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Matr. nr. l6a, 1844
HVANDLUND
htk l-6-2-2|

l6a - 1

Efter frikøbene i slutningen af 1760-erne og udskiftningen i 1771-73 be
gyndte de nye selvejere at bortsælge jord, og naturligt nok af den, der 
lå længst væk fra modergården og derfor mest upraktisk for driften.

Laurits Andersen Bie 
f. ca. 1744
d. 1-9-1824, Hvandlund 
gmd.

g. m. Ingeborg Hansdatter
f. ca. 1745-46, Taulov? 
d. 17-12-1826, Hvandlund

Dorthe ca. 1775? 2. Anne Margrethe 13-1-1781, 3- Anders 7-2-1784, 4* Maren 
18-3-1786, 5. Hans 7-7-1788.
Laurits Andersen med tilnavnet Bie kom nok fra Taulov, hvor han i 1771 var 
blevet gift med Ingeborg Hansdatter. Deres oprindelse kendes ikke, men da 
brylluppet stod i Taulov, var dette sogn muligvis Ingeborgs hjemsted.
I 1780 købte Bie af gårdmand Jens Christiansen i Højrup en parcel af dennes 
gård nr. 2 i Højrup. Parcellen blev skyldsat til htk 1-2-0-0, og skødet fin
des dateret 1-5-1780.
Det var begyndelsen, og ejendommen fik naturligt nok navn efter området, der 
fra gammel tid havde båret betegnelsen Hvand i sig. Således findes det gemt 
i de ganle marknavne, hvor man i en fortegnelse fra 1666 finder Hvandeng, der 
var god for et læs hø årligt.
Laurits Bie nøjedes dog ikke med købet af denne ene parcel. Han handlede og 
mageskiftede ret livligt de første år og øgede sit tilliggende. Således var 
han også på ”udsalg” da Jørgen Spedsberg i Højrup solgte ud, og her købte 
han en lod nr. 9 med htk 0-1-3-1 7/12, skøde af 11-12-1792. Men alle disse 
indkøb gik samlet ved den ny matrikels fremkomst i 1844 under nr. l6a, idet 
en del mindre lodder og engskifter da var solgt fra. Fire af de ovennævnte 
børn findes fødte på Hvandlund, og der kan muligvis have været flere end de 
fem kendte. - Af disse blev Maren i l8l3 gift med en skomager Kyhn fra Fre
dericia, og da han døde med en Nis Pedersen, ligeledes fra Fredericia. Maren 
døde dog i Herslev fattighus i 1866. Sønnen Hans overtog Hvandlund efter fa
deren .

Hans Lauritsen Bie g.m. Anne Poulsdatter
f. 7-7-1788, Hvandlund 
d. 7-8-1860, Højrup 
gmd.

f. 7-12-1786, Vilstrup 
d. 28-11-1855? Højrup

1. Maren 8-8-18l8, d.s.å, 2. Poul 5~12-1819, 3* Laurits 5-12-l8l9, d.s.å.
4. Laurits 13-11-1821, 5* Ingeobrg 17-3-1824, 6. Maren 10-3-1826, 7- Anders 
13-2-1829, d.s.å.
Laurits Bies mange handeler bevirkede, at han kunne overdrage sønnen en 
ejendom, der bestod af ikke mindre end sytten parceller med et samlet hart
korn på 2-1-1-1 19/24, og det var dengang en mindre gård.
Hans Bie fik skøde på hele herligheden, tinglæst 19-9-l8l6.
Da var han endnu ungkarl, men kort efter - i maj l8l7 - viedes han i Vil
strup kirke til Anne Poulsdatter fra Skovsgårde, datter af gmd. Poul Chri
stensen og Maren Sørensdatter. Dermed var der også en kone i gården.
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I deres samliv nåede de at få syv børn, hvoraf dog de tre døde som spæde.
Poul døde som ung mand, just som han stod for at gifte sig. K-bogen mel
der om hans død, der indtraf samme dag, der lystes til bryllup for ham d. 
17-8-1851 ♦ Døde "ved et ulykkeligt fald". - Laurits blev skolelærer i Aal
borg mens Ingeborg 1853 blev gift med Rasmus Lauritsen i Højrup (se 49ae). 
Maren forblev ugift og var hjemme, så længe forældrene levede. Købte 1860 
en grund i Højrup og byggede her et hus. Døde hos søsteren Ingeborg i l88l.
I 1835 solgte Hans Bie Hvandlund. Visse ting tyder på, at han havde siddet 
og hugget i det. F.eks. var hartkornet svundet ind, da den ny matrikelfor
tegnelse kom, så han må have solgt af tilliggendet. Ligeledes tæller det med, 
at han efter salget oprettede et mindre husmandssted på Højrup mark. Se 
matr. nr. 5c.

Poul Nielsen 
f. 28-1-1799, Taulov 
d. 22-2-1863 
gmd.

g.m. Anne Marie Jensdatter 
f. 22-6-1811, Højrup mk 
d. l8-7-l866, Hvandlund

1. Jensine l6-3-1836, 2. Niels Peder 16-6-1838, 3- Maria 12-5-1841, 4« Jons 
9-12-1844, 5- Laurits 16-12-1848, d. 1859, 6. Hans Damkjær 19-9-1852.
Den ny ejer var Poul Nielsen, der var født i Børup, Taulov sogn, og døbt 
d. 28. januar, der altså ikke er fødselsdagen. Forældrene var gmd. Niels 
Lauritsen og Ane Poulsdatter.
Han fik skøde på Hvandlund d. 30-12-1835, læst 27-3-1836. - Han var samme 
sommer - l6. juni - blevet gift med Anne Marie Jensdatter, der var født 
på nabogården Haurballegård, datter af gmd. Jens Christensen og Anne 
Marie Andersdatter.
Da han nu efterfulgte Bie, varede det ikke længe, inden han blev kaldt 
Poul Bie, da der på den tid var to mere, der hed Poul Nielsen.
Ved ny matrikels fremkomst i 1844 blev hartkornet nyansat til l-6-2-2|.
Dette havde dog Poul Nielsen øget ved køb af matr. nr. 3b, der var en eng.
I samlivet med Anne Marie fødtes seks børn, hvoraf ældste søn til sin tid 
efterfulgte faderen. Jensine blev gift med gmd. og enkemand Niels Madsen i 
Mejsling. Maria blev som gammel pige gift i 1893 med Marius Brems af Som
merlund, der ligeledes var enkemand. De yngste sønners videre liv kendes 
ikke. Poul Nielsen døde ved et ulykkestilfælde, da han sammen med nogle fæl
ler foretog en flytning for en nabo til Dalby ved Kolding og på hjemvejen 
kørte løbsk.Denne hændelse gav åbenbart anledning til nogle fæle rygter og 
antydninger om kørsel i fuldskab.
Hans makkere på turen fandt anledning til at indrykke et dementi i Fredericia 
Avis for den IO-3-I863. Dette lyder:

Undertegnede som tilligemed afdøde Gmd. Poul Bie 
i Højrup Søndagen d. 22. Februar sidstleden kjørte 
Flyttegods for en Hmd. fra Højrup Mk til Tved, Dalby 
Sogn, have ikke blot med Forundring men endog med 
Smerte erfaret, at der i Anledning af den sørgelige 
Tildragelse, hvorved bemelte Poul Bie paa en saa yn
kelig Maade mistede Livet, have været mange falske 
og tildels krænkende Rygter i Omløb.
Vi tillade os derfor overensstemmende med Sandheden at 
meddele, at der ved denne Leilighed aldeles ikke fandt 
nogen Svir sted, men at vi alle i ædru Tilstand til- 
traadte Hiemrejsen, at der heller ikke fandt nogen uor
dentlig Kjørsel Sted, som kunde give Anledning til U- 
lykken, og endelig, at han (Poul Bie) nok kjørte forrest, 
men at vi forresten alle fulgtes ad, indtil hans Heste 
ned ad Bakken tog en for rask Fart, dog varede det kun 
et Par Minutter, inden vi igen kom til ham, men desværre
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fandt ham som et lemlæstet lig. .
Ulykken er altsaaikke fremkaldt ved egen Brøde 
hverken hos den afdøde eller os, men den er et 
Vink fra Ham, der har Livet og Døden i sin Mæg
tige Haand, og den taler paamindende til alle: 
"Hvo ved, hvor nær mig er min Ende".
Dette have vi troet at burde bringe til offent
lig Kundskab baade for vor egen Skyld, som og for 
at værne om den hæderlige afdødes Minde, maaske' 
det og kunde være til Trøst og Beroligelse for 
hans sørgende Familie og Venner.

Ole Ludvigsen Jørgen Davidsen
Kongsted Mk Herslev Mk

Niels Jensen Høeth 
Taarup Skov

At slige rygter verserede efter en sådan tur, var der ikke noget usæd
vanligt i, da det hørte med til sådanne tjenester som en flytning, at 
flyttefolket blev beværtet på det bedste og gerne med mange drammer. 
Tre år senere tilskødede Poul Bies enke sønnen gården.

Niels Peder Poulsen g.m. Marie Jensen Buhi
f. 16-6-1838, Hvandlund f. 8-IO-I848, Fredericia
d. 17-6-1916, - d. 1927> Hvandlund, b. 16-6
gmd.

1. Poul 21=8=1875, 2. Jens 23-3-1882, 3- Laurits 9-5-1884.
Med skøde af 28-1-1866 overtog N.P. Poulsen gården efter moderen, der for. 
øvrigt også døde nogle måneder senere. Matr. nr. l6a og 3b med htk henh. 
l-6-2-2| og 0-1-1-lj, ialt godt 2 tdr. htk.
På det tidspunkt var Poulsen endnu ugift, men i 187O blev han d. 11. novem
ber i Michaelis kirke i Fredericia viet til Marie Jensen Buhi, der var 
datter af avlsbruger Jens Jensen Buhi og Ane Dorthea Pedersen.
Med Poulsens overtagelse af Hvandlund begyndte en virksomhed, der rakte 
langt ind i vort århundrede: oprettelse af restaurationsvirksomhed. Det 
var dog vist kun en sommer foreteelse, men var alm. restauration og med 
udskænkning af stærke drikke. For at kunne betjene et større publikum 
opførtes senere en træpavillon til fester med dans o.l.
Ifl. overlevering skulle - når der afholdtes offentlige fester - øvrig
heden være til stede. Denne var repræsenteret af stedets nabo, sognefoged 
Jens Haurballe. Et hverv han efter sigende ikke var særlig ked af, da der 
altid faldt lidt af.
Foruden landbrug og restaurationsvirksomhed beskæftigede Poulsen sig også 
med tørvefabrikation. Endda i ret stor stil, hvis man skal tro en annonce 
i Fredericia Avis for den 20-6-1874:

Tørv!
I Hvandlunds Mose er af god Kvalitet flere 100.000 
tørv til Salg straks og i Løbet af Sommeren.
Pris 8 Kr. pr. Tusinde.

N.P. Poulsen, Hvandlund 
Højrup Mk

Foruden sit daglige virke tog Poulsen også del i sognets anliggender. Han 
var medlem af sognerådet, ligesom han næsten en halv snes år var kirkevær
ge. Han var nok også med i starten på det åndelige røre, der var i sognet
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på den tid. Han var således medindbyder til den første grundlovsfest i 
Højrup skov i 1869*
I samlivet med Marie Buhi kom tre sønner til verden. Af disse døde den 
ældste som ung mand, idet han druknede i en mergelgrav i Gylling i 1898. 
Laurits udvandrede til USA som ung, og det blev derfor sønnen Jens, der- 
efterfulgte faderen.

Jens Poulsen Buhi g.m. Kirstine Jensen
f. 12-3-1890
d. 6-10-i960, Ødsted

f. 23-3-1882, Hvandlund 
d. 16-2-1963> Ødsted 
gmd.

1. Petra Cathrine 5-5-1916, 2. Margot Paula 21-3-1918, 3« Peter Jacob Buhi 
13-4-1923, 4. Jens Buhi 23-1-1927.
Niels Peder Poulsen var en gammel mand, inden han afgav stedet til sønnen 
Jens. Denne, der nok var nygift ved overtagelsen, fik skøde på Hvandlund 
af 8-1-1913* Men i modsætning til faderen holdt han ikke så længe ud. 
Oplysninger af personel karakter er mangelfulde, og muligvis var der flere 
børn i ægteskabet end nævnt her.
I 1929 afhændede Buhi Hvandlund til ejendomshandler Mecklenburg i Frederi
cia, der fik skøde på ejendommen 18-12-1929. Det var dog et mageskifte, idet 
Buhi i bytte overtog Høilsgårde kro og gård.
Mecklenburg var ikke landmand og beboede heller ikke ejendommen, men drev 
den ved bestyrer, til han i 1935 solgte den til fru Agnes Møller, hvis 
skøde daterer sig af 9-2-1835* Men allerede samme år solgte fru Møller 
til CArl Christiansen fra Bredstrup og Marie Madsen fra Højrup, der fik 
skøde af 20-12 samme år.
Det var meningen, at Hvandlund skulle danne rammen om deres fremtidige 
tilværelse. De var forlovede. Men det skulle ikke gå således, idet Chri
stiansen døde før bryllup havde fundet sted. Christiansens arvinger over
tog Hvandlund som eneejere - skøde af 5-5-1936 - og solgte videre til 
nuværende ejer, Gunner Holt.

Gunner Holt g.m. Kristine Nielsine Ebbesen
f. 27-H-I904, Højslev
d.
gdr.

f. I6-I-I9H, Seem, Ribe
d.

1. Asger 10-2-1932, 2. Inger 31-5-1934, 3« Kirsten (Musse) 22-6-1936,
4* Birgit 7-6-1942, 5- Hanne 19-2-1951*
Gunner Holts virke på Hvandlund strækker sig tilbage til 1931, idet han er 
identisk med den under Mecklenburg nævnte bestyrer - kun afbrudt af en kor
tere tid efter salget i 1935-
Efter de uforusigelige hændelser omkring Christiansens død blev det nu mu
ligt for Gunner Holt og familie at vende tilbage som ejere. Skøde fra Chri
stiansens arvinger af 19-8-1936, og livet gik videre på Hvandlund.
Ejendommens status ikke ændret i Holts tid, og til Hvandlund hører der stadig 
et areal af 12,5 ha eller ca. 23 tdr. land, heraf de fire i eng.
Bygningsmæssigt er kun laden ombygget i 1952, ligesom stråtaget på det gamle 
stuehus er udskiftet med hårdt tag ca. 1957-
Det gamle bierhverv - restaurationsvirksomheden - tog under og lige efter 
sidste krig et opsving - med afhoIdsbevilling - men er nu endelig afviklet. 
Den gamle træpavillon måtte formedelst tidens tand nedbrydes engang i mid
ten af 1950-erne, og dermed svandt det sidste spor af et til tider travlt 
virke.
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Siden 1963 har agerjorden været forpagtet ud, mens eng og græsmark stadig 
bruges af ejeren. Forpagtere var først Fromberg i Højrup, mens naboen Ho- 
nore senere kom til.
Af familiens fem børn, der alle fødtes på Hvandlund, er sønnen Asger gift 
med Magdalene Kyed fra Skærbæk, og de ejer gård i Brøndsted. Inger gift 
med Søren Elkjær, og de har landbrug og savværk i Ladegårds skov.
Kirsten blev sjællænder, gift med Kurt Madsen og boende i Østrup ved Ka
lundborg. Birgit og Hanne ugifte.



Matr. nr. 17a, 1844

Lykkedam 17a-l

htk, 1-6-1-li

Ejendommen her synes at være sammensat af forskellige parceller fra ligeledes 
forskellige gårde.
Mads Jensen fik skøde på ethus med nogen jord fra Peder Hansen Møller d. 7-7- 
1792. I 1796 købte han yderligere af Morten Madsen en parcel af dennes gård nr 
12 med hartkorn 0-2-3- 5/6 (gi. matr.), skøde af 31-10 samme år. Endelig var 
Mads Jensen da også på ’’udsalg", da gmd Hans Griis.s dødsbo splittedes for al
le vinde i 1812-13.
Da ny matrikel udarbejdedes, blev disse parceller samlede under et enkelt nyt 
matrikel nummer, 17a, og det samlede hartkorn nyansattes til 1-6-1-li, hvilket 
svarede til et større boelssted eller mindre gård.

