter, og hun var 
sikkert hans husholderske ved vielsen.
1914 udstedte Østdal panteobligationer til børnene og sikkert i anledning af 
datterens giftermål. Hun blev dette år gift med Johs. Erbs Sørensen i Herslev. 
Ældste søn var da landmand i Læsten, og Marius opholdt sig i Højrup. Der var 
kun disse tre tilbage af en børneflok på otte.
I 1920 døde Niels Østdal, og hans enke beboede da huset, til hun også døde i 
1926. Derefter gik huset nok til Marius Østdal, der i hvert fald står som ejer 
i 1929. (efter brandprotokollen).
Af senere ejere kan nævnes

Johan Lange, der solgte til

Karl Nielsen, der igen afhændede det til

Johannes Paulsen, hvis ejertid varede til 5-11-1953. K 7.500.

Theodor Fihl Rasmussen fik skøde på det af ovenstående dato. Han var her til 
2-6-1959, da han mageskiftede med nedenstående. K 15.000.

Hans Nielsen og Carla Pedersen. Carla Pedersen var adoptivdatter af bmd Poul 
Pedersen, den tidligere ejer af Lykkedam. - En del modernisering fulgte nu de 
følgende år, indtil parret solgte igen med skøde af 6-10-1965. K 60.000.

Fru Marie Bøttern, der var enke efter Holger Bøttern, Fuglsang, købte nu huset, 
som hun beboede til 8-10-1969. K 65.000.

Astrid og Frederik Christiansen købte af Marie Bøttern og bebor huset endnu.
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Ovenstående hus er bygget af tømrer Theodor Hansen ca. 1914-15. Byggegrunden hav
de han købt af Peter Buhi Justesen, Højrupgård, og det derpå opførte hus kaldte 
Theodor Hansen for Trekroner.
Theodor Hansen beboede huset til 1921, da han solgte til fornævnte Justesen, der 
igen solgte til Christen Thomsen.
Christen Thomsen var en dansk-amerikaner, hvis kone - Maren Sørensen - stammede 
fra Højrup. Hun var født 14-11-1863 og datter af Søren Sørensen og dennes anden 
kone Ane Jørgensen, og familien udvandrede omkring 1882 til USA.
Nu vendte datteren så tilbage, gift med Christen Thomsen, der også var dansker, 
og overtog huset fra Justesen d. 1-12-1921. Tinglæst skøde af 20-6-1923. k 6.000.
I den tid Thomsen ejede hueset, udvidede han det med en tilbygning og veranda. Sam
tidig kaldte han det Omaha, et navn efter den stat, hvorfra han kom, og som det si 
den har beholdt.
Imidlertid ønskede Thomsen ikke at tilbringe resten af sine dage i Højrup, og med 
skøde af 20-3-1930 solgte han til nedenstående.
Christian Andreasen - gift med Marie Theodora Kongsted - var brugsuddeler i Høj
rup og havde været her siden d. 1. april 1917. Nu købte han Thomsens hus med det 
formål selv at bebo det. Han søgte bestyrelsen om tilladelse til at bo her, lige
som han ønskede at leje lejligheden ud til passende lejere. Det første havde be
styrelsen ikke noget imod, men ville ikke tillade udlejning af den ledige beboel
se. Ved generalforsamlingen samme forår vedtog et flertal, at Andreasen fremdeles 
skulle bebo Brugsforeningen.
Det lykkedes dog Andreasen at få lov til at benytte boligen i Omaha. Det viste 
sig i 1935, da han skulle flytte ind igen, efter at have solgt Omaha, idet foran
dringer formedelst denne flytning kostede 900 kr.
Den nye ejer var lærer Hougaard, der havde været lærer ved den daværende Højrup 
hovedskole. Nu tog han sin afsked og købte Omaha til sit otium. Af praktiske grun
de blev skødet udfærdiget til sønnen Jørgen Hougaard, der i skødet blev betegnet 
som kunstmaler. Skøde af 4-10-1935.
Her nød så lærer Hougaard sin pensionisttilværelse, til han døde i 1958. Han boe
de sammen med sønnen Jørgen og en husbestyrerinde.
Efter Hougaards død blev det ordnet således, at en familie Laurits Nielsen flyt
tede ind, og Jørgen flyttede til den østre ende af huset, men fik sin mad og for
plejning hos Laurits Nielsens.
Da Jørgen Hougaard døde - d. 7-10-1981 - solgte arvingerne huset til Laurits Niel
sens sønnesøn Finn Bjerning Nielsen.
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Et mindre jordstykke syd for Gl.Ribevej og beliggende ved nedkørslen til 
Elbodalen gennem Haurballepasset, som slugten i den militære terminologi 
i ældre tid kaldtes, tilhørte Haurballegård. I 1852 solgte daværende ejer 
af gården, Christen Jensen, en parcel af dette jordstykke til Christian 
Høeth.