Mads Jensen g.m. Mette Michelsdatter
f. ca. 1753
d. 4-12-1827, Højrup
bmd

f. ca. 1762 
d. 15-2-1842, Højrup

1. Jens, 6-6-1792, 2. Magdalene, 8-12-1794, Anne, 18-2-1799, 4. Marie, 21-10
18ol, d. 1802.

Hverken Mads Jensens eller hans kones oprindelse kendes. Mette var dog mulig
vis fra Vilstrup, og ved hendes død blev hun kaldt Mette Høegs.
De fire børn findes alle fødte her i sognet, og Anne blev i 1820 gift med den 
tidligere underofficer Lauge Nielsen, der ligeledes stammede fra Højrup. Dette 
ægtepar fik bopæl i ejendommens første bebyggelse, der nok var et hus i Høj
rup by. På et ret tidligt tidspunkt flyttede man ud på selve marken, og matri
kelkortet fra 1822 viser bygninger på stedet.
Ejendommen kendes under navnet Løkkedam fra gammel tid. Det var et gammelt 
marknavn, Lycke Dams Fald, der senere ændredes til Løkkedam, og som nu i vort 
århundrede blev tinglyst som ejendommens navn, men med stavemåden som oven 
for.
Noget tyder på, at Mads måske havde været tvunget til at sælge og uden at få 
aftægt, idet både han og Mette ved død blev betegnede som almisselemmer i Ste
det for aftægtsfolk. Deres sidste år tilbragte de sikkert hos datteren i Høj
rup, i hvert fald viser folketællingen i 1834, at Mette havde ophold hos dat
teren.

Jens Erichsen g.m. Maren Christensdatter
f. 3-8-1783, Bramdrup f. 26-4-1795, Taulov
d. 10-2-1865, Højrup mk d. 25-3-1875, Højrup mk
bmd

1. Mette Marie, 26-10-1823, d. 1824, 2. Mette Kirstine, 6-6-1825, d. 1842, 
3. Inger Marie, 4-6-1827, 4. Ane, 16-10-1829, d. 1842, 5. Christen, 27-7- 
1831, d. 1856, 6. Maren, 13-4-1834, d. 1837.

Jens Erichsen var en ældre ungkarl på næsten de fyrre, da han i april 1823 
viedes i Taulov kirke til Maren Christensen.
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Han var født i Bramdrup som søn af Erich Rasmussen og Mette Jensdatter, sik
kert hjemmedøbt, da 3-8 var fremstillingsdato. Maren Christensen var en Tau- 
lov-pige, datteraf husmand Christen Lauritsen og Kirsten Thues.
inden brylluppet havde Jens Erichsen sørget for, at han og Maren kunne få no
get at virke med, og med skøde af 18-12-1822, læst 19-1-1823, overtog han et 
"Sted med Besætning, htk l-o-2-l 2/3", der så kom til at danne rammen om hans 
og Marens videre liv.
En halv snes år senere øgede han sit jordtilliggende med købet af en parcel 
fra gmd Peder Christophersen i Højrup, hvis vestermark grænsede op til Erich- 
sens jorder. Skøde af 18-9-1833, htk 0-2-3-2 3/4, der senere med den ny ma
trikel blev til matr nr 6b med 0-4-0-2i.
Af de seks børn, der i samlivet med Maren kom til verden, døde de tre som 
børn, Mette Kirstine som syttenårig og Christen som voksen mand, fem og tyve 
år gammel, så den side af tilværelsen formede sig ikke lykkeligt for Jens Erich 
sen og hans kone. Inger Marie var derfor eneste arving, og hun efterfulgte med 
sin mand forældrene på gården.

Anders Jensen g.m.
f. 18-3-1818, Højrup mk 
d. 18-11-1875, 
gmd

Inger Marie Jensdatter 
f. 4-6-1827, Højrup mk 
d. 19-2-1896, Kolding

1. Ane Marie, 27-7-1849, 2. Maren, 4-8-1851, 3. Jensine, 6-9-1853, 4. Jens,
27-5-1855, d. 1861, 5. Christen Thuesen, 10-6-1858, 6. Peder, 19-3-1860, d.
1861, 7. dødf. dr. 1862, 8. Jens Peder, 14-3-1872.

I sommeren 1848 bortgiftede Jens Erichsen sin eneste datter til Anders Jen
sen. Da var Inger Marie lige fyldt 21 år, mens Anders havde passeret de 30.
Anders Jensen var født på Haurballegaard som søn af Jens Christensen og Anne 
Marie Andersdatter. Som en slags bryllupsgave afstod Jens Erichsen og Maren 
nu den slet ikke så lille ejendom til de unge, der fik skøde på den i septem
ber samme år og tinglæst 10-1-1849. Et par år senere føjedes en mindre lod 
til, da man udparcellerede gd nr 11 i Højrup, hvor matr nr llf med htk 0-1- 
2-2 1/4 herefter indgik i ejendommens areal. En del år senere - 1868 - ma
geskiftede han med Jens Pagh Christophersen, der fik llf mod 6g.
Haurballegård-folkenes lyst til handel viste sig nok også hos Anders, der i 
1869 af broderen Christen købte matr nr 28 for året efter igen at sælge. Sik
kert en ren forretningshandling.
Af de gamle sognerådsprotokoller ses det, at Anders Jensen omkring 1864 var 
medlem af sogneforstanderskabet, idet det i protokollen bemærkes, at medlem
met Anders Jensen, Højrup, var fraværende på grund af ægtkørsel.
Med hensyn til slægtens fortsættelse gjorde Anders Jensen og Inger Marie de
res bedste, idet ikke mindre end otte børn blev resultatet af deres samliv. 
Heraf var pigebørnene de mest levedygtige, og den ældste, Ane Marie, blev i 
1873 gift med husmand og musiker Laurits Brems, Herslev, og dermed moder til 
sangeren og musikpædagogen Anders Brems. Maren holdt sig ligeledes til sit 
eget sogn ved valg af ægtemand, og 1875 holdt hun bryllup med Christen Han
sen, der var snedker og senere ejer af matr nr 17d. - Jensine giftede sig i 
1878 med Isaak Fevre, og de fik ligeledes deres virke her i sognet. - Chri
sten Thuesens videre liv kendes ikke, men han blev i 1881 gift med Kirstine
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'Sørensen af Velling. Jens Peder, der var en efternøler, findes i 1896 at være 
blevet gift med Anne Rudbæk af Højrup mk.
Inden Anders Jensen døde - og sikkert medens han endnu var syg - udstedte han 
følgende deklaration:

Undertegnede Gaardejer Anders Jensen af Højrup Mk bestemmer herved 
som min sidste Vilje, at min Hustru Inger Marie Jensen skal, naar 
jeg afgaar ved Døden før hende, have Ret til at sidde i uskiftet Bo 
efter mig, saa længe hun ikke indlader sig paa et nyt Ægteskab.

Højrup Mark d. 22-10-1875

Til Vitterlighed: sign. M. Jepsen sign. Jens Skov
En god måneds tid senere døde Anders Jensen, kun 58 år gammel.
Men Inger Marie benyttede sig ikke af den i deklarationen nævnte tilladelse, 
idet hun - sikkert for at hjælpe sine døtre i vej - realiserede. Med en ud
stykningsbevilling af 8-7-1876 fik Maren, der lige var blevet gift med Chri
sten Hansen, en stump af fødehjemmet og oprettede det lille husmandssted matr 
nr 17d. - Anne Marie og Laurits Spillemand etablerede sig på samme tid på 
Herslev fælled, så Inger Marie havde nok alligevel skiftet med sine børn.
Den resterende del af ejendommen solgtes til Frederik Jacobsen. Inger Marie bo 
ede derefter muligvis hos datteren Maren, der senere flyttede til Kolding, og 
her døde hun i hvert fald 1896.

Frederik Jacobsen g.m. Ane Pedersen
f. ca. 1830, Starup sogn f. ca. 1843, Nørup sogn
d. 22-2-1905, Fa. sygeh. d. 19-3-1902, Højrup mk
bmd

1. Jacob Christian, 1-9-1869, 2. Mette Kirstine, 29-10-187o, 3. Lise, 5-12-
1873.

Det var en i areal noget reduceret ejendom Frederik Jacobsen overtog med skø
de af 21-12-1882, læst 10-1-1883.
Frederik Jacobsen var født i Ågård, Starup sogn, søn af gmd Jacob Thomsen og 
Mette Kirstine Pedersdatter. Ane Pedersen var født i Nørup sogn og datter af 
gmd Peder Madsen og Karen Paulsen.
Ved ankomsten kom de sikkert fra Ågård, idet børnene var fødte her. I 1894 
solgte han et par parceller til naboen i matr nr 21b, Anton Madsen. Det var 
den tidligere indkøbte parcel 6b med htk 0-2-1-0 samt en lod af 17a, skyld
sat under 17f, htk o-2-l-l 3/4, skøde af 23-12-1894. Dermed reduceredes hart
kornet yderligere og bestod, da Frederik Jacobsen år 1900 afhændede ejendom
men til Sønnen, nu kun af resterne 17a + en skovparcel 49u.
Men inden da havde han på det nordøstlige hjørne af marken bygget et aftægts
hus, som han og Ane flyttede ind i samme år som han solgte. Her døde Ane et 
par år senere, og 1905 fulgte Frederik Jacobsen efter.
Af børnene havde Jacob i 1894 købt naboejendommen 17d, mens Datteren Mette Kir 
Stine i 1895 var blevet gift med bødker Christian Madsen Gram af Velling og 
flyttede af sognet. Yngste datters liv er ukendt, men hun ses som ugift i 1895 
at have født en søn i Højrup.
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Ved sit giftermål startede Jacob Christian på matr nr 17d, som han købte af 
Christen Hansen, og hvorunder hans data findes.
Men ved forældrenes overgang til aftægtsfolk overtog han deres ejendom. Skø
de af 14-2-1900.
Efter syv års forløb solgte han imidlertid og flyttede nok til Gårslev. Kort 
tid derefter ophørte hans samliv med Petrine, og han blev ved dom skilt fra 
hende d. 24-3-1911. To år senere giftede han sig igen med Agnes Julie Møller, 
der en overgang havde ejet matr nr 28, ligeledes på GI. Ribevej. Ægteparret 
boede sidst i Fredericia, og her døde de. Begravede i Herslev.

Ejendommen her solgtes til Anton Hansen. Skøde fra Jacobsen af 19-6, 24-6- 
1907. Hartkorn 0-7-3- i, k. 11.000. Ingen persondata udover at hans kone hed 
Christine Bay, ligesom der fødtes en søn i tidsrummet, Andreas Christian Bay, 
født 12-4-1908.
Men det blev også kun til en kort visit på et par år. Men han føjede dog en 
eng til hartkornet, idet han af Johan Bork købte engen matr nr 45b formedelst 
100 kr. Kort forinden sin afrejse blev der givet tilladelse til at skille det 
af Jcobsen byggede aftægtshus fra hovedparcellen. Det matrikuleredes under 17g 
og solgtes til Jørgen Simonsen med skøde af 11-3, 17-3-1909. Samme år solg
te Anton Hansen.

Niels Nielsen blev næste ejer, og hans skøde var af 28-4-1909, og selv om hans 
tid heller ikke blev af længere varighed, varede den dog til 1917. Endvidere 
var det ham, der fik tinglæst en deklaration angående ejendommens navn. Det 
hedder i denne:

Underskrevne Niels Nielsen, Ejer af Ejendommen 17a-6g-49u af Højrup, 
Herslev Sogn, tillægger herved nævnte Ejendom navnet Lykkedam. 
I medfør af Placat af 11. April 1821 begæres denne Deklaration ting
læst og noteret paa Ejendommens Folio i Panteregisteret.

Lykkedam, Højrup, d. 4. Maj 1916 
Niels Nielsen 
læst 10-5-1916

Poul Jacob Pedersen g.m. Laura Sophie Klausen
f. 1-2-1874, Eltang f. 21-4-1875,
d. 16-9-1960, Højrup mk d. 28-1-1958, Højrup mk
bmd

Carla Andrea Iris Pedersen, 17-9-1893

Med Poul Pedersens overtagelse af stedet blev der igen stabilitet i ejerfor
holdene, idet han boede her godt og vel halvtreds år. Hans skøde var af 17- 
12-1917, men overtog reelt d. 1. maj.
Poul Pedersen var fra Eltang, hvor forældrene Hans Lauridsen Pedersen og Ane 
Dorthea Olesen havde en nindre gård. Laura Klausens oprindelse kendes ikke. 
Deres samliv var barnløst, men en adoptivdatter kom i huset, og hun blev ar
ving til herligheden, som hun fik skøde på i 1951, da Poul Pedersen ikke læn
gere var aktiv landmand.
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1959 mageskiftede Carla Pedersen med Theodor Fihl Rasmussen, og fik dennes 
hus matr nr 12e i Højrup
Theodor Fihls skøde var af 2-6-1959. Men allerede året efter døde han efter 
et ulykkestilfælde på sin arbejdsplads, Fredericia Cellulosefabrik. Hans en
ke boede med deres børn endnu en halv snes år på stedet, men solgte så til 
Gunner Christensen og tog bolig i Fredericia.
Gunner Christensen solgte videre til Peder Jørgensen, der fik skøde af 3-9- 
1970.



Matr nr 17b, 1844
17b-l

htk 1 alb

Dette hus var nok den oprindelige beboelse for ejerne af ejendommen 17a. Da 
bebyggelsen på denne var sket, blev huset her ledigt og skilt fra som 17b. 
Det blev derefter bopæl for en datter fra Ejendommen.

Lauge Nielsen g.m. Ane Madsdatter
f. 13-7-1780, Højrup f. 19-2-1799, Højrup
d. 6-10-1830, Højrup d. 9-4-1842, Højrup
hmd

1. Mette, 16-6-1821, d.1828, 2. Niels, 6-11-1825, 3. Mads, 10-6-1828, 4.
Lauge, 16-12-1830.

Den 28. oktober 1820 holdt Ane Madsdatter bryllup med den noget ældre Lauge 
Nielsen, der ligeledes stammede fra Højrup. Han var søn af snedker Niels Laur
sen og Ane Nielsdatter, der beboede det, der blev til matr nr 25.
Ifl Vielsesnotatet var han afskediget underofficer, havde tidligere været gift, 
men nu skilt. Ifl. skilsmissebevilling af 25-6-1819 kunne han nu gifte sig 
igen.
Ti år senere var Lauge død, og yngste søn var født efter faderens død og som 
følge deraf opkaldt.
Men Ane blev boende i huset med sine børn, og folketællingen 1834 nævner hen
de som inderste, der nyder understøttelse af fattigvæsenet, hvad der var tro
ligt nok, da hun havde tre små børn.
1842 døde også Ane Madsdatter, og dét blev nu auktionsretten, der solgte hus
et. Om børnene vides intet udover Mads, der i 1855 blev gift med Ane Hans
datter af Herslev, og de rejste året efter til Kærbølling.

Palle Pedersen g.m. Maren Pedersdatter
f. 14-2-1808, Treide f. 1-11-1811, Stoustrup
d. 20-12-1879, Pjedsted d. 22-2-1864, Højrup mk
tømrer og hjuler

Hans Peder, 24-4-1843

Med skøde fra auktionsretten af 1-11-1843 overtog nu Palle Pedersen huset, som 
han beboede en halv snes år. Han var født i Treide, mens hans kone var fra Stou 
strup, datter af husmand Peder Thomsen og Johanne Nicolaisdatter.
Da gård nr 11 blev nedlagt og udparcelleret, købte Palle Pedersen en parcel af 
dennes østermark. Se 11c. Huset her solgtes til Jacob Simonsen.

Jacob Simonsen g.m.
f. ca. 1823, Lejrskov 
d. 2-4-1866, Højrup 
hmd

Mette Hansdatter 
f. 25-7-1819, Taulov 
d. 17-6-1881, Højrup

1. Ane, 27-7-1845, d.s.å. 2. Ane, 18-8-1847, 3. Simon, 15-7-1850, 4. Hans,
27-4-1853, d. 1862.
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Folketællingen 1845, der fandt sted d. 1-2-1845 viser, at omstående par da tjen
te hos gårdmand Jens Nielsen i Højrup. Men de må nok have sagt op til 1. no'vem- 
ber samme år, da de d. 14-11 viedes i Herslev kirke.
Få år senere blev der mulighed for at få deres eget hus, idet de af Palle Peder
sen købte dennes hus, matr. nr. 17b. Skøde af 19-12-1852, læst 9-1-1853.
Det var altså et par Højrup-boere, der nu fik foden under eget bord. De var el
lers ude fra, idet Jacob Simonsen var født i Lejrskou, mens Mette var fra Taulov 
sogn, født i Skærbæk og datter af husmand Hans Poulsen og Ane Jensdatter.
Fire børn fødtes i ægteskabet, men heraf døde den ældste som spæd, og sønnen 
Hans blev kun ni år. - Simon findes gift i 1873 med Bodil Kirstine Jeppesen, 
Skærbæk.
Kun 43 år gammel døde Jacob Simonsen, men hans enke boede i huset til hun døde. 
Da hun var død, solgte arvingerne - de to overlevende børn - huset til gårdmand 
Christen Basse Pedersen Skov. Skøde af 21-12-1881, k 700 kr. Hermed var stedets 
saga ude, og på et eller andet tidspunkt blev bygningen nedrevet og arealet ind
gik i Skovborggårds tilliggende.



Matr nr 17d, 1844
17d-l

htk O-3-3-0

Christen Hansen g.m. Maren Andersdatter
f. 8-11-1843, Højrup mk f.4-8-1851, Højrup mk
d. 12-6-1902, Kolding d. 19-11-1904,Kolding
hmd, snedker

1. Karen, 29-4-1876, d. 1892, 2. Ane Marie Andrea, 1-12-1878, 3. Hansine,
19-1-1882, 4. Anders Haurballe, 12-2-1891.

Som et led i arvedelingen efter bmd Anders Jensen i matr nr 17a m.fl. solgte 
dennes enke i 1876 til datter og svigersøn nogle parceller af den oprindeli
ge ejendom.
Christen Hansen var født på Højrup mark, søn af bmd Hans Knudsen Thomsen og 
Karen Christensen i nr 24. Han var endvidere udlært som snedker. I sommeren 
1875 blev han gift med Maren, med skøde af 12-4-1876 fik han overdraget af 
svigermoderen parcellerne 6o-17d og 45u, htk 0-3-3-0, hvoraf sidste nr varan 
eng.
Men endnu inden der blev bygget, havde Christen Hansen til naboen mod vest» 
Hans Christian Lauritsen, solgt et par småparceller, dels af 17d og dels af 
6o, som blev forenet med 10b. Htk O-0-2-2. Skøde af 4-9-1876.
På det erhvervede opbygge de unge så et husmandssted. Ifl. overlevering be
stod byggematerialerne for en del af rester fra en nedlagt gård i Herslev, 
så genbrug var også dengang på mode.
Sammen med landbruget havde Christin Hansen sandsynligvis fungeret i sit fag, 
Men han havde åbenbart lyst til noget andet, idet han i 1894 solgte til Ja
cob Jacobsen og rejste til Kolding. Her blev han værtshusholder, og her døde 
han.

Jacob Christian Jacobsen g.m.
f. 1-9-1869, Ågård 
d. 15-7-1944, Fredericia 
hmd

Petrine Pedersen 
f. 13-9-1874, Herslev mk

Anne Kirstine, 9-6-1894

Jacob Jacobsen var født i Ågård, som søn af Frederik Jacobsen og Ane Pedersen 
Forældrene havde i 1881 overtaget matr nr 17a. I efteråret 1893 holdt han 
bryllup med Petrine Pedersen, der var datter af ugift Kirstine Marie Jensen 
Lomholt og Peder Bundgaard Pedersen af Smidstrup.
Med skøde af 22-6-1894 blev han nu ejer af det lille sted her, som han gav 
5.3oo kr for, og her var han til han i 1900 overtog faderens ejendom.

Mads Peder Jørgensen g.m.
f. 10-4-1859, Follerup 
d. 3-5-1900, Højrup mk 
hmd

Marina Margrethe Jensen 
f. 26-8-1863, Daugaard
d.

Kathrine, 23-11-1884
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Mads Peder Jørgensen stammede fra Follerup, søn af fhv. gårdmand Jørgen Han
sen og hustru af andet ægteskab Karen Pedersen.
Marina Margrethe var født i Daugård som datter af husmand Jens Jørgen Chri
stensen og Trine Korfitsen.
Da Mads døde på Højrup mark, må familien antagelig være flyttet hertil inden 
skødeskrivning, for den stod Marina for. Mads blev nemlig ked af tilværelsen 
og hængte sig. Det blev derfor Marina, der 16-6, 20-6-1900 erhvervede skøde. 
Året efter giftede Marina sig påny.

Jens Hansen g.m. omstående Marina
f. 5-6-1864
d.
hmd og smed

I juli måned 1901 holdt Marina Bryllup med Jens Hansen, der var født i Hå- 
strup som søn af husmand Hans Koed Hansen og Ane Kirstine Jensen.
De holdt sig ved ejendommen i små tredive år, og Jens Hansen, der ved gif
termålet var smed på Follerupgård, har nok syslet lidt med sit gamle fag 
ind imellem.
Men i 1928 kunne de ikke mere, og efter at have.solgt rejste de til Sjælland. 
Af sognerådsprotokollen ses det, at de havde ophold i Lille Rørbæk, Snostrup, 
Frederiksborg amt. Her tog de, så vidt vides ophold hos en datter. Om det var 
Kathrine, eller der var flere døtre, vides ikke. Men Kathrine findes viet i 
Herslev kirke i 1909 til Peder Nissen Vinther Krat, der var fra Egtved.

Carl Nicolai Pedersen g.m. Agnes Christiansen
f. 27-10-1901, Højen f. 15-3-1901, Hørmested
d. 9-12-1968, Kolding d. 13-3-1983, Fredericia
bmd

1. Henning, 20-1-1933, 2. Gerda, 6-2-1935

I 1928 overtog Carl Pedersen den lille ejendom, hvis areal efterhånden var nået 
op på otte tdr land. Det var til slægt, Jens Hansen solgte, idet Mads P. Jørgen 
sen var en halvbroder til Carl Pedersens far.
I tiden, der kom, ombyggede Carl Pedersen ejendommen, der oprindelig var af bin 
dingsværk og genbrugsmaterialer.
Det almindelige landbrug var i mange år suppleret med en ret stor fjerkræavl.
Efter Carl Pedersens død i 1968 - han døde på Kolding sygehus - solgte fru Pe
dersen i begyndelsen af 1969 jorden fra ejendommen - ialt ca. syv tdr land - 
til gårdejer Børge Madsen, for hvem jorden lå bekvemt. Bygninger med gårdsplads 
og have beholdt fru Pedersen og bebor stadig stedet (1977).
I ægteskabet var fødtes to børn, af hvilke Henning er gift med en lærerinde og 
bosat i Hjallese ved Odense, mens Gerda er ugift og bosat i Randers.



Matr nr 17g, 1844.

htk 1 alb

På en lod af matr nr 17a lod gårdmand Frederik Jacobsen i året 1900 opføre 
et hus til sine aftægtsår.
Frederik Jacobsen beboede det derefter til sin død i 1905, men da huset ikke 
var udstykket fra modergården og således ikke selvstændigt skyldsat, fulgte 
det ejerforholdet på denne, til Anton Hansen - den daværende ejer - søgte 
om udstykningstilladelse. Denne blev bevilget af lo-2-1909, og huset solgtes 
kort efter til bmd Jørgen Simonsen på Højrup mark med skøde af 11-3, 17-3- 
1909.
Samme år mageskiftede denne med enkefru Jensine Nissen, f. Jensen, af Kolding, 
der i bytte gav matr nr 3b og 51b af Nr. Bjert. Huset her ansat i værdi 1500 
kroner. Hvem fru Nissen var, må stå hen, men 1912 købte Mikkel Damgaard på 
Stendalgaard huset med adkomst af 25-10-1912.
Om det var til brug i forbindelse med gårdens drift, at Damgaard købte, vi
des ikke, men fire år senere solgtes det igen til Niels Christian Oppenhagen. 
Denne havde en fortid som boelsmans på matr nr 20b og købte huset til sit oti
um. Efter dennes død i 1922 fortsatte hans enke til 1926, da hun døde. Huset 
overgik nu til Oppenhagens steddatter, fru Kirstine Nielsen, der var enke.
Næste ejer var nok Jørgen Andersen, der havde ejet 21a+21d, og som han nu solg 
te til Laurits Rasmussen, og Jørgen Andersen beboede huset til sin død.
Som arveudlæg blev det tilskødet fru Clara Skov, hvis adkomst skriver sig af 
13-4-1954.
Ti år senere tilskødedes det Knud Rasmussen formedelst 15.000 kr. Denne 
solgte fem år senere til Johannes Christensen, der med skøde af 26-9-1969 
måtte betale 3o.OOO kr for det. Ved dennes køb af Ellen Hansens ejendom over
gik det til Ole Folmer Jessen hvis skøde var af 31-5-1972. Jessen fortsatte 
den modernisering, der så småt var begyndt, og huset fik bl.a. helt nyt strå
tag.

1978 solgtes det til nuværende ejer overkonstabel Bruno Pedersen for 280.000 
kroner. Bemærk inflationstakten!



Matr. nr. l8, 1844
DAMSGAARD
htk 4-3-2-1 1/4

gd. l8 - 1

1826-1832
Knud Rudolphsen 
f. 16-1-1793, Højrup 
d. 7-6-1855, Taulov 
gmd.

g.m. Johanne Nielsdatter
f. 2-12-1809, Tolstrup 
d. 14-2-1891, Tolstrup

1. Peder ca. 1827, d.l831 2. Anne Marie 4-9-1829, 3- Else 9-8-1831
Med Knud Rudolphsens overtagelse af en parcel af fødegården i Højrup blev 
grunden lagt til den nuværende Damsgaard.
Knud Rudolphsen var født i Højrup - på den nuv. Elmegaard - som søn af 
gmd. Rudolph Jensen og hustru Else Jeppesdatter Basse.
Hans kone stammede fra Tolstrup, datter af gmd. Niels Jepsen Skou og Sidsel 
Hansdatter.
Gmd. Rudolph Jensen var død allerede 1810, men Else Basse giftede sig påny 
med Peder Poulsen fra Vilstrup, der døde 1826.
Samme år begyndte Else Basse at sætte sine børn af første ægteskab i vej, 
og det skete ved, at der fra modergården udparcelleredes jord til nyopret
telse af brug. Således fik Knud her overdraget en parcel, stor htk 2-5-2-| 
(gi. htk) med skøde af 6-2-1826 og 28-2-1827* En parcel på ca. 35 tdr. land 
beliggende vest for kirkevejen. Købsprisen var godt 902 rdl. el. ca. 335 rdl. 
pr. td. htk.
Det var således Knud Rudolphsen, der byggede på stedet. En bjælke i den gam
le del af den nuv. gård bærer dog årstallet 1746 og vidner således om, at 
genbrug ikke er noget nutiden har fundet på.
Det ser dog ud til, at Knud R. har haft besvær med at få det til at løbe - 
rundt - måske havde han forbygget sig - da det næppe kan betyde andet, når 
han allerede tre år senere begyndte at sælge af den nystartede gårds til
liggende. Ganske vist ikke i større stil, men fem parceller med ialt htk. 
0-0-3-1*
Det kunne selvfølgelig være af andre grunde, men da han seks år senere ma
geskiftede til et husmandsbrug, tyder det i retning af dårlig økonomi. Mu
ligvis har dog også personlige forhold medvirket til, at gården blev opgi
vet, idet han senere blev skilt fra sin kone. I første omgang flyttede 
- eller i hvert fald handlede - familien til Skærbæk. Det fremgår nemlig af 
Taulov k-bogs afgangsliste, at i februar 1837 rejste Knuds fraskilte kone 
til Kolding, mens Knud selv rejste til Højen som tjenestekarl.
I Kolding blev Johanne Nielsdatter åbenbart gift igen, idet hun ved sin død 
i Tolstrup i 1891 blev betegnet som enke efter en Morten Jensen, Kolding. 
Knuds ophold i Højen varede til 1841, da tilgangslisten her i Herslev melder 
om hans tilbagekomst. Intet videre vides dog om ham.
Af de tre børn, der fødtes i Højrup, døde sønnen som mindreårig. Anne Marie 
blev i 1868 gift med enkemand og gmd. Anders Nielsen i Klattrup.

1832-1839
Mads Jepsen 
f. ca. 1784
d.
gmd.

g.m. Maren Hansdatter
f. ca. 1788, Skærbæk
d.

Mads Jepsen og hans kones data kendes kun fra folketællingen af 184O, og 
da var de allerede aftægtsfolk på gården her. De var blevet gifte i Taulov 
l8l6 og havde nok siden været boelsfolk i Skærbæk. Ingen børn fundet, men 
førnævnte folketælling nævner en plejesøn, født ca. 1820.
I skøde- og panteprotokollen benævnes Mads Jepsen som husmand at' Skærbæk,



gd. 18-2

da han foretog springet til gmd. i Højrup.
Ved mageskiftet - skøde af 12-12-1832 - afgav han sin ejendom med htk. 
0-6-1-1 i bytte. Så vidt det kan ses, skulle han desuden lægge 100 rdl. til, 
og det var* penge, han skulle ud at låne. Ikke mindre end 5 PO til et samlet 
beløb af 1400 rdl. tinglæstes samtidig med skødet.
Det var måske også mere end hartkornet kunne bære, for allerede 1839 solgte 
han igen, og det var næppe på grund af alder. F-tællingen af 184O nævner 
ægteparret som inderster, der levede af deres kapital, men maj samme år 
rejste de til Smidstrup.

1839-1857
Søren Augustinussen g.m. Barbara Jensdatter Uth
f. døbt 27-11-1808, Skærup f. 15-2-1812, Stoustrup
d. 22-5-1857, Højrup mk d. 30-11-1884, Højrup mk
gmd.

1. Marie Cathrine 2-5-1839, 2. Augustinus 28-4-1840, 3- Jens 30-1-1842, 4- 
Sidsel 5-7-1844, 5. Poul 30-8-1846, 6. Magdalene 29-9-1851, d. 1875-
Søren Augustinussen var født i Skærup som søn af gmd. Augustinus Poulsen 
og Anne Marie Sørensdatter Svoger. Her i Skærup havde han nok også haft en 
gård, men da han blev enkemand, og giftede sig igen, søgte han udensogns.
Den 11. august 1838 findes han gift med Barbara Jensdatter Uth i Trinitatis 
kirke i Fredericia. Da blev han betegnet som enkemand. Barbara var født i 
Stoustrup, datter af gmd. Jens Nielsen Uth og Sidsel Andersdatter.
Handelen med Mads Jepsen må nok have fundet sted i 1839, da familien ved 
ældste datters fødsel befandt sig her. En skødedato, der er tinglæsnings
dato, nævnt som 14-6-I84O.
Kort efter ankomst trådte ny matrikel i kraft og gav gården her matr.nr. 
l8a og ansatte htk til 4-3-2-1 l/4-
I Sørens og Barbaras samliv fødtes 6 børn, der alle blev voksne. Af disse* 
blev ældste datter i 1874 gift med enkemand og gårdmand Jens Andersen i Dons, 
mens Augustinus allerede i 1864 blev gift med Anne Christensen Dahl af Højen. 
De rejste efter bryllup til Gjelballe i Skanderup sogn, men fik siden også 
bopæl i Dons, hvor for øvrigt også Poul havnede. Sidsel var 1869 blevet gift 
med Niels Olesen af Ammitzbøl. Jens, der holdt længst ud som ugift overtog 
fødegården efter moderen. Magdalene døde som ung pige, kun 24 år gi. Men 
alt dette nåede Søren Augustinussen ikke at se eller opleve. Han døde som en 
mand i bedste alder, kun 49 år gi.
Men Barbara Jensdatter fortsatte bedriften, og med tre sønners hjælp skulle 
det også kunne lade sig gøre, og først efter ca. 20 års enkestand afgav hun 
gården.

1876-1886
Jens Sørensen 
f. 30-11-1842, Højrup 
d. 6-11-1886, Højrup 
gmd.

g.m. Ane Bertelsen
f. 19-2-1848, Tolstrup 
d. 1927, Skanderup, b.He.

1. Søren Augustinussen Sørensen 11-5-1884, d. 1885, 2. Barbara 7-7-1886.
Efter at have bestyret gården en del år for moderen fik Jens Sørensen i 1876 
skøde på den, matr. nr. l8a og l8b med htk. 4-6-0-2 1/4. Heraf var l8b med 
htk. 0-2-2-1 en hjemvendt parcel, som antagelig faderen havde indløst. Købs
prisen blev sat til 22.000 kr. plus 3-000 kr. kapitaliseret aftægt til 
Barbara. Det var billigt, og for stempeltakstens skyld blev prisen sat til 
28.000 plus 8.000 for løsøre. Det var en ikke ualmindelig fremgangsmåde, 
når en arving skulle afløse.
Nu var Jens Sørensen så gårdejer, men foreløbig uden kone. Det havde han 
sikkert heller ikke haft tid til at tænke på, idet han var travlt engageret
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i tidens rørelser.
Allerede fra sin ungdom var han stærkt optaget af den grundtvigske bevæ
gelse, hvilket medførte, at han ofte talte ved grundtvigske møder, lige
som han en del år var initiativtager til de grundtvigske grundlovsfester 
i Højrup-området.
TAlegaverne lystrede ham vel, og han blev undertiden betegnet som den 
"meget talende Jens Sørensen fra Højrup". Denne stærke interesse for det 
åndelige liv medførte - iflg. overlevering - at det undertiden kneb med at 
få passet det praktiske, hvilket vil sige hans landbrug.
I sognerådet gjorde han sig også gældende. En bemærkning fra sognerådspro
tokollen af 4-12-1880:
I anledning af en dreng på Herslev fattiggård, Andreas Jepsen, ikke ville 
skikke (sig), men derimod både lyve og stjæle, afsluttedes akkord med med
lem (af sognerådet) Jens Sørensen om at modtage ham for betaling af 120 kr. 
årlig eller 10 kr. månedlig, dog ikke anderledes er denne akkord sluttet, 
end at Jens Sørensen, når han finder ikke at kunne have ham, kan aflevere 
ham igen.
Om det så lykkedes Jens Sørensen at sætte skik på Andreas, melder historien 
ikke noget om.
D. 28-12-1882 søgte Jens Sørensen om at måtte træde ud af sognerådet af
helbredsmæssige grunde, hvad der blev bevilget.
Først sent trådte Jens S. ind i ægtestanden. Han var en moden mand på 40 år, 
da han 1882 holdt bryllup med Ane Bertelsen fra Tolstrup. Hun var datter af 
gmd. Bertel Jepsen og Sidsel Marie Nielsdatter.
I deres samliv nåede de at få to børn, inden Jens Sørensen bukkede under 
for sygdom. Kun 44 år gammel gjorde tuberkulose ende på hans liv. Indtil 
omkring 1980 var hans gravsted intakt med en mindesten, hvor foruden hans 
data fandtes følgende:
Rodfæstet dybt i Danmarks Grund / Med Himlen klart for Øje / En Folkets
Mand i hver en Stund / En kristen Mand til sidste Blund / Med Tro i Hjertet,
Sang i Mund / Han stævned mod det Høje.
Datteren Barbara blev gift i 1908 med Maler Alfred Jacobsen i Alminde.
Ane Bertelsen giftede sig igen i 1887 med enkemand Jens Christensen Haurballe. 
Derefter blev gården solgt.