Christian Jensen Høeth 
f. 1824, Taulov
d. 27-3-1896, Fredericia 
hmd.

g.m. Inger Kirstine Vesterberg 
f. 27-5-1821, Middelfart 
d. 21-2-1886, Højrup mk

1. Cathrine l8-9-1849? d. 1865, 2. Jens Peder 1851, d. 1863, 3* Anders 
31-8-1854, d. 1862, 4. Carl 27-2-1857, 5- Hans Jørgen 6-1-1861, 6. Cathrine 
4-3-1865, d.s.å.
Familien Høeth kom fra Erritsø d. 1. maj 1852 jfr. k-bogens tilgangsliste, 
og her var de to ældste børn fødte.
Skøde fra Christen Jensen på 14b af 17-6-1852. Med i handelen fulgte et 
på parcellen beliggende hus med fem fag bindingsværk samt ret til fri ad
gang til og afbenyttelse af det på den nordre side af vejen værende vand
sted. K 200 rigsbankdaler rede sølv.
Christian Jensen Høeth var født i nabolaget, omend på den anden side af 
åen og dermed i Taulov sogn, søn af skovfoged Jens Andersen Høeth og hustru 
Maren. Hans kone var født i Middelfart af ugift Irene Vesterberg, men op
draget som plejebarn af Jens Væver i Erritsø.
I ægteskabet fødtes ialt 6 børn. Heraf to døtre, der dog begge døde. Det 
samme var tilfældet med to af sønnerne, så noget tyder på TB i familien.
Kun to sønner overlevede, og af disse fik Carl sit virke i Fredericia, og 
hos ham døde Høeth, efter at han var fraflyttet huset, og samme Carl blev 
i Høeths dødsnotat benævnt som propskærer. Hans Jørgen findes i 1911 som 
ostehandler i Kolding.
I 1886 døde Inger Kirstine, og et par år senere solgte Høeth huset og flyt
tede til Fredericia.

Mads Christian Sørensen g.m. Karen Marie Jensen
f. 23-9-1849, Skibet s. f. ca. I85O, Smidstrup s.
d. 1927, Højrup mk, b. 9-2 d. 1931, Skærup, b. 19-8
hmd.