1888-1915
Søren Mortensen g.m. Ane Johanne Hansen Skouenborg
f. 23-4-1852, Højrup f. 12-5-1858, Møsvrå
d. d.
gmd.

Karen Dorthea 5-7-1894
Søren Mortensens adkomst findes at være af 11 —1 — 1888* Han var en søn af 
Morten Jensen og Karen Pedersdatter i den senere betegnede Stendalgaard 
på Højrup mk og således broder til gmd. Jens Chr. Mortensen der.
Hans kone stammede fra Møsvrå, datter af gmd. Hans Sørensen og Dorthea 
Ane Thomasdatter. Hans Sørensen, der var gift ind i Skouenborg-slægten, 
antog i 1884 dette slægtsnavn.
Kun en datter i ægteskabet, Karen, og hun blev i 1918 gift med Jørgen Jør
gensen i Alminde. Endvidere var der en plejedatter Helene Margrethe, der 
var datter af Søren Mortensens broder Mads, som var købmand i Holstebro. 
Hun døde har på gården i 1907, 27 år gammel.
I 1914 købte Søren Mortensen efter Andreas Hansens død den lille naboejen
dom af dennes sønner Christian og Marius Flansen. Matr. nr. l8e-37a-48 med 
samlet htk. på 0-2-0-3/&, og prisen var 2550 kr. Resterne af bygningerne 
til det lille brug stod stadig en de] år, men er nu helt forsvundet.
1915 solgte Søren Mortensen gården og flyttede til Herslev, hvor han af 
Jørgen P. Jensen købte dennes ejendom matr-. nr. 14<- m.fl. En ejendom, han 
dog solgte igen 1 1 . livad der så blev af familien, vides ikke.
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Johannes Brogaard 
f. ca. 1889
d.
gdr.

g.m. Anna Skouenborg
f. ca. 1893
d.

1. Marie 12-3-1917, 2. Elisabeth 8-2-1920, 3. Inger 14-3-1920
Med tinglæst skøde af 15-12-1915 overtog Johannes Brogaard Damsgaard. 
Gårdens tilliggende omfattede da matr. nr. l8a-l8b-l8e-37~48-49e med ialt 
htk. 5-0-2-1. K. 51.000.
Ved overtagelsen var Brogaard endnu ungkarl, men i sommeren 1916 viedes 
han i Tørning til Anna Skouenborg. - I det korte spand af år fødtes tre 
døtre, inden familien i 1922 brød op og rejste til Barrit sogn.

Anders Henry Hansen g.m. Maren Sterndorff
f. 13-2-1895, Egum
d.

f. 9-7-1895, Fanefjord 
d. 1-7-1980, Højrup 
gdr.

1. Ingrid 2-6-1923, 2. Jens 4-7-1924, 3. Johanne 27-2-1926, 4* Tage 15-12-1930, 
5. Ellen 12-1-1932.
Iflg. købekontrakt af 17-7-1922 og skøde af 27-12-1922 blev Henry Hansen 
ejer af Damsgaard. Prisen var 66.5OO for 43 tdr. land, og overtagelsen 
fandt sted 1-8-1922.
Henry Hansen var født på Møen, søn af gårdejer Jens Hansen og Anette Andersen, 
Tostenes.
Maren Sterndorff er datter af afd. mejeribestyrer Jens Sørensen Sterndorff og 
Johanne Skov, og født på det forlængst nedlagte mejeri Bakke væld i Egum, 
Ullerup sogn.
Henry Hansen øgede gårdens tilliggende med købet af en parcel på ca. 30 tdr. 
land, købt fra Højrupgård, matr. nr. 3k. Skøde af 31-5-1937*
Han var bestyrelsesmedlem i den nu nedlagte Kolding Hørf abrik, ligesom han 
et par perioder var medlem af Herslev sogneråd.
Til sin retræte byggede han i begyndelsen af tresserne et hus ved gården, 
som ægteparret beboede til Henry Hansens død, og Maren Sterndorff boede her 
alene lige til begyndelsen af 1988, då hun tog ophold på hvilehjemmet 
Stævnhøj.
Af de fem børn var det yngste søn, der overtog fødehjemmet. Ingrid blev ud
dannet som lærerinde og fik sit virke på Haderslev seminariums øvelsesskole. 
Jens er gårdejer i Tolstrup, mens Johanne blev gift i 1951 med Søren Chri
stensen på Herslev mark. De fik hans fødehjem, men bor nu i Gårslev. Ellen 
blev uddannet sygeplejerske og i mange år afdelingssygeplejerske i Trond
heim, Norge. Nu bosat i Oslo og gift med skatteinspektør Odd.



Matr. nr. l8c, 1844
18c - 1

htk. 2 3/4 alb

Ovenstående matrikelnummer dækker et engareal, der siden udskiftningen 
havde hørt til forskellige gårde og ejendomme.
På et eller andet tidspunkt blev der rejst et hus i skovbunden i den 
nordlige ende af engen. Den første beboer og ejer, der kan spores, var

Niels Jensen Holt g.m. Bodil Christensen
f. 5-4-1846, Moltrup f. 25-2-1848, Pjedsted
d. d. 29-9-1892, Herslev
hmd.

1. Maren Kirstine 2-9-1875, 2. Christen Pedersen 18-2-1878, 3* Ane Marie 
21-2-1881.
Udover at Niels Jensen Holt var født i Moltrup vides intet om hans ophav. 
Bodil Christensen var derimod født i Pjedsted af forældrene husmand Chri
sten Erichsen og Anna Jørgensen. De findes viede i Pjedsted i 1875*
Af boelsmand Jørgen Simonsen købte ovenst. Holt parcellen her, der over
vejende var eng, men hvis nordlige ende rakte op i skovkanten. Skyldsat 
med htk. 2 3/4- Skøde af 20-12-1877, læst 13-3-1878.
Om det nu var bemeldte Holt, der bebyggede stedet, er uvist. Men muligt 
er det, da det et par år efter gik til tvangsauktion. Ved denne købte 
gårdmand Hans Ousen det og fik skøde på det 21-1, 28-1-1880. Derefter 
blev Holt lejehusmand, hvilket også fremgår af Anne Maries dåbsnotat, der 
betegner ham som sådan.
Det var så måske disse omstændigheder, der bevirkede, at Holt rendte fra 
hus og hjem, kone og børn, hvad der fremgår af sognerådsprotokollen fra 
den tid. Bodil måtte ud at tjene igen, og ved sin død tjente hun hos gård
mand Niels Thomsen i Højrup, men døde på Herslev fattiggård, kun 46 år gi. 
Niels Holts videre skæbne kendes ikke.
Hans Ousen solgte derefter huset.

Ane Marie Hansen Pedersen 1. g.m. Jens Peder Pedersen (Arvad)
f. 27-8-1850, Herslev 
d. 27-3-1884, Højrup skov

f. 6-1-1860, Viuf ? 
d. 1935, Højrup, b. 30-6.

1. Anton 13-3-1883, d. I89O
Ane Marie var født i Herslev af ugift Johanne Jensen. Udlagt barnefader 
var Hans Peder Jensen, hvilket nok var årsag til de tvende efternavne.
Hun var her ved købet allerede en ældre pige, hvis skøde var af 28-11-1883- 
Tre dage senere holdt hun bryllup med den ti år yngre Jens Pedersen med 
tilnavnet Arvad, der stammede fra Viuf. Det skyldtes nok Jens Arvads alder, 
ar skødet blev udstedt til Ane Marie, idet han efter den tids love endnu 
ikke var myndig.
Det blev et meget kort samliv, idet Ane Marie døde fire måneder senere, ef
ter at have født en søn.
Nu arvede Jens Pedersen huset, og med vielsesattesten i hånden fik han d. 
1-4-1885 skøde på huset. Samtidig giftede han sig igen.
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Jens Peder Pedersen (Arvad) 
f. 6-1-1860, Viuf ? 
d. 1935, Højrup, b. 30-6

g.m. 2.Maren Ditlev Jonassen
f. 30-8-1858, Vejlby 
d. 3-2-1895, Højrup skov

2. Peter Arvad 20-4-1886, 3- Ditlev 15-9-1887, 4- Anton 27-1-1890, 5- 
Ane Kirstine 22-8-1892, d. 1911 •
Maren Ditlev Jonassen el. Ditlevsen var født i Vejlby og datter af en 
Ditlev Jonassen og Kirsten Grej sen. I det ny ægteskab fødtes fire børn 
mere, inden Maren gjorde ende på tilværelsen og hængte sig, kun 36 år 
gammel.
Denne tragiske begivenhed slog dog ikke Jens Pedersen ud. Med tre små 
børn og selv i sin bedste alder kunne han næsten kun gøre eet: gifte 
sig igen.
Det gjorde han også, og kort før jul holdt han bryllup for tredje gang.

Jens Peder Pedersen (Arvad) g.m. 3* Oline Kirstine Larsen
f. 6-1-1860, Viuf ? f. 14-2-1876, Taulov
d. 1935, Højrup, b. 30-6. d. 1962, Fredericia

6. Maren Jensine 20-6-1896, d. 1897, 7• Jeppe 21-6-1897, 8. Jensine 
27-2-1900, 9- Hans 24-7-1901, 10. Rasmine 24-12-1902, 11. Anker Marius 
10-4-1906, 12. Helga Valborg 25-11-1907, 13- Anne Marie 27-4-1909, 14- 
Petra Oline 14=7=1910.
Jens Pedersens ny kone var fra Taulov, datter af boelsmand Jeppe Larsen 
og Jensine Rasmussen. Da brylluppet fandt sted i Herslev, kunne det mu
ligvis indicere, at hun i forvejen havde været hans husholderske.
Det sidste ægteskab var særdeles frugtbart, og ikke mindre end ni børn 
fødtes i det lille skovhus.
Jens Pedersen arbejdede nok som daglejer i mange år, men først i århundre
det blev han ansat som fyrbøder på mejeriet "Kildevæld", som han næsten 
var nabo til. Det var han^ så vidt vides, i mange år.
I 1914 nedbrændte huset. Årsagen var børns leg med tændstikker. Derefter 
købte J.P. hus oppe i Højrup by, matr. nr. 51, og her boede familien re
sten af livet, i hvert fald til Jens Pedersen døde i 1935* So matr. nr. 51* 
Huset i skoven blev aldrig bygget op, men i mange år kunne det spores, at 
der her havde været et bosted.



Matr. nr. 18e

Dette matr. nr. var som det foregående et engareal, der stødte op mod skoven imod 
nord. I brandforsikrings-protokollen står Hans Nielsen som ejer 1864.Den næste 
ejer var sandsynligvis

Hans Peter Lorentzen 
ingen data kendes 
husejer
1. Lorentz Peter, 19-11-1887,

g.m. Mette Caroline Sørensen
f. ca. 1859-60
d.

2. Josephine Cathrine, 27-4-1890

Hans Peter Lorentzens skøde var af 23-10-1887, men det er også alt, hvad der vides 
Men på et vist tidspunkt har familien nok optaget et par unge mennesker som ind
siddere. Det var

Niels Peter Frederiksen g.m. Caroline Johansen Thomsen
f. 25-12-1866, Ledøje f. 28-3-1872, Smidstrup s.
d. 16-9-1903, Højrup skov d.
husejer
1. Ane Berteline, 4-2-1893, d. 1899, 2. Hans Skov, 23-7-1894, d. 1898, 3. dødf.
pige, 10-12-1896, 4. dødf. pige 10-12-1896, 5. Johannes, 8-1-1898, d. 1905,
6. Hans Skov, 1-4-1900, d. 1902, 7. Jens Marinus, 26-10-1901, d. 1905, 8. Ane
Nielsine, 17-6-1903, d. 1904.

Det var nok et par unge, der i tjenestefællesskab eller lign.: i havde truffet 
sammen i Højrup. De blev gift i Herslev kirke d. 22-10-1892. - Niels Frederiksen 
var sjællænder, i hvert fald født der som søn af husmand Frederik Hansen Skou og 
Birthe Nielsdatter.Caroline Thomsen var derimod her fra egnen, født i Klattrup, 
Smidstrup sogn, og hendes forældre var husmand Johan Thomsen og Ane Henriksen.
Det blev et kort, men rigt ægteskab - i hvert fald på børn - idet ialt 8 børn så 
dagens lys i skoven. Der var dog et par dødfødte tvillingpiger, og de øvrige var 
ikke levedygtige. De døde alle, og den, der levede længst, blev kun 7 år gammel.
Det var derfor ikke noget under, at Caroline ikke havde mod på at bo her mere, og 
1906 solgte hun huset til en handelsmand J.J.Møller for 750 kr. skøde af 17-7- 
1906. Niels Frederiksens adkomst var af 11-11-1896.
Efter dette triste kapitel af hendes liv forlod Caroline sognet.
Efter dette vides ikke mere, men huset er forlængst nedbrudt.



Matr. nr. 19a, 1844 
htk 1-0-3-j 
bruget nedlagt

19a - 1

Ejendommen var oprindelig en del af gd nr. 12 i Højrup. Daværende ejer 
af denne, Morten Madsen, solgte i 1806 en del parceller, hvoraf neden
nævnte Bernth Madsen købte.

Bernth Madsen (Ulv) g.m. Lisbeth Jensdatter
f. ca. 1760, Bredstrup f. 17-11-1748, Herslev
d. 14-4-1820, Højrup mk. d. 5-3-1824, Højrup mk
hmd og skræder

1. dødf. 1783, 2. Mette Cathrine 23-1-1783, d. 1784, 3- Jens 5-10-1785, 
4. Mette 10-1-1789, d.s.å., 5- Mette Cathrine 19-2-1791, d. 1793-
Bernth Madsen med tilnavnet Ulv var fra Bredstrup jfr. vielsesnotatet 
af 1—11—1782. Hans kone var nok fra Herslev, datter af en Jens Smed 
sammesteds. Tilnavnet Ulv kunne tyde på, at det var en handel mellem 
brødre, idet ovennævnte Morten Madsen også havde dette tilnavn.
Med skøde af 10-3, 29-10-1806 overtog Bernth Madsen fire parceller med 
et samlet htk. 1-0-3-2, og regnet efter gammel hartkornsberegning var 
det et ret stort boelssted. Ny matrikel, der fremkom mange år senere 
viste, at der var tilliggende på begge sider af GI. Ribevej.
Ejendommen her var dog nok ikke familiens første. Det er sandsynligt, 
at den kom fra det mindre brug, der senere kendes som matr. nr. 27•
Fem børn fødtes i ægteskabet, og heraf overlevede kun sønnen Jens, der 
så efterfulgte faderen i l8l0, da denne gik på aftægt.

Jens Berenthsen g.m. 1. Kirsten Pedersdatter
f. 5-10-1785, Højrup f. ca. 1777
d. 8-4-1816, - d. 10-3-1811
bmd. og smed

Berenth 28—2—l8ll, d.s.å.
g.m. 2. Maren Christiansdatter 

f. ca. 1788
d.

2. Jens 3-8-l8l2, d. 1813, 3* Kirsten 14-6-1814, d. l8l8.
Jens Berenthsen var smed, og samtidig med at han fik overdraget det 
fædrene bo giftede han sig. Hans skøde var af 21-4-1810, og i høj
sommeren samme år holdt han bryllup med Kirsten Pedersdatter, der 
var fra Højrup. Det blev dog en kort ægteskabelig lykke, idet Kir
sten døde i barselseng ved det første barns fødsel. Et halvt år se
nere var smeden dog gift igen. Hans ny kones herkomst kendes ikke, 
selv om vielsesnotatet benævnte hende af Højrup. Hun havde muligvis 
været hans husholderske.
I sit ny ægteskab fik Jens Berenthsen to børn, der dog ikke var leve
dygtige. Fem år senere døde Jens Berenthsen, kun 31 år gammel, og Ma
ren fulgte sæd og skik og tog en ny mand ind på ejendommen.
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Hans Christensen 
f. 6-8-1786, Oddersted
d.
bmd. og smed?

g.m. Maren Christiansdatter 
som omst.

1. Jens 9-4~l8l7, 2. Christen 25-3-1821.
DEn 3* august l8l6 viedes Maren Christiansdatter i Herslev kirke til 
ungkarl Hans Christensen fra Oddersted. Det var kun knap fire måneder 
efter Jens Berenthsens død, men det var den gang sædvane, når der var 
små børn i familien. En ny forsørger skulle der til snarest muligt, og 
det var naturligt for datiden.
Hans Christensen var født i Oddersted, Taulov sogn, søn af Christen 
Marcussen og Mette Christophersdatter. I en gammel hartkornsliste fra 
1845 kaldtes han Hans smed. Muligvis havde han også været smed, idet 
det ofte var en mand med samme erhverv, der rykkede ind som stedfor
træder i en afdøds sted.
Men det kan også let tænkes, at han uden videre fik forgængerens ti
tel knyttet til navnet. Det var såre almindeligt.
Men Marens valg var sikkert godt nok, for Hans Christensen ikke alene 
bevarede, hvad han havde fået overdraget, men han øgede også tillig
gendet, idet han af Knud Rudolphsen i matr. nr. l8 købte et par mindre 
parceller, htk. 23/4 album. Skøde af 8-5-1829* Ved ny matrikels frem
komst skyldsat under matr. nr. l8c. Af Peder Poulsens enke købtes sam
me år det senere l8b.
Samme matrikel, der udarbejdedes 1821-22, gav ejendommen her nr. 19a 
med htk. l-0-3-|* Kortet til samme matrikel viser endvidere et hus på 
den del af ejendommen, der var beliggende nord for GI. Ribevej, så ud
flytning fra byen havde da fundet sted, og det var sikkert Hans Chri
stensen, der stod for udflytningen. I 1826 havde han nemlig solgt 
matr. nr. 19c, der var beliggende i Højrup by.
I 1842 solgte Christensen den del af ejendommen, hvor han selv boede, 
til naboen gmd. Morten Jensen, og dermed blev den del af ejendommen 
nedlagt. De i 1829 købte parceller solgtes (kun l8b) til Søren Augu
st inussen på Damsgård, hvorfra de i sin tid var kommet. Den syd for 
GI.Ribevej beliggende del af ejendommen solgtes også, men intet er 
fundet herom. Familien Hans Christensen forsvandt imidlertid ud af 
Herslev sogns annaler.
Ved 1844-matriklens fremkomst bestod matrikelnummeret af 19a-b-c.
19b var en eng, beliggende længst mod sydvest af ejerlavet ind mod 
Vilstrup skel. 19c var den oprindelige bolig til ejendommen, belig
gende ud til bygaden, og stedet var den nuværende Skovborggårds have. 
Som allerede nævnt solgte Hans Christensen dette hus til væver Johs. 
Christensen Juhl, der fik skøde på det 7-3-1826, men først tinglæst, 
da han solgte igen tretten år senere d. 26-6-1839* Ny Ejer var Lauge 
Sørensen.

Lauge Sørensen
f. ca. l8l4j Gauerslund 
d. 5-3-1890, Fredericia 
skræder

g.m. Maren Madsdatter
f. 23-11-1814, Højrup 
d. 25-5-1880,

1. Anne Marie 15-8-1839, 2. Ane Cathrine 25-5-1842, d. 1844, 3* Søren 
Just 19-2-1845, d.s.å., 4* Ane Cathrine 15-8-I846, d. 1856, 5* Sørine 
2-4-1850, d. 1853, 6. Mads 5-2-1853, d.s.å.
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Lauge Sørensen var skræder og født i Brøndsted, Gauerslund sogn. Kort 
efter at være blevet husejer holdt han bryllup, og lige før Set. Hans 
samme år - d. 22-6-1839 - viedes han i Herslev kirke til Maren Mads
datter i det nuværende Fuglsang.
I årene fremover fødtes seks børn i ægteskabet. Af disse var kun æld
ste datter levedygtig, og hun findes i november 1863 at være blevet 
gift med Anders Iversen Johansen af Taulov.
I 1855 solgte Lauge S. huset, men blev nok boende i Højrup, da en gam
mel hartkornsliste fra før 1860 samt en yngre samme efter 1875 viser 
ham som ejer af matr. nr. lOf, der er et engareal - muligvis med et 
hus - og en gammel brandprotokol viser ham ligeledes som husejer.
Samme brandprotokol angiver senere hus nedbrudt. Stedet skulle så være 
lige syd for nuværende Fuglsang.

Søren Sørensen g.m. 1. Maren Andreasen
f. ca. 1823, Gårslev f. ca. 1824, Gårslev
d. d. 27-6-1862, Højrup
hmd.

1. Ane l-ll-l855> d. l86l, 2. Anders I8-IO-I858

2. Ane Jørgensen
f. ca. l835> Almind
d.

3. Maren 14-11-1863
Med købekontrakt af 29-1-1855 overtog Søren Sørensen huset her, og 
k-bogens tilgangsliste af samme år viser, at Søren Sørensen med sin 
kone arriverede til Højrup d. 7• april. Skøde af 29-6, tinglæst 31-10-1855* 
Familien kom fra Pjedsted, men begges oprindelse var af Gårslev sogn.
Maren Andreasen var født i Hørkholt. - Børnetallet i første ægteskab 
muligvis ikke fuldstændigt.
Efter Maren Andreasens død giftede Sørensen sig påny, og hans anden ko
ne var fra Almind.
En annonce i Fredericia Avis forr 30-7-1866 melder om salg af hus:

Et Hus beliggende Højrup By med stor Have, 
indrettet til 2 Familier og især passende 
for Landsby-Professionister, kan købes el
ler leies. Henv. til Ejeren Søren Sørensen.

Denne annonce bar tilsyneladende ingen frugt, for først mange år se
nere solgtes huset. Det skete i forbindelse med udvandring omkring 1880, 
da mange danskere søgte lykken eller eventyret i det fremmede, og Søren 
Sørensen med familie fulgte kaldet. Dog blev sønnen af første ægteskab 
hjemme, og han fik senere sit virke i Herslev.
Søren Sørensen og hans kone kom ikke hjem mere. Men datteren Maren kom 
siden hjem fra USA og var da gift med en ligeledes dansk udvandret Chri
sten Thomsen. Se matr. nr. 12i-k.
Inden sin afrejse solgte Sørensen huset til gdr. Christen Basse Skou for
medelst 700 kr. Skøde af 24~4> 10-5-1882. - Huset siden nedrevet og gi
vet plads til Skovborggårds have.
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Hans Sørensen 
f. ca. 1794, Erritsø 
d. 26-1-1867, Højrup 
skræder

g.m. 1. Else Jacobsdatter 
f. 9-4-1793, Højrup 
d. 26-5-1830, -

1. Ane, 20-7-1826, 2. Else, 23-5-1830, d.s.å

2. Ane Cathrine Poulsdatter 
f. ca. 1803, Hornstrup 
d. 14-5-1863,Højrup

3. Poul, 29-8-1834

Dette hus blev bygget på grunden til matr nr 19c og på lejet jord. Derfor ikke 
særskilt matrikuleret og skyldsat.
Den første beboer, der kan spores, er ovenstående skræder, der ved sit første 
giftermål blev betegnet af Taulov, mens folketællingen 1845 nævner Erritsø som 
fødested.
Hans første kone var datter af hmd Jacob Vrage. Hun var dog først trolovet med 
en Jens Nielsen af Højrup. Det fortrød hun åbenbart, trolovelsen hævedes, og 
den 27-5-1825 giftede hun sig med skræderen.
Men efter fem års samliv døde Else i barselseng, og skræderen var nu enkemand 
et par år, inden han giftede sig påny. Hans anden kone var født i Hornstrup. 
men da hun i vielsesnotatet blev nævnt af Højrup, havde hun muligvis været hans 
husholderske. I dette ægteskab en søn

Poul Hansen g.m. Mariane Kathrine Kylling
f. ca. 1836
d.

f. 29-8-1834, Højrup
d.
hmd

1. Hans Christian, 23-12-1859, 2. Ane Magdalene, 11-8-1862, 3. Claus Mathie
sen Hansen, 4-2-1866, d.1872, 4. Mads Christian, 21-5-1871, 5. Claus Mathie
sen, 28-9-1873

I efteråret 1859 viedes Poul Hansen til Mariane Kylling af Herslev. Hun var dog 
ikke født der, men hvor hun var fra, vides ikke.
Det ser dog ud til, at de unge havde flyttet noget rundt, idet ældste søn var 
født i Tiufkær, mens Magdalene var født i Fredericia. Derefter flyttede de nok 
hjem, da moderen døde.
Efter faderens død overtog de unge huset, og Poul Hansens adkomst var af 8-8- 
1871. I den anledning lånte han 140 rdl af Hans Pedersen skou. - Ti år senere 
solgte Poul Hansen huset til Basse Pedersen skou formedelst 400 kroner, skøde 
af 18-3, læst 27-4-1881.
Så vidt det kan konstateres rejste Poul Hansen og familie til Amerika, hvad og
så ejeren af 19c gjorde. Det var i samme periode, adskillige familier i Hers- 
lev sogn udvandrede.
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19d var en parcel af 19a, der ved matriklens udarbejdelse ejedes af Hans Chris
tensen. 19d var den del af ejendommen, der lå syd for GI. Ribevej, og denne par
cel var på ialt 57.450 kv-alen eller lige godt fire tdr land. Dette areal forø
gede Hans Christensen med købet af 18c og 18d fra den nærliggende gård matr. nr. 
18a, skøde af 8-5, 10-11-1829. Det var således ikke så lidt jord H.C. en over
gang var i besiddelse af.
Efter at have solgt parcellen matr. nr. 19a nord for vejen til gårdmand Morten 
Jensen - hermed indgik den i Stendalsgårds tilliggende - i 1842, har han nok og
så solgt den syd for vejen liggende del af ejendommen. Intet skøde dog fundet, 
men det kan ses af folketællingerne, at 1845 er der kommet en ny mand på stedet.

Johannes Thomsen g.m. 1. Karen Marie Larsdatter
f. ca. 1822, Gauerslund f. ca. 1815, Give
d. 16-7-1897, Højrup mk d. 11-4-1849, Højrup mk
hmd

1. Marie Kirstine, 5-9-1842, 2. Thomas Nielsen, 6-1-1845, 3. Lars, 26-2-1847,
4. Mette Marie, 29-11-1848.

Det første glimt af Johannes Thomsen får vi, da han den 4. juni 1842 holdt bryl
lup, viet i Pjedsted kirke. I vielsesnotatet blev han angivet af Børup skov, men 
han var dog født i Gauerslund. Karen Marie var datter af husmand Lars Nielsen i 
Pjedsted skov, men født i Give.
Ældste datter er født i Pjedsted, men familien er sikkert flyttet kort efter, da 
Hans Christensen sikkert havde solgt ejendommen nogenlunde samtidig med 19a.
Det varede dog kun få år, så mageskiftede han med Claus Jacobsen i 21b.

Claus Jacobsen, hvis data findes under 21b, fik mageskifteskøde af 18-3, 28-10- 
1846. Han døde imidlertid fire år efter, og hans enke solgte nu stedet til søn
nen Mads Clausen.

Mads Clausen g.m. Kirsten Johansen
f. 11-2-1827, Højrup mk f. ca. 1827, Højen
d. d.
hmd

1. Ane Kirstine, 23-11-1856, d. 1858, 2. Ane Kirstine, 23-5-1861, 3. Bertel,
3-2-1866.

Mads Clausen var ældste søn af Claus Jacobsen og endnu ugift, da han overtog 
ejendommen. Han havde sikkert siden faderens død gået hjemme hos moderen, der 
så pr. 18-7-1852 tilskødede ham stedet.
Udover at hans kone var fra Højen, vides intet om hende. Men de fik tre børn, 
hvoraf den ældste døde et par år gammel.
Efter knap tyve år på stedet mageskiftede Mads Clausen med en Mads Vilhelmsen, 
der fik skøde på 19d af21-12-1871. Det varede dog kun et år, inden han igen 
solgte til Jens P. Larsen.
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Larsens skøde var af 23-12-1872, k 2.000 rdl.
Larsen var gift med Ane Jensen, og ægteparret fik i 1873 en søn. I 1875 miste
de han imidlertid sin kone, og det var muligvis årsagen til, at han afhændede 
ejendommen. Han mageskiftede med Jørgen Simonsen i Klattrup, hvor han i bytte 
fik en ejendom af tilsvarende størrelse og med næsten samme hartkorn. Begge 
ejendomme blev i værdi ansat til 4.400 kr, så der blev handlet uden penge.

Jørgen Simonsen g.m. 1. Karen Nielsen
f. 28-7-1840, Fredsted f. 18-3-1825, Kongsted
d. 4-5-1916, Taulov d. 26-10-1890, Højrup mk
hmd, brøndgraver

1. Niels, 2-6-1865, 2. Simon, 6-11-1868,

2. Maren Laugesen 
f. 19-5-1845
d. 12-12-1891, Højrup mk

3. Karen Larsen
f. 7-2-1863, Viuf mk
d.

3. Marie, 30-1-1894, 4. Maren Kathrine, 30-11-1895, 5. Kirstine, 19-7-1897,
6. Simon Peter, 6-2-1900, d.s.å., 5. Laura Thomine, 30-3-1901.

Jørgen Simonsen kom som allerede nævnt fra Klattrup, og skødet var et mageskif
teskøde af 10-1, 23-8-1876. Matr nr 18c Og 19d samt 49ab, der nok var skov el
ler eng. Hartkorn ialt 0-4-0-0.

Jørgen Simonsen var født i Fredsted, Starup sogn, søn af smeden Simon Jensen og 
Cathrine Jørgensdatter. Hans første kone var født i Kongsted, datter af hus
mand Niels Jacobsen og Ane Marie Sørensdatter.
Efter at have holdt bryllup med den noget ældre pige, ser det ud som om, at 
familien havde rejst noget rundt, idet ældste søn var født i Vejlby sogn, mens 
Simon var født på Fredericia mark. Af disse to sønner døde den yngste som gan
ske ung af TB, kun 19 år gammel. Niels blev uddannet mejerist, og blev i efter
året 1891 gift med enken i Højrup kro, Laurine Pedersen.
Jørgen Simonsens ægteskabelige liv blev ikke uden problemer, idet Karen Niel
sen blev sindssyg. Det fremgår af den gamle sognerådsprotokol i et notat af 
16-9-1890, hvor Vejle amt beordrede Herslev kommune til at afholde en tredje
del af udgifterne til Jørgen Simonsens sindssyge kones pleje - dog ikke over 
35 kroner årlig! Denne ordre fra amtet kunne tyde på, at kommunen havde nægtet 
Jørgen Simonsen hjælp. Kommunens bidrag væltede dog ikke budgettet, idet Karen 
Nielsen døde en god måned senere.
Et års tid efter Karens død giftede Simonsen sig igen, og i november 1891 vie
des han i Vejlby til Maren Laugesen, der stammede fra Treide, datter af gård
mand Lauge Sørensen og hustru Birthe. Det blev en meget kort lykke. En god 
måned senere var Maren død.
Jørgen Simonsen tabte dog ikke modet, og efter at have sundet sig, viedes han 
i det tidlige forår 1893 til Karen Larsen. Da vielsen fandt sted i Herslev, og 
Karen i notatet blev benævnt af Højrup mark, var det sikkert hans husholderske,
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han blev gift med.
Jørgen Simonsen handlede en del. Ved købet fra Jens Peder Larsen hørte der des
uden matr. nr. 18c med. Det var en eng, og heraf solgte han en parcel til Niels 
Jensen Holt, skøde af 20-12-1877, læst 13-3-1878.
Af Albrektsen købte han 21a, som denne var kommet i besiddelse af ved mageskif
tet .med Jens P. Hansen. Skøde af 27-6-1904. - Desuden solgte han et par engpar
celler, inden han i 1908 solgte begge ejendomme til Anders Andersen. Selv købte 
han af Niels Nielsen matr nr 17g, der var et aftægtshus. Skøde af 17-3-1909.
Men samme år sælger han dette til enkefru Jensine Nissen, idet de mageskiftede. 
Hermed sagde Jørgen Simonsen farvel til Højrup, idet enkefruens ejendom lå i Nr. 
Bjært.

Anders Andersen g.m. Ane Marie Andersen
f. ca. 1873, f. ca. 1875,
d. d.
hmd

Kirstine Lydia, 4-4-1912, Marie Elisabeth, 29-6-1915,

Det er meget lidt, der vides om familien Anders Andersen. Den kom udefra og mu
ligvis fra Tolstrup. Forældrene var viede i Taulov år 1900, det fremgår af dåbs- 
notaterne for de børn, der er fødte her i sognet.
Han fik skøde fra Jørgen Simonsen af 12-8-1908 og måtte betale 10.450 kr for 
begge ejendomme. - Han blev ved stedet her til 1917, da han solgte. Ejendommene 
gik dog til to forskellige købere. 21a blev solgt til Søren Jepsen til forening 
med dennes 21d. 19d blev solgt til Christian Hansen, Højrup. Begge skøde af 19- 
12-1917.