1. Margrethe 1-3-1877, 2. Søren Peter 6-8-1879, 3- Andreas 1-2-1884,
4- Johannes 12-2-1886.
Mads Christian Sørensen var født i Nr. Vilstrup, Skibet, og søn af boels
mand Søren Peder Madsen og Margrethe Sørensdatter. I maj 1876 blev han 
gift i Herslev med Karen Marie, der da tjente på Follerupgård, men var 
født i Tiufkær, Smidstrup, datter af husmand Jens Jensen.
Efter giftermålet flyttede de nok lidt rundt i sognet, idet børnene fød
tes dels i Herslev, dels i Follerup.
Men fra 1888 fik familien sit blivende sted her i Højrup mk. Skøde fra 
Høeth af 6-6, 13-6-1888.
Af de fire børn blev Margrethe i år 1900 gift med Hans Jacob Hansen af 
Fredericia mark, senere gårdejer i Taulov. Sønnernes videre liv kendes 
ikke. Efter næsten fyrre år på stedet døde Mads Chr. Sørensen i 1927, men 
Karen Marie blev boende i huset til 1930, da hun solgte. Aret efter døde 
hun i Skærup - muligvis på hvilehjemmet.
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Ny ejer var Max Jørgen Larsen, hvis skøde var af 18-2-1930- Han var smed 
og montør, født i Køng 30-9-1896. Gift med Anna, f. 1-7-1899 i Dalum. Det 
er også det eneste, der vides om denne familie, hvis tid på stedet her 
heller ikke blev lang. Larsen solgte samme år igen til Hans Jacob Hansen, 
Taulov, og da denne var identisk med Karen Maries svigersøn, vil det nok 
sige, at Larsen ikke kunne klare sine forpligtelser. Skøde til H.J.Hansen 
af 6-9 samme år.
Derefter blev Larsen sikkert lejer, idet det af et sognerådsnotat af 
11-2-1931 fremgår, at Hans J. Hansen søgte at få Herslev kommune til at 
betale huslejen for familien. Det nægtede kommunen, og ejeren solgte der
efter huset til Niels Svend Hansen, hvis skøde var af 15-12-1931-Efter 
seks år afhændede Niels Hansen til Hans Peter Hansen, der kom fra Tolstrup 
Enge.
Hans Peter Hansen var boelsmand i Tolstrup enge, og huset her var nok bereg
net til hans og konens otium. Skøde fra Niels Hansen af 23-11-1937- Efter 
et halvt års tid senere at have solgt i Tolstrup, flyttede familien til hu
set her i foråret 1938. Persondata under Tolstrup.
I 1955 overdrog H.P. Hansen huset til datteren Oda Hansen, der endnu ejer 
og bebor det.
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En rest af Haurballegaards tilliggende syd for GI. Ribevej solgte Christen Jen
sen i 1861 til nedennævnte.

Mogens Sørensen g.m. Mette Henriksdatter
f. 18-4-1828, Hørning f. 4-11-1824, Højrup mk
d. 15-6-1911, Skærbæk d. 9-6-1896, Skærbæk
hmd, snedker

1. Anne Kirstine, 29-12-1861, 2. Anneken, 20-10-1865

Mogens Sørensen var født i Hørning ved Skanderborg, søn af Søren Christensen 
Printz og Kirsten Pedersdatter. Mette var en Højrup-pige, datter af husmand 
Henrik Pedersen og Cathrine Ditlevsen. Moderen døde imidlertid kort tid efter 
hendes fødsel, og Mette voksede op som plejedatter hos husmand Christopher 
Jensen og hans kone Anneken, der var barnløse. Folketællingerne 1834-1840 og 
1845 viser hende stadig som sådan.

De findes viede i Trinitatis kirke, Fredericia, i maj 1853. Hvor de derefter 
tog ophold, er uvist.
Mogens Sørensens adkomst var af 28-5-1861.
I årene, der fulgte, fødtes de ovennævnte døtre, og det er ikke lykkedes at 
opspore andre børn. Disse døtre findes ikke viede her i sognet, men en af dem 
blev gift med en Christen Sørensen i Skærbæk.
Efter godt tredive år på stedet ønskede Mogens Sørensen ar sælge. Gennem en 
annonce i Fredericia Avis averterede han huset til salg i 1892. Det blev dog 
ikke til noget, og i stedet for salg blev det til en lejekontrakt med en svo
ger Peder Henriksen fra Middelfart. Denne tinglæstes 31-3-1892, og formedelst 
300 kr årlig kunne denne disponere over to fag hus i den østlige ende samt al 
havejord, der lå øst for huset. Samme Henriksen døde dog året efter og da be
nævnt som fattiglem af Herslev.
I 1896 blev Mogens Sørensen enkemand, men om han da stadig beboede huset, er 
nok usikkert, idet Mette døde i Skærbæk.
I 1909 solgtes huset, og det var ovennævnte Christen Sørensen, Skærbæk, der 
ifl. fuldmagt solgte til Christian Hansen fra Højrup mark. Dennes data under 
19d. Skøde af 22-12-1909, 13-6-1910.
Familien Hansen beboede huset til 1917, da den købte ejendommen 19d længere 
mod vest på GI. Ribevej.
Huset købtes derefter af gdr Kristen Pagh, hvis skøde var af 19-12-1917, og 
han solgte videre til sin svoger, snedker Jens Kaysen Ladegaard, der dog nok 
ikke nåede at bebo det, inden han afhændede det til Lars Larsen.