Christian Hansen g.m. Anna Johanne Nielsine Lund
f. 8-9-1878, Højrup mk f. 24-10-1886, Seest
d. 10-4-1964, Herslev d. 31-8-1965, Herslev
hmd og murer

1. Charles, 9-2-1905, 2. Niels Holger, 12-8-1906, 3. Maren Agnethe, 3-1-1908,
4. Sigrid Christine, 11-5-1909, 5. Thyra Eleonora, 29-10-1910, 6. Helga So
fie, 31-12-1912, 7. Ingrid Dagmar, 14-7-1914.

Christian Hansen var født på Højrup mark - ikke langt fra sin nye bopæl - som 
søn af husmand og senere fattiggårdsbestyrer Andreas Hansen og Maren Hansen.
Hans kone var født i Seest og datter af smed Niels Hansen Lund og Agathe Madsen. 
Viede i Herslev 1904.
Christian Hansen var udlært murer, og familien kom fra matr. nr. 14d, som han 
havde ejet siden 1909. Det var et jordløst hus, men her ved skiftet blev han så 
også landmand, hvad der godt kunne forenes med hans håndværk. - Børnene - der 
var ialt syv - var alle f&dte inden overtagelsen af ejendommen her.
Af disse blev Charles landmand i Kongstrup ved Kalundborg. Niels Holger kom lige 
ledes til Sjælland og var en tid plejer på Ebberødgård. Senere bosat i Køben
havn. - Maren Agnethe fik sit hjem i Ulstrup, ligeledes ved Kalundborg, og gift
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med Carl Petersen. - Sigrid Christine blev gift med købmand Riberholt Thomsen, 
Kolding, mens Thyra Eleonora fik sit hjem i København, gift med Knud Gylling. 
Helga Sofie var den eneste, der blev i sognet, gift med tømrer Christian Jør
gensen, Herslev. - Ingrid Dagmar bor også i København.
Da aftægtstiden nærmede sig, forpagtede Christian Hansen jorden ud til Peder 
Damgaard, men blev boende i huset. Senere købte Damgaard hele bruget, og Chris 
tian''Hansen og Nielsine flyttede op til datteren i Herslev. - Damgaard skilte 
jorden fra og solgte bygningerne til Hans Ludvig Jørgensen fra Herslev.
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Matr. nr. 20
htk 1-1-1-3/4, 1844

Jens Jensen g. m. Anne Jensdatter
f. ca. 1752 f. ca. 1760
d. 28-12-1804, Højrup d. 15-6-1827, Højrup
hind. og smed

Ægteskab barnløst.
Ovenstående Jens Jensen var, som de fleste smede før i tiden på landet, også 
jordbruger. Hans oprindelse er ukendt, men kort før jul 1779 - 3-12 - melder 
den Herslev kirkebog om bryllup for den "Høyrup Smed, Ungkarl Jens Jensen og 
Pigen Anne Jensdatter, viet efter foregaaende Trolovelse i Hadersleb.” - Efter 
dette notat kunne man jo så tænke sig, at Anne Jensdatters vugge havde stået i 
det sydlige Danmark, men visse ting kunne også tyde på, at hun var datter af en 
Jens smed i Herslev. Men det må stå hen.
Ifl. skøde- og panteprotokollerne ses Jens Jensen flere gange i 1780-erne at 
have været på handelen, og i hvert fald et par mindre parceller stammede fra 
Jørgen Spedsbergs gård nr. 12 (gi. matr.). I alt fik han samlet sig i htk 0-6- 
3-2$, hvad der svarede til et større husmandssted.
Disse parceller blev ved den senere ny matrikulering samlet under matr. nr. 20, 
og htk nyansat til 1—1—1—3/4.Matrikelkortet - udarbejdet 1821-22 - viser ejen
dommens beliggenhed i Højrup by på hjørnet af bygaden og nuv. Mærskkildevej, el
ler nærmere betegnet det nordvestlige hjørne af nuv. Højrup Ladegårds have.
Det opnåede smeden dog ikke at se. Han døde i 1804, kun 52 år gammel.
Året efter giftede Anne sig på ny.

Niels Larsen g. m. ovenst. Anne Jensdatter
f. ca. 1765 
d. 30-6-1811, Højrup 
smed og hmd.

Vielsesnotatet fortæller, at Niels Larsen var fra Smidstrup. Hans tid som Annes 
mage blev dog ikke lang, for d. 30-6-1811 beretter k-bogen, at smeden i Højrup 
var død - uden navns nævnelse, men dog med aldersangivelse - 46 år.
Det forhindrede imidlertid ikke Anne Jensdatter i endnu en gang at holde bryllup, 
og det allerede 3 mdr. efter gemalens død. Den 14. september samme år viedes en
kemand Laurits Poulsen af Højrup til enken Anne Jensdatter af samme by.
Laurits Poulsen var fra gd. nr. 1 (gi. matr.) og således næsten nabo til Anne.
Før han holdt bryllup, havde han en måneds tid før afstået gården til sin søn, 
og det var nu som aftægtsmand, han giftede sig igen.
Det blev imidlertid ikke nogen succes, idet de blev skilt igen 1815, hvad så end 
årsagen var. Muligvis havde de begge været lidt for selvstændige. Men det tog dog 
ikke modet fra Anne Jensdatter. Hun vovede springet endnu en gang og giftede sig 
med en mand, der var 30 år yngre end hun selv.

Hans Madsen
f. ca. 1790, Bredstrup
d.
hmd.

g. m. ovenst. Anne Jensdatter
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Ifl. skilsmissebevilling af 2-9-1815 var Anne' Jensdatter klar til sit 4. ægteskab, 
og det lod heller ikke vente på sig. En god måneds tid senere viedes hun til Hans 
Madsen, der ifl. folketællingen 1845 var født i Bredstrup, og som nu fulgte en 
gammelkendt metode til at få foden under eget bord: gifte sig med en gammel el. 
ældre enke, der havde midlerne, selv om hun ikke formåede at videreføre slægten.
Da den ny matrikel udarbejdedes, var det derfor Hans Madsens navn, der kom til 
at stå på matrikelkortet, og dette viser endvidere, at ejendommens tilliggende 
var placeret tre forskellige steder i ejerlavet: bygninger med toft i selve Høj
rup by, en parcel beliggende ved Gi. Ribevej og en do i Mærskkilde-området nord 
for byen.
Sikkert mæt af dage døde Anne Jensdatter i juni 1827. Hans Madsen, der endnu ikke 
var fyldt de fyrre år, giftede sig på ny året efter.

Agnethe Johansen 
f. 10-10-1803, Egum
d.

1. Mads, 26-10-1829, d. 1830, 2. Mads, 19-2-1831, 3. Johan Peter, 12-5-1834,
4. Jens, 2-6-1838.
Agnethe Johansen var født i Egum el. Igum, som det stavedes dengang. Hun var 
datter af en Johan Jørgensen og Anne Jensdatter der.
Nu fortsatte livet på ejendommen, hvis areal Hans Madsen forøgede en smule ved 
købet af parcellerne matr. nr. 27 og 48, der lå umiddelbart op til parcellen på 
GI. Ribevej, og som en del år havde været drevet sammen med skolelodden, hvortil 
de grænsede mod øst. De var købt i 1842 af lærer Sørensen, Højrup skole, men ef
ter hans død i 1849 solgte hans enke dem til Hans Madsen, skøde af 11-7-1849.
Fire år senere solgte han dem dog igen til Hans Nielsen, der oprettede et lille 
selvstændigt brug. Det skete med skøde af 19-12-1853. Da tinglæsning skulle finde 
sted efter disse handeler, viste det sig, at man tidligere havde set stort på 
småting som tinglæste adkomstforhold, der slet ikke var i orden, og igen treviedes 
salig Jens Jensen smeds køb i 1780-erne nu op.
1855 solgte Hans Madsen ejendommen til naboen i Højrup, gmd. Hans Jensen Lade- 
gaard, der især var interesseret i beboelse og Toft i Højrup by, idet han ønskede 
at flytte sin gård fra dens daværende beliggenhed lidt inde på marken og ud til 
bygaden. Jfr. dette ønske har Hans Madsen sikkert gjort en fordelagtig handel. 
Skøde af 6-5-1855.
Hans Madsen rejste med familie til Lilballe, hvad der fremgår af k-bogens af
gangsliste.
Af sin nyerhvervelse beholdt Hans J. Ladegaard foruden toften i byen også parcel
len nord for hans egen mark, mens parcellen ved GI. Ribevej solgtes videre som 
selvstændig ejendom under matr. nr. 20b.

Christen Nielsen 
f. ca. 1815
d.
hmd.

g. m. Kirsten Marie Johansen 
f. ca. 1817
d.

1. Maren, 29-8-1847, 2. Niels, 18-3-1854.
Christen Nielsen kom fra den lille ejendom nr. 28 - også beliggende ved GI. Ribe
vej - og hans skøde fra Hans Ladegaard findes dateret 6-3, 25-6-1856, med htk 
0-4-2-l|, hvilket var næsten nøjagtig halvdelen af den oprindelige ejendom. Kortet
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viser et areal på 69.630 kv-alen og altså så godt som 5 tdr. land. Hans tid her 
blev dog ikke af længere varighed, idet han 1859 rejste til Taulov efter at have 
afhændet stedet.
Familiens data er sparsomme - bortset fra de to børns - og forældrenes alder ef
ter afgangslistens oplysninger.

Peder Gønnesen 
f. ca. 1794-95 
d. 21-6-1859, Højrup mk. 
hmd. og hjuler

g. m. Karen Marie Mortensen • 
f. ca. 1815
d. 4-1-1864, Højrup mk.

Maren, f. ca. 1838, Jens, Ane, f. ca. 1841.
Familien Gønnesen ankom her til sognet i begyndelsen af 1859 og kom fra Harte, 
jfr. tilgangslisten. Nogen adkomst er ikke fundet, men antagelig af samme år. 
Peder Gønnesen, der også var hjuler, fik dog ikke megen fornøjelse af nyerhverv
elsen, idet han døde samme år, 64i år gi.
Hans enke drev stedet videre, til hun i 1863 skødede det til datteren Maren, hvis 
adkomst var af 25-2 s.å. Året efter døde også hun, kun 49 år gammel.
Marens tid som selvstændig husmand blev dog kort, idet hun året efter overtagel
sen giftede sig med enkemand og hjuler Mads Poulsen fra Herslev fælled. Gennem 
vielsesattesten fik han adkomst til ejendommen, som han dog ikke agtede at behol
de. Ejendommen solgtes, og samtidig meldte Fredericia Avis om løsøreauktion på 
hjulmand Mads Poulsens ejendom nær Højrup kro, indrykket 10-3-1865. Samtidig solg 
tes ejendommen, Mads P. havde i Herslev, og familien flyttede fra sognet. Hvorhen 
vides ikke.

Jacob Otto Mathiesen g. m. 1. Marie Kirstine Sørensen
f. ca. 1837 f. ca. 1839, Starup
d. 1916, Smidstrup d. 31-7-1882, Højrup mk.
hmd. og væver

Søren Christian, 27-3-1869, d. 1872.
Mads Poulsens efterfølger var J. 0. Mathiesen, der var væver. Han findes at være 
kommet til sognet fra Eltang i 1860 og da 23 år gammel. Fem år senere giftede 
han sig med Marie Kirstine Sørensen, der ved vielsen i maj 1865 benævntes af 
Herslev, men var datter af aftægtsmand Laurits Sørensen i Bredstrup. Hun var dog 
født i Starup, jfr. dødsnotatet.
Ved samme tid som giftermålet købte Mathiesen ejendommen her med adkomst af 26-6- 
1866, der var tinglæsningsdato.
Til finansiering af købet måtte han på lånemarkedet, og bl.a. fik lærer Barsøe, 
Højrup skole, her 1200 rigsdaler i klemme, ligesom han af sin nabo, Mads Clausen, 
lånte yderligere 600 rdl.
I samlivet med Marie Kirstine fødtes kun denne ene søn, der døde som barn, kun 3 
år gammel. Hans kone led endvidere af tuberkulose, og det lagde hende i graven, 
kun 43 år.
Året efter hendes død giftede Mathiesen sig igen.

g. m. 2. Sørine Jørgensen 
f. ca. 1855
d.

Sørine Jørgensen var fra Follerup, datter af hmd. Jørgen Rasmussen og Mette Sø
rensen Axel. Hun var dog ikke født her i sognet, idet familien først kom hertil 
1Q56. - Ingen børn fundet i ægteskabet.
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I 1874 havde Mathiesen øget stedets tilliggende med købet af en parcel fra Dals- 
gaard, skøde fra Hans Christensen på raatr. nr. 9h, htk -2-1-1/4, der nok var et 
stykke eng eller mose. K 400 rdl., adk. af 8-9-1874.
Efter 25 års virke på stedet solgte Mathiesen. Familien endte vistnok i .Smid- 
strup, hvor i hvert fald Mathiesen døde i 1916.

Marius Rudolphsen g. m. Karen Nielsén (Høeth)
f. 29-1-1852, Tolstrup f. 5-9-1855, Taulov
d. 9-1-1893, Højrup mk. d. 31-10-1926, Højrup mk.
hmd.

Karen Kirstine, 11-2-1889.
Marius Rudolphsen var født på Tolstrup mk. som søn af gmd. Rudolph Hansen og 
Karen Pedersdatter.
I 1878 var han blevet gift med Karen Nielsen, datter af husmand i Tårup, Niels 
Jensen med tilnavnet Høeth. Dette sidste var nok oprindelig navnet på det lille 
skovbrug, der lå i Tårup skov tæt mod Hvandlund. Beboerne fik som regel dette 
navn med i daglig tale, og i ældre tid fungerede de som opsynsmand i skoven eller 
som ofte nævnt, skovfoged.
De unge havde muligvis afløst Niels Jensen i "embedet”, da Rudolph ved Karens 
fødsel blev benævnt skovfoged. Der var nok flere børn, men disse kendes ikke. 
Ejendommen her overtog familien i 1890, adkomst af 19-6 s.å. K 6000 kr. Men som 
sket før på stedet her, fik Rudolphsen heller ikke megen glæde af købet, idet 
han døde knap tre år efter, kun 41 år.
Karen Nielsen drev stedet videre alene nogle få år, indtil hun i 1896 giftede 
sig igen.

Niels Christian Oppenhagen g. m. Karen Nielsen
f. 5-2-1842, Follerup som ovenst.
d. 31-1-1922, Højrup mk.
hmd.

Oppenhagens data findes nævnt under matr. nr. 30, hvor han var blevet enkemand 
i 1893. Efter tre års forløb fandt han og Karen sammen, og den 4-2-1896 blev de 
viede.
Forinden Oppenhagen flyttede ned til Karen, havde han afstået matr. nr. 30 til 
en datter og svigersøn.
Nu fortsatte de så tilværelsen sammen en hel del år, lige til Karen Kirstine 
fandt sig en mand, og de afløste så Oppenhagens.

Niels Julius Nielsen g. m. Karen Kirstine Rudolphsen
f. 21-8-1886, Vig sogn f. 11-2-1889, Tårup skov
d. 1923, Herslev mk., begr. 8-2 d. 1970, Fredericia, begr. 14-10,
hmd. Herslev

1. Karen Dagny, 26-2-1913, 2. Gunner, 11-6-1914, 3. Magnus Lundgaard, 8-6-1916, 
d. 1934, 4. Helga, 16-1-1918, 5. Svend Aage, 24-7-1919, 6. Holger, 5-4-1921, 7. 
Anne, 4-7-1922.

Den 20-11-1912 viedes Karen Kirstine til Niels Julius Nielsen i Herslev kirke. 
N. J. Nielsen var sjællænder, født i Vig sogn i Odsherred.
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De unge fik med det samme ophold hos de gamle, og Julius Nielsen gik på løst 
arbejde hos fremmede. Men efter et par års forløb overdrog Oppenhagen stedet 
til svigersønnen, der fik skøde på ejendommen af 23-9, læst 30-9-1914.
Købesummen var sat til 3.000 kr. plus aftægt til svigerforældrene, der skulle 
have 120 kr. årlig til længstlevendes død. - Til ejendommen hørte nu matr. nr. 
20b~9h-9i samt 37ah af Tårup. Af dette tilliggende havde Karen Nielsen i sin 
enkestand handlet sig til nr. 9i gennem mageskifte.
Oppenhagen og Karen boede antagelig sammen med de unge det første par år. Men 
1916 købte de af Mikkel Damgaard matr. nr. 17g, et aftægtshus, beliggende ved 
GI. Ribevej.
Det ser dog ud til, at Julius Nielsen havde besvær med at klare sig, for andet 
kan det næppe betyde, når han solgte stedet her og flyttede til Herslev mark 
som indsidder. Her døde han i 1923, kun 36 år gammel. Tilbage sad Kirsten Niel
sen, som hun blev kaldt, med en børneflok på syv, og hvoraf den yngste var født 
i Herslev.
Efter mandens død flyttede hun tilbage til Højrup i matr. nr. 17g, som forældre
ne hidtil havde beboet. Hun ernærede sig vistnok ved syning o.l.. 1935 flyttede 
hun til Fredericia. Børnenes videre liv kendes ikke. Dog døde et par af sønner
ne som voksne.