Lare Larsen g.m. Ane Marie Jensen
f. 23-8-1875, Brejning f. 27-12-1874, Vennebjerg
d. 1954, V. Nebel, b. 15-9 d. 1947, Højrup mk, b. 12-11
kommunal vejmand

1. Else Kirstine, 28-3-1901, d. 1918, 2. Thorvald Christian, 10-3-1903,
3. Ingrid, 19-12-1908, 4. Kirstine Marie, 2-3-1911, 5. Aksel, 19-12-1912.

Larsens adkomst til huset var af 6-11-1918. Familien kom da fra Follerup, hvor
til Larsen i sin tid var kommet som kusk på Follerupgård, og her blev alle bør-
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nene fødte.
I 1912 blev Larsen ansat som vejmand i kommunen og nok på den tid som den ene
ste. Gagen var 775 kr årlig, en løn der dog i 1917 forhøjedes til 1.000 kr.
Det var under første verdenskrig, og prisstigningerne satte ind, så 1919 blev 
det til 15oo kr årlig.
Året efter kom en nyordning, hvorefter vejmanden blev fritaget for den almin
delige vejtjeneste i sommermånederne juni, juli og august, der så kunne bru
ges til privat indtjening.
I 1926 blev kommunen delt op i to vejdistrikter,Herslev-Follerup og Højrup- 
Tolstrup. Larsen blev selvfølgelig ansat i Højrup-distriktet, og her fungere
de han, til han afløstes af Hans Olsen omkring 1940.
Efter at være blevet enkemand solgte Larsen huset og rejste til V.Nebel, hvo 
han tog ophold hos en datter. Huset blev købt af gdr Erik Hjorth, der fik skø
de på det af 7-4-1848.Han brugte det en del år som bolig for gifte medhjælpe
re. Senere udlejedes det, indtil daværende ejer af gården, Niels Peter Honore, 
afhændede det til vognmand Kjeld Nielsen, der endnu ejer og bebor det.
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Ejendommen er en parcel af gård nr 15 - Elmegården - og udstykket fra denne i 
1868.

Peder Jensen 
f. 24-3-1845, Højrup
d.
bmd

g.nu Grethe Hansen 
f. 26-6-1842, Erritsø
d.

1. Karen Margrethe, 19-5-1867, d. 1870, 2. Jens Rudolph, 7-12-1870, d. 1876,
3. Niels Peder, 22-7-1872, 4. Karen Margrethe, 3-8-1876, 5. Jens Rudolph,
18-7-1880, d. 1883.

Peder Jensen var søn af gårdmand Jens Rudolphsen og Karen Margrethe Nielsdatter 
i Højrup, mens hans kone var datter af Hans Ditlefsen og Sidsel Hansdatter i El
tang, men født i Erritsø. De findes gift i det tidlige forår 1867 i Herslev, og 
i notatet desang. blev Grethe Hansen benævnt af Højrup, så hun havde antagelig 
tjent her, måske endda på selve Elmegården.
Efter brylluppet købte Peder Jensen den mindre ejendom 6f, som han fik skøde på 
24-6-1867 og beboede, mens man søgte om bevilling til udstykning af en parcel 
fra modergården. Denne forelå 8-7-1868, hvorved den yderste del af marken mod 
vest skiltes fra i parcellerne 15b og 15c med ialt htk 0-7-1- 1/4.
Ved arvedelingen efter Jens Rudolphsen, der døde samtidig, tilkom der Peder Jen
sen en arvelod på 2700 rdl, som broderen Rudolph, der overtog fødegården, udsted 
te en panteobligation på.
Med skøde af 30-11-1869 og 2-3-1870 plus 1500 rdl overtog Peder Jensen nu jorden 
og opbyggede en ejendom yderst på marken og lige i skovkanten. Matr nr 6f havde 
han med formålet her for øje afhændet allerede i 1868. Inden den ny bolig blev 
færdig, boede han som indsidder i Højrup og sandsynligvis på fødegården.
Peder Jensens videre liv blev dog noget af en tragedie, idet han blev sindssve. 
Af de eaml e soenerådsnrotokoller fremeår det. at hans brødre Niels Peder i skov
bæk mølle ob RudolDh Jensen i Høirun, henvendte sie til soenerådet ob bad det
te foranledige, at Peder Jensen blev anbragt nå sindssygeanstalt. Det må sikkert 
have været alvorligt, idet rådet på mødet samme dag - 6-10-1877 - besluttede at 
etablere vagt ved patienten, indtil overførelse til Århus kunne finde sted.
Senere referater viste ham dels hjemme, dels i århus. Af et mødereferat fra 16- 
12-1880 fremgår det, at han nu igen befandt sig på hospital, og Rudolph Jensen, 
der var værge for svigerinden, måtte love sognerådet at sørge for salg af ejen
dommen, idet det nu kneb med betalingen.
Ejendommen solgtes til Ulrich Olesen - i det nuværende Fuglsang - idet man mage
skiftede. Skøde af 24-2-1880. Her boede Grethe Hansen så ganske kort, og hun måt 
te have hjælp til de daglige fornødenheder. Hun rejste senere til Vilstrup med 
Børnene. - Peder Jensens videre skæbne kendes ikke.
Ulrich Olesen fik ikke megen fornøjelse af denne handel, der nok også var indgå
et til fordel for en datter og vordende svigersøn - datteren blev i sommeren 
1880 gift med Terkel Jeppesen fra Pjedsted - for året efter døde han uden at 
have meddelt skøde til de unge. Det blev derfor hans enke, der overtog ejendom
men, som hun derefter solgte - gennem mageskifte - til Erik Hansen fra Herslev.
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Erik Hansen 
f. 6-10-1838, Taulov
d.

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

bmd

ægteskab barnløst

Erik Hansen var født på Holme mark i Taulov sogn, søn af gårdmand Hans Palle
sen og Dorthe Erichsdatter. Han blev i 1877 gift med Ane Nielsen, der var enke 
efter boelsmand Niels Peder Pedersen, Herslev. Hun stammede fra Eltang, datter 
af husmand og tømrer Niels Pedersen og Kirsten Davidsdatter.
I sit første Ægteskab havde Ane Nielsen to børn: 1. Peder Nielsen Pedersen, f.
7- 5-1874, 2. Karen Kirstine, f. 13-10-1875.
Efter fem års forløb købte Erik Hansen og Ane så ejendommen på Højrup mark, i- 
det de mageskiftede med Ulrik Olesens enke, Margrethe Madsdatter, idet Ulrik 
Olesen ikke havde nået at handle, inden han døde. Skøde af 30-12-1881 og læst
8- 1-1882.
Det var nu en lidt større ejendom, Erik Hansen overtog, idet Ulrik Olesen ved 
mageskiftet med Peder Jensen førte matr. nr. 26a med sig, men til gengæld af
gav nr. 15c.
Efter 28 år på stedet solgte Erik Hansen - i daglig tale kaldet lille Jerk - 
ejendommen til Herman Petersen, og familien forlod sognet. Af de to børn vi
des sønnen at være blevet bosat i Taulov, vistnok håndværker.

Herman Johannes Petersen g.m. Martha Corty Spetzler
f. 8-9-1882. Søllerød f. 15-8-1890, Fredericia
d. 26-8-1963, Fredericia d. 9-5-1976, Fredericia
bmd

1. Aase Marie, 6-4-1912, 2. Alois Boye, 10-12-1913, 3. Villy, 15-12-1915,
4. Ruth Martha, 2-10-1917, 5. Bent Emil, 3-5-1922.