Niels Christian Johansen Lange g.m. Jensine Kirstine Pedersen
f. 30-9-1872, f. 24-7-1883,
d. 1-5-1944, Højrup mk d. 2-4-1957, Højrup mk
hmd og slagter

Jens Peter, 11-3-1906

Julius Nielsens eftermand var ovenstående Niels Lange. Familiens oprindelse 
kendes ikke, men den kom fra Kildevæld-området, hvor den havde boet i matr. nr. 
10h-50c - det nuværende Skovly - som den havde købt i 1914. Før den tid havde 
Niels og Jensine været værter i Taulov forsamlingshus.
Skødet var af 4-11, 12-11-1919. - På et eller andet tidspunkt erhvervede Niels 
Lange en mindre parcel af Stendalgårds mark, matr. nr. 12m, men ingen skødedato 
kendes.
I 1938 Overlod Niels Lange ejendommen til sin eneste søn, og han og Jensine gik 
på aftægt.

Jens Peter Lange 
f. 11-3-1906, Erritsø 
d. 1-3-1965, Højrup mk 
hmd

g.m. Elna Margrethe Christiansen
f. 3-11-1915, Hørmested 
d. 22-1-1956, Højrup mk

1. Marie, 13-6-1942, 2. Dagmar, 2-12-1945, 3. Inger, 27-3-1953.

Peter Lange, som hans navn i daglig tale var, fik skøde fra faderen af 10-10- 
1938, og foruden det øvrige hartkorn nævntes nu i skødet også 12m, hvilket vi
ser, at parcellen må være købt ind i Niels Langes tid.
I ægteskabet tre døtre. De var kun børn, da moderen døde, og Peter Lange blev 
heller ikke nogen gammel mand. I sine sidste år havde han sukkersyge, og den 
var nok medvirkende til hans tidlige død.
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Efter Peter Langes død overgik ejendommen til datteren Marie, der med sin mand, 
Arne Jensen, dog kun havde den et par år, da han skulle overtage sine forældres 
ejendom på Fyn.
Ejendommen blev nu solgt til Georg Dahlgaard, hvis tid blev ganske kort, idet 
han med skøde af af 9-11-1967 solgte til Hans Jacobsen fra Kongsted, der endnu 
ejer den.



Matr nr 21, 1844 
Stakkeløkke 
htk 0-3-3-1 1/3

Peder Hansen Møller g.m.
f. 1743, døbt 27-lo, Højrup 
d.
hrad og tømrer

21-1

Karen Jeppesdatter 
f. 1745, døbt 26-12, højrup
d.

1. Dorthe, 8-7-177o, d.s.å., 2. Kirsten, 14-11-1771, d. 1773, 3. Hans, 5-6-
1774, 4. Kirsten, 8-2-1778, d.s.å., 5. Jeppe, 25-5-1782, 6. Kirstine, 21-9-
1783, d. 1784, 7. Mads, 6-8-1786, d. 1787.

Peder Hansen Møller var født i Højrup på gd nr 6 (gi. matr.) som søn af gd-fæs- 
ter Hans Rasmussen kaldet Møller og hustru Dorthe Nielsdatter. Hans kone var 
datter af Jeppe Jensen skræder og Kirsten Madsdatter.
Peder Møller, som hans navn blev, tog ret ivrig del i handelen med parceller, 
der blev resultatet af frikøb og udskiftning.Parcellen her, som han købte i 
1780, stammede nok fra gd nr 2, ligeledes gi. matr.
Parcellen havde han til 1807, da han delte den mellem sine to tilbageværende 
børn, sønnerne Hans og Jeppe. I skøderne der udstedtes kaldtes stedet Stakkeløkke.
Efter overdragelsen til sønnerne kan Peder Møllers videre skæbne ikke spores. 
Hverken hans eller konens død er registreret i Herslevs annaler.
Efter delingen, der først blev tinglæst mange år senere, fortsatte parcellerne 
hver for sig som selvstændige ejendomme, og de beskrives hver for sig.

matr nr 21a 
htk 0-1-3-1 2/3

Jeppe Pedersen Møller g.m
f.25-5-1782, Højrup
d.
hmd

Mette Mortensdatter 
f. 19-12-1778, Vilstrup 
d. 12-7-1807, Højrup

Karen, l-8-18o5
g.m. Anne Marie Mortensdatter

f. 25-11-1785, Vilstrup 
d. 1-10-1829,

Peder, 29-11-1819
g.m. Marie Cathrine Pedersd.

f. ca. 1772
d.

Jeppe Pedersens skøde fra faderen var af 4-12-1807 og betegnedes som en halv 
lod af Stakkeløkke med et hartkorn af 0-1-3-1 2/3. Tinglysning skete dog først 
27-6-1832, da Jeppe solgte sin halvdel af det fædrene bo.
Han var uheldig med sit ægteskabelige liv, idet hans første kone, Mette Mor- 
tensdatter døde ganske ung. Han må have giftet sig omgående igen, da kirkebog
en et års tid efter melder om Jeppes kones død tillige med et dødfødt barn. 
Samme år viedes han i Vilstrup kirke til Anne Marie Mortensdatter, der var søs
ter til hans første kone, og de var døtre af Morten Ulrichsen i Vilstrup.
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I efteråret 1829 blev Jeppe enkemand igen, og året efter giftede han sig med 
Marie Cathrine Pedersdatter, der var enke efter en Christen Ougesen i Herslev. 
Samtidig flyttede han, der var bosat i Vilstrup skov, tilbage til sognet, idet 
han af Christen Sørensen købte dennes ejendom, og så skulle stedet her sælges. 
En købekontrakt med væver Johs. Christensen Juul findes tinglæst 4-5-1831, men 
det er tvivlsomt, om væveren nogen sinde fik skøde på ejendommen. I hvert fald 
viser folketællingen 1834 et helt andet navn på stedet.

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

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

1. Christen, 13-11-1833, 2. Anne Cathrine, 23-4-1836, 3. Karen, 5-6-1839,
4. Mette Marie, 6-8-1842,

Hverken Niels Christensen eller hans kones oprindelse kendes. De blev gift i 
maj 1833 i Herslev kirke, og i vielsesnotatet blev de benævnt af Follerup, hvad 
der så nok betyder, at de på den tid tjente der.
Ingen adkomst til ejendommen er fundet, men det er sikkert omkring samme tid, 
da sønnen Christen var født på Højrup mark. Her blev de til 1844, da de flyt
tede til Herslev. Stedet her solgtes til Niels Nielsen.

Niels Nielsen g.m. Kirsten Jeppesdatter
f. 17-ll-18o9, Bredstrup f. 12-1-1815, Tolstrup
d. d.
hmd

1. Jeppe, 4-3-1844, 2. Mette Marie, 10-12-1848, 3. Maren, 8-2-1851.

Niels Nielsen var født i Bredstrup, søn af Niels Mortensen og Maren Nielsdat- 
ter. Kirsten Jeppesdatter var fra Tolstrup, datter af Jeppe Bertelsen og Met
te Iversdatter i den senere kaldte Elbogård.De findes viede i Herslev kirke 
i høsten 1843, og har sikkert overtaget stedet efter brylluppet. Skødet var 
dog først af 26-6, 3-7-1844 på
a. Et sted Stakkeløkke, htk 0-1-3-1 2/3
b. En parcel nr 5 - i
c. En parcel nr 6 1/3 ialt htk 0-l-3-2i, som den nye ma
trikel hævede til O-4-o-l 3/4.
I 1861 solgte Niels Nielsen og rejste til Håstrup.

Rudolph Hansen g.m.
f. 26-4-1825, Ladegårds skov
d. 7-2-1807, Højrup 
hmd og murer

Maren Henriksen 
f. 16-10-1820, Studsdal 
d. 26-10-1884, Højrup mk

ægteskab barnløst

Elbog%25c3%25a5rd.De
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Rudolph Hansen var født i Ladegaards skov som søn af smeden Hans Christopher- 
sen og Mette Sophie Christiansdatter. Maren Henriksen var født i Studsdal og 
var datter af tjenestekarl Henrik Hansen og Johanne Thomasdatter. De findes 
viede i Taulov kirke d. 9. juli 1852.
Hvor de havde opholdt sig, til de med skøde af 20-12-1861 og 8-1-1862 overtog 
stedet her, er uvist.
De var barnløse, men fik senere en plejesøn, Peder Madsen Pedersen, der efter
fulgte dem på det nye sted. For Rudolph Hansen blev her kun til 1876, da han 
solgte og flyttede til matr nr 33a. Stedet her solgtes til Hans Thomsen.

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

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

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

Denne mand kendes kun fra kirkebogen, hvor han optræder de tre gange, da børne
ne blev døbte. - Han fik skøde af 29-6, 22-11-1876, men solgte allerede godt 
to år senere. Da flyttede han til Herslev, hvor han købte det lille sted 5c, og 
her fødtes yngste datter. Det varede heller ikke længe, så forsvandt han til 
Amerika, hvad der fremgår af dødsnotatet i kirkebogen, da Ane Jensen døde. Hun 
døde på fattiggården, og "manden i Amerika."

Jacques Daniel Fevre g.m.
f. 18.11-1851, Follerup 
d. 10-10-1940, Herslev 
hmd

Jensine Andersen 
f. 6-9-1853, Højrup mk 
d. 22-9-1930, Herslev

1. Cathrine Marie, 23-5-1880, 2. Inger Marie, 5-8-1884, 3. Jacques, 26-5-
1886, 4. Agnes Jensine, 19-8-1888, 5. Ane Marie, 2-11-1891.

Jacques Daniel Fevre var født i Follerup som søn af væver Jacques Jacob Fevre 
og Cathrine Marie Hansen, mens Jensine Andersen var datter af gmd Anders Jen
sen og Inger Marie Jensdatter, der ejede matr nr 17a på GI. Ribevej. Jacques 
der i daglig tale kaldtes Isaach, og Jensine holdt bryllup i begyndelsen af 
året 1878, og samme år fik de skøde på ejendommen d. 3o-12-1878, læst 8-1- 
1879. Her blev så deres børn fødte på nær den sidste.
I 1891 overtog Fevre den ejendom, som hans fader havde haft på Herslev mark. 
Ejendommen her solgtes til Jens Peder Hansen af Hejls,der fik skøde på den af 
13-5-1891, k 4200. - Jens P. Hansen, hvis data findes under 4c af Højrup, 
var på stedet til 1902, da han han mageskiftede med Hans Albrektsen og fik den
nes gård matr nr 4c. Albrektsen havde derefter ejendommen ca. 2i år, inden det 
lykkedes ham at få solgt.
Den næste ejer var Jørgen Simonsen, hvis data findes under matr nr 19d. Skøde 
af 27-6-1904. - Jørgen Simonsen samdrev nu begge ejendomme, indtil han solgte 
begge med skøde af 19-8-1908 til Anders Andersen, der fortsatte samdriften 
til 1917, da ejendommen her solgtes til Søren Jepsen til sammenlægning- med 
21d.



Matr. nr. 21b, 1844 21b - 1

htk 0-4-2-2 3/4

Dette matrikelnummer var sikkert en rest af det oprindelige tilliggende, hvoraf 
ejendommene matr. nr. 21 var blevet til. Matr. nr 21a blev senere delt i a og d. 
og c var huset i Højrup, hvorfra ejendommen i begyndelsen blev drevet. Arealet 
var ikke stort, kun 66.580 kv-alen, eller ca. fem tdr land.

Claus Jacobsen g.m. Ane Marie Madsdatter
f. 9-4-1790, Højrup f. ca. 1793, Erritsø
d. 6-3-1850, - d.
hmd og hjulmand

1. Mette Marie, 8-3-1821, d.s.å., 2. Mette, 11-2-1822, 3. Marie, 29-6-1824,
4. Mads, 11-2-1827, 5. Jacob, 2-6-1831, 6. Bertel Ebbe, 10-12-1835, d. 1839,
7. Else, 16-2-1838

Den første ejer, der kan spores, var ovenstående Claus Jacobsen. Han var født i 
Højrup som søn af husmand og dragon Jacob Vrage og Mette Hansdatter. De findes 
viede i Taulov 1770, idet Mette var fra Børup. Hans kone var fra Erritsø, datter 
af Mads Madsen Fynbo og Maren Jochumsdatter, der begge døde i Højrup.
Efter bryllup boede de en overgang i Tolstrup, idet ældste datter var født og 
døde her. Derefter flytter de til Højrup og slår sig ned her. Det var inden nr. 
to barn blev født, og så skal Claus Jacobsens skøde nok være af omtrent samme 
tidspunkt.
Men snart vovede han sig ud på handelen. Af Peder Poulsens enke, Else Jeppesdat- 
ter, købte han en lille lod af gd nr 11, htk O-O-l-li, skøde af 6-2-1826.
Nogle år senere købte han endvidere af Peder Christophersen i Højrup en lod af 
dennes vestermark, htk 0-2-3-2 3/4, idet han delte den med Jens Erichsen, der 
der fik det samme. Skøde af 9-9, 18-9-1833.
Syv børn fødtes på ejendommen. Heraf døde to, og af de øvrige blev Mette gift 
i 1854 med Peder Nielsen fra Viuf, mens Else i 1860 viedes til Lorenz Andersen 
i Højrup. Men inden disse bryllupper havde Claus Jacobseb solgt. Det vil sige, 
han mageskiftede med Johannes Thomsen i 19d. Skøde af 18-3-1846, læst 28-10.

Johannes Thomsen, hvis data findes under 19d, mistede sin kone et par år efter, 
at mageskiftet havde fundet sted. Han giftede sig igen ved juletid 1849 med 
Else Marie Sørensen, der var født ca. 1809 i Ankjær. Dette ægteskab var barnløst

Men Johannes Thomsen øgede også stedets tilliggende en smule, idet han købte 
matr. nr. 6p af Peder Christophersen i Højrup, htk 0-1-0-3/4. Skøde af 20-12- 
1880, læst 2-2-1891, - Af Johannes Thomsens børn kendes kun datteren Mette Marie 
der med sin mand efterfulgte på ejendommen.

Anton Madsen g.m.
f. 10-2-1844, Jelling s. 
d. 26-8-1926, Højrup 
bmd

Mette Marie Johansen 
f. 29-11-1848, Højrup 
d. 9-1-1909,

1. Mads Peter, 26-4-1875, 2 
4. Lars Peter, 13-2-1880, 5

Thomas, 23-7-1876, 3. Marius Evald, 19-2-1878,
Karen Marie, 12-2-1890, d.1893
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Torsdag den 18. februar 1875 viedes i Herslev kirke Johannes Thomsens datter 
Mette Marie Johansen til ungkarl Anton Madsen af Herslev. Det var dog kun i vi
elsesnotatet han var af Herslev - han havde antagelig tjent der - han var født 
i Rugballe, Jelling sogn, og hans forældre var gårdmand Mads Bank Jensen og Eva 
Pedersdatter.

Efter bryllup tog de unge ophold hos Johannes Thomsens, og da det første barn 
blev født, benævntes Anton Madsen som indsidder, der var den almindelige beteg
nelse for et bofællesskab af den art. Senere blev han forpagter, men først i 
1891 afgav Johannes Thomsen ejendommen til de unge. Det skete med skøde af 26-9- 
1891, og købsprisen var 8.500 kr + aftægt til Johannes og hans anden kone. Hun 
fik dog ikke megen fornøjelse af aftægtsforholdet, idet hun døde et par måneder 
efter.
Et par år efter øgede Anton Madsen tilliggendet til ejendommen, idet han af na
boen Frederik Jacobsen i nr 17a købte 6b og 17f, ialt htk O-4-2-1 3/4. k 4.000. 
Skøde af 23-12-1894, heri dog indføjet en deklaration af 8-10-1894, der bestem
te, at herefter betragtes ejendommen som en hovedparcel, der ikke kan deles.
Af de fem børn døde datteren som barn af difteritis, kun tre år gammel. Det blev 
yngste søn, der overtog gården, som den nu var blevet til. Thomas Nielsen blev 
gårdmand i Herslev, mens intet vides om de øvrige.