Herman Petersen var sjællænder af fødsel og søn af lærer Petersen og Johanne 
Olesen i Søllerød skole. Imidlertid døde faderen, mens sønnen var mindreårig, 
og han blev sammen med tre søskende adopteret af en præst i Horsens, der sørge 
de for deres opdragelse.
Martha Spetzler var født i Fredericia og datter af guldsmed Mathias Spetzler 
og Maria Corty.
Herman Petersen blev uddannet ved landbruget, og i 1910 købte han ejendommen 
her, skøde af 13-12, 21-12 samme år. Derefter holdt han bryllup i 1911 med 
Marthe Spetzler, og så begyndte børnene at komme - fem ialt.
I 1918 øgede han tilliggendet, idet han af fru Kirsten Rudbæk købte den lille 
ejendom matr nr 31. K 5500, og skøde af 21-4, 1-5-1918. - Et par år senere 
mageskiftede han med naboerne Carl A. Buch og Theodor Schmidt. Det drejede sig 
kun om små parceller og var vist nærmest en skeludretning. Skøder af 4-10, 
13-10-1920.
Af Børnene blev Aase Marie gift med el-installatør Weitzmann i Roskilde og fik 
sit hjem der. - Alois Boye var efter endt tjeneste ved Jydske Dragonregiment i
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Randers blevet ansat i grænsegendarmeriet. Her døde han i tysk koncentrations
lejr i marts 1945 umiddelbart før krigens afslutning. Han var gift med Birthe 
Hansen fra Rømø.
Villy overtog fødehjemmet, og Ruth Martha blev gift med Aage Elkjær fra Højrup 
De købte i 1948 Mærskkildegård.
Bent Emil gik handelsvejen og blev udlært i brugsforeningerne. Var sidst ansat 
som brugsuddeler i Høm ved Ringsted. Gift med Inger Nielsen fra Køge.

Willy Spetzler Petersen g.m. Anna Elisabeth Hansen 
f. 15-12-1915, Højrup f. 16-9-1920, Erritsø 
d. 21-8-1978, Bredstrup sogn d.
gdr

Viggo, 19-9-1944

Willy Spetzler overtog raedvskøde af 29-10-1948 det fædrene bo. Det bestod nu 
af matr nr 7c-15b-25d-26a-31 og 49ae.
Men Willy var da allerede selvstændig. Han havde i 1944 af Peder Pedersens 
arvinger købt den lille ejendom5d-6n-22c, skøde af 1-3-1944. På samme tid gif
tede han sig, og hans kone var en datter fra Henneberg Ladegård.
Da Herman Petersen kunne tænke sig at holde op, mageskiftede far og søn sim
pelthen. Men det blev for Willy Spetzlers vedkommende en kort fornøjelse. En 
dag i året 1951 brændte hele herligheden. Ejendommen blev ikke bygget op, men 
det meste af tilliggendet solgt til naboerne.
Men Willy Spetzler med familie flyttede til ejendommen Virkelyst i nærheden af 
Hejse kro, og her døde han i 1978.



Matr, nr. 15e, 1844

htk 2 fdk 1 alb

Da gårdejer Jens Rudolph Jensen solgte sin fødegård - Elmegård - fratog han en 
mindre parcel nederst i marken og ud til Taulov-vejen. Denne parcel blev matri
kuleret under matr nr 15e af Højrup, stor 2 fdk 1 alb. 2.000 kr og skøde af 
1-11-1922. Her byggede han et hus.
Imidlertid gjorde Jens R. Jensen en majdag 1925 en ende på sit liv ved at gå op 
i sin gamle gård og hænge sig i laden.
Efter hans død solgte arvingerne huset til particulier Jens Johannesen, der 
vistnok stammede fra gården Ventegodt i Smidstrup sogn. Skøde af 21-6-1928.
Han - eller hans arvinger - solgte huset til familien Elkjær.
Peter Elkjær solgte sin kones fødegård matr. nr. 9 i 1929 og flyttede ind i 
nabogården på den anden side af vejen, der netop var overtaget af Christian 
Fromberg. Denne, der på det tidspunkt var ugift, havde et stort stuehus, og fa
milien fik let plads her. Her var den så, til den af Johannesen købte huset her

Hans Skovenborg Elkjær
f. 16-1-1912, Højrup
d. 9-10-1979, -
husejer, ugift

Hans Elkjær var yngste søn af Peter Elkjær og Marie Skovenborg. Han fik til
skrevet skødet, der var af 31-10-1934, og her boede han sammen med sin ældste 
søster Sigrid og faderen, til dennes død i 1938. Derefter alene med søsteren 
og til slut også med søsteren Esther.
Hans Elkjær døde i 1979, og huset overgik til søstrene Sigrid og Esther. Efter 
Sigrids død i 1989 beboes huset nu alene af Esther Elkjær.