Lars Peter Madsen g.m. Margrethe Elisabeth Sørensen
f. 13-2-1880, Højrup f. 15-4-1892, Gejsing
d. 23-9-1943, - d. -2-1981, Fa. sygeh.
gdr

1. Anton Martini, 24-11-1917, d. 1918, 2. Anton, 24-11-1918, 3. Gudrun, 29-2-
1920, 4. Tove, 4-5-1927, 5. Børge, 1-12-1929

Lars Peter Madsen overtog gården kort efter sit bryllup med Margrethe Sørensen, 
der stammede fra Gejsing. Skøde af 1-7, 3-7-1918. Hartkornet var nu blevet til 
l-7-2-2i, idet Anton Madsen i sine sidste år havde købt den jord af Herslevgårds 
tilliggende, der lå syd for GI. Ribevej. K 19.000.
Lars P. Madsen og Margrethe fik ialt fem børn, hvoraf den ældste døde som spæd. 
Af de øvrige blev den ældste udlært som mekaniker og fik selvstændig forretning 
i Åbenrå. - Gudrun blev gift med en landmand i Klovborg, og Tove gift med en 
skomager Svennesen i Christiansfeld, Børge overtog til sin tid gården.
I 1943 døde Lars P. Madsen, men Margrethe fortsatte bedriften med bestyrer. En 
overgang var det hendes broder, der stod for driften af gården, indtil Børge 
kunne forestå denne.
Hvornår Børge Madsen overtog sin fødegård, vides ikke, men i den tid han havde 
gården, byggede han ny svinestald - efter en brand - og forsøgte sig med svine
avl. - Endvidere købte han af Carl Pedersens enke den jord, der hørte til bru
get nr 17d.
Nuværende ejer af gården er Claus Andersen.



Matr nr 21c, 1844
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htk 2j alb

Ovenstående matrikel nummerbestod af 2540 kv-alen og var sikkert den del af 
matr nr 21, hvorfra 21a~b Og d oprindelig var hjemmehørende, og det er da mu
ligt, at det var Peder Møller Hansens oprindelige beboelse. Men da matriklen 
af 1844 blev udarbejdet 1821 og 1822 er det imidlertid Niels Hansen med til
navnet Østdal, der var ejer.

Niels Hansen (Østdal) 
f. 14-11-1792, Tolstrup 
d. 19-3-1873, Herslev 
hmd

g.m. Anne Marie Pedersdatter
f. 6-8-1797, Højrup 
d. 15-12-1863, Højrup

1. Anne Kirstine, 9-1-1816, 2. Else, 17-6-1818, 3. Hans, 8-5-1820, 4. Mag-
dalene, 12-7-1825, 5. Dødfødt dr. 14-7-1828, 6. Ane Marie, 30-8-1829. d.
1832, 7. Ane Marie, 22-3-1833, d.s.d. 8. Ane Marie, 10-4-1836, d. ldg. g.

Niels Hansen var født på Øsdalsgaard, søn af gårdmand Hans Bertelsen og Anne 
Kirstine Hansdatter, deraf tilnavnet. - I 1815 blev han gift med Anne Marie 
Pedersdatter, datter af husmand Peder Jacobsen Sass og Else Nielsdatter. Ved 
faderens hjælp overtog de nygifte først Anne Maries fødested, ejendommen den 
senere matr nr 35. Senere mageskiftedes til gård nr 2 i Højrup by (gi. matr.)

Niels Hansens tid som gårdmand blev dog kort, og det er sandsynligt, at han måt
te forlade gården, da faderen døde i 1821, og datteren Magdalene er født i Tol
strup i hans fødegård.
Adkomst kendes ikke, men den senere matrikelfortegnelse placerer familien her. 
Af de otte børn døde halvdelen, og som det ses var navnet Ane Marie svært at 
få til at holde. De to ældste døtre vides intet om. Hans findes som husmand på 
Højrup mark, og Magdalene overtog med sin mand stedet.
Sine sidste dage tilbragte Niels Hansen på Herslev fattiggård, og her døde han.

Hans Hansen (Østdal) g.m.
f. ca. 1821 
d. 29-5-1866, Højrup 
hmd

Magdalene Nielsen 
f. 12-7-1825, Tolstrup 
d. 5-11-1895, Højrup

1. Niels, 21-3-1852, 2. Ane Marie Kirstine, 3-3-1854, 3. Hans, 27-3-1856,
Mette Kirstine, 17-9-1858, 5. Mads Peter, 11-9-1860, d.s.å. 6. Mads Peter.
3-6-1863, d. 1870, 7. Anders Møller, 3-6-1863.

I november 1851 holdt Magdalene Nielsen bryllup med Hans Hansen, der i vielses
notatet blev benævnt af Højrup, og det vil sikkert sige, at han da havde tjent 
der. Hvor han var fra, vides ikke. Men han fik snart tilnavnet Østdal hæftet 
på sig, så meget mere som der var et par stykker til, der hed Hans Hansen.

Ingen adkomst kendesfor Hans Hansen, og hans levetid blev kun kort. Han døde 
1866, kun 45 år gammel. Tilbage sad Magdalene med fire børn alene opfostrede.
Af disse overtog Niels huset, da den tid kom. Hans blev husmand på Højrup mark. 
De to pigers videre liv kendes ikke.
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Niels Hansen Østdal g.m. 1. Maren Marie Nielsen Busch
f. 21-3-1852, Højrup f.
d. 1-5-1920, Højrup d. 26-3-1899, Højrup
husejer

1. Niels Skov, 8-4-1876, 2. Ane Christine, 7-3-1879, d. 1890, 3. Hans,
13-2-1881, d.s.d., 4. Mads Peter, 13-2-1881, d.s.d., 5. Magdalene,19-5-1882,
6. Hans Peter, 3-2-1885, d. 1897, 7. Marius, 24-12-1887, d. 1888, 8. Marius,
13-9-1889.

I 1875 viedes Niels Hansen til Marie Nielsen Busch, der var født i Torp, datter 
af
De nygifte slog sig antagelig ned hos moderen, der var enke, og hvis hus de 
senere overtog. Det skete dog først med skøde af 1-6-1887, " et grundmuret hus 
bestående af fem fag. Og med aftægt i forsvarlig indrettet beboelse i husets 
vestre ende” til Magdalene. Købsprisen var ikke afskrækkende - 25o kroner - 
men der var nok klausul alligevel, idet Niels Østdal ved en senere låntagning 
måtte spørge moderen.
Efter Magdalenes død solgte Niels Hansen huset til gmd Peder Pedersen Skov og 
købte matr nr 12e. Det var i 1897, og Skov lod den smule jord, der hørte til, 
indgå i gårdens toft, mens huset lejedes ud.
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Hans Pedersen Møller g.m. Ane Johanne Pedersdatter
f. 5-6-1774, Højrup f. 15-6-1780, Lilballe
d. 2-7-1829, Højrup mk d.
hmd og væver

1. Peder,25-3-1804, d.s.å., 2. Peder, 16-6-1805, 3. Mads Peder, 23-11-1807
4. Anne Kirstine, 2-3-1810, 5. Karen, 4-3-1813, 6. Søren, 8-2-1817

Hans Pedersen Møller fik skøde på sin del af Stakkeløkke d. 19-7-1807, og i
lighed med broderens handel blev tinglæsning ikke meddelt før 21-11-1827, hvil
ket var et par år før han døde. Han findes gift med Ane Johanne d. 5-11-1803, 
og hun blev benævnt af Højrup, hvad der så nok vil sige at hun på det tids
punkt havde tjent der. Hun var ellers født i Lilballe, Eltang sogn.
Hans Møllers ejerskab varede hans tid ud, men efter hans tidlige død i 1829 
giftede Ane Johanne sig igen året efter med enkemand Peder Andreasen i Herslev. 
Hun forlod dermed Højrup, og det ses da også, at Peder Andreasen står som sæl
ger af ejendommen.
Af de fem levende børn var Peder slagter og boede en del år i Højrup, inden 
inden han også flyttede til Herslev - se 5b og 7d af Højrup.
Anne Kirstine blev gift med Niels Hansen af Højrup. De fik bopæl på nr 7b af 
Højrup, men endte også i Herslev. - Mads Peder blev gift i Taulov med enken 
Mette Rudolfsdatter, og Karen fulgte moderen til Herslev og blev siden gift 
med en bødker Henriksen fra Højen. Søren blev gårdmand i Taulov, gift med Mag- 
dalene Pedersdatter.

Christen Pedersen g.m. Ane Sørensdatter
f.ca. 1800, Pjedsted f. 30-3-1800, Herslev
d. 5-6-1874, Herslev mk d. 9-1-1870 » Herslev mk
hmd

1. Peder, 9-7-1827, 2. Ane Kirstine, 28-3-1829, d. 1849, 3. Søren, 23-6-
1832, d. 1833, 4. Søren Peter, 17-5-1834, 5. Niels, 25-7-1839, d. 1865.

Ifl. skøde fra Peder Andreasen af 15-2, 20-7-1832 overtog Christen Pedersen 
nu stedet.
Familien kom fra Tolstrup, men Christen Pedersen var fra Pjedsted, søn af en 
Peder Christensen og Ane Henriksdatter. Ved juletid 1825 giftede han sig med 
Ane Sørensdatter, der var en Herslev-pige, datter af tidl. gårdmand Søren Niel- 
Qvist og Kirsten Poulsdatter.
Det blev ikke til nogen længere periode, familien opholdt sig her, og allerede 
ved juletid 1840 solgte han stedet til Peder Christensen Brems.

Peder Christensen (Brems) g.m. Bodild Mogensdatter
f. døbt 22-3-1795, Taulov f. ca. 1774, Ensted Sdj
d. 21-12-1866, Højrup mk d. 23-8-1853, højrup mk
hmd

ingen børn
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Peder Christensen med tilnavnet Brems, som han havde fået ved at gifte sig med 
enken efter Hans Nielsen Brems, Herslev, kom fra Herslev mark, hvor han havde 
haft en lille gård. Skøde af 24-12-1840, læst 10-2-1841.
Ejendommen her var muligvis - i betragtning af Bodilds alder - en slags retræ
tepost, og det varede heller ikke mange år, inden Peder Christensen afhænde
de den igen, og han og konen gik på aftægt. Som aftægtskone døde Bodild i Høs
ten 1853, 79 år gammel.

Christian Peder Pedersen g.m. Maren Kirstine Nielsdatter
f. ca. 1816, Vejle f. ca. 1816, Nebsager
d. 2-8-1895, Højrup mk 14-2-1889, Højrup mk
hmd

Else Cathrine, 4-5-1849

Det var et nygift par, der nu overtog stedet. De findes viede i Herslev kirke 
d. 13-lo-1848, og i vielsesnotatet blev Christian Pedersen angivet af Taulov 
præstegård og Maren Nielsdatter af Højrup, så det har antagelig været deres 
tjenestesteder.
Men forinden bryllup havde Christian Pedersen været på handelen, og skødet var 
af 27-6-1848. At det så først blev tinglæst d. 11-1-1851, var et velkendt fæno
men.
De måtte nu tage de tidligere ejere som aftægtsfolk, men det var også meget al
mindeligt på den tid, og Peder Brems fik da noget ud af sin aftægt, idet det 
varede atten år, inden han døde.
I ægteskabet fødtes kun den ene datter, der siden blev gift med møllebygger 
Christian Peder Pedersen af Herslev mark.
I sin lange ejertid købte Christian Pedersen et par parceller og underlagde 
ejendommen. Matr nr 6e købtes af Anders Jensen i naboejendommen i 1852 og 17c 
af samme i 1859.
Efter 47 år på stedet besluttede Christian Pedersen at sælge, og det var og
så på høje tid, få måneder efter var han død.

Peder Christian Jensen Møller g.m.
f. 22-4-1835, Skærup 
d. 5-8-1905, Højrup mk 
hmd

Christiane Jensen Holbech 
f. 26-2-1839, Herslev mk 
d. 1-3-1907, Højrup mk

1. Marie Jensine, 2. Marie, 3. Pederine, 4. Caroline Birgitte, 5. Kirstine, 
6. Agnes Julie, f.24-10-1876.

Peder Møllers adkomst findes at være af 12-5, 5-6-1895. Hvor Møller kom fra 
på tidspunktet her, vides ikke, da familien vist havde boet flere steder, her
under Eltang og Skærbæk. Christiane var derimod en tidligere Herslev-pige, 
datter af gårdmand Jens Holbech og Maren Nielsen, Herslev fælled.
Tiden på stedet her blev en slags retræte for Møller, der da var tres år gam
mel, og efter ti års forløb afstod han det til datteren Agnes, der på det tids
punkt endnu var ugift. Umiddelbart før sin død skødede han ejendommen tilAgnes, 
hvis skøde var af 11-7-1905, altså kun et par måneder før Møllers død.
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Matr nr 6e-17c-21d samt et hus i skærbæk, var hvad Agnes fik skøde på. Dertil 
kom aftægt til forældrene samt en panteobligation på 300 kr til hver af de 
andre søstre, hvis bosted på det tidspunkt var:
Marie Jensine Møller, Kolding, gift med Søren Mikkelsen,
Marie Møller af Vamdrup, enke efter Niels Nielsen,
Pederine Christiane, Eistrup, gift med Andreas de Place,
Karoline Birgitte, Kolding, gift med Laurids Jensen( søn af hjuler Anders Jen
sen i Herslev),
Kirstine Møller, Kolding, gift med Jørgen Kloster.

Efter moderens død i 19o7 solgte Agnes Møller ejendommen. Hun blev senere 
gift med landmand Jacob Jacobsen i Gårslev, tidligere Højrup mark.

Jørgen Nielsen Schmidt hed den ny ejer, som fik skøde af 26-6-1907 formedelst 
5300 kr. Han var vognmand i Fredericia og har næppe beboet stedet, inden han 
solgte igen knap et år efter til Christian Glentborg.
Denne var mælkehandler i Kolding, og han gav 4900 kr + 900 kr for løsøre, så 
Jørgen Schmidt havde ikke sat penge til. Denne ses at have forøget tilliggen
det med 7e og 16k af Herslev. Skøde fra Niels Pedersen af 2-2-1910. Men året 
efter solgte også han til Søren Jepsen.
Søren Jepsen fik skøde af 23-1, 25-1-1911, og salget omfattede nu matr nr 
6e-7e-16k-17c og 21d. Søren Jepsens data kendes ikke, men han ankom fra Kol
ding 3-2-1911, eller det var i hvert fald datteren Mary,s ankomstdato til sko
len i Højrup.
Året efter solgte han til naboen Anton Madsen de sidst indkøbte lodder 7c og 
16k formedelst 100 kr, 3-4-1912. - Fem år senere øgedes ejendommen med matr 
nr 21a, som af Anders Andersen solgtes "til Forening med 21d". Skøde af 11—12— 
19-12-1917.
1920 solgte Søren Jepsen den nu noget større ejendom, og han havde nok i for- ~ 
vejen selv købt andet, idet han i skødenotatet nu nævnes af Tinghøjgaard, Lun
derskov .

Jørgen Peter Andersen g.m. Jensine Mathilde Andersen
f. 1-4-1876, Pjedsted f. 16-1-1870, Smidstrup
d. d.
bmd
•
Ingen børn kendes

Jørgen Peter Andersen var født i Pjedsted, søn af husmand Jonas Andersen og 
Ane Jensen. Hans kone var fra Smidstrup og var enke. Hun havde været gift Jes
persen.
Skøde fra Søren Jepsen på matr nr 6e-17c-21a-21d med htk ialt 1-0-1-2 1/4, date 
ret 17-2, 25-2-1920, k 23.500.
Jørgen Andersen var på stedet i ca. 25 år, og da han solgte, var det til slægt
ninge.
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Laurids Rasmussen 
f. 17-8-1901, Kerte 
d. 8-9-1984, Fredericia 
bmd

g.m Mary Andersen 
f. 28-3-1918, Pjedsted
d.

1. Edel, 6-1-1942, 2. Dora, 8-5-1947

Laurids Rasmussen var fynbo, født i Kerte sogn, hvor forældrene Rasmus Rasmus
sen og hustru Marie var gårdfæstere under godset Wedellsborg. Hans kone var fra 
Pjedsted, datter af boelsmand August Andersen og Anne Cathrine Pedersen.
Efter deres giftermål kora de til Højrup, hvor de købte Jørgen Andersens ejendom 
Skøde af 28-6-1944. Mary Andersen var beslægtet med Jørgen Andersen.- 
I deres ægteskab fik de to døtre, hvoraf Edel blev gift med Jacob Rasmussen, 
der var fra Studsdal. De bor i Erritsø. Dora blev gift med en broder til Edels 
mand, Jørgen Rasmussen, og de bor i Fredericia.
Da Laurids Rasmussen nærmede sig støvets år, forpagtede han ejendommens jord ud 
til naboen Peter Damgaard. Jorden købtes senere af M.B.Damgaard i 1977, og Lau
rids Rasmussen og Mary kunne bo videre i huset, der var blevet fraskilt.
Efter Laurids Rasmussens død solgte Mary Huset og flyttede til Taulov, hvor hun 
købte hus.
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Henrich Ulrichsen
f. ca. 1735-36 
d. 17-2-1795, Højrup

g.m. Maren Laursdatter

hmd, træskomager

f. ca. 1737 
d. 25-4-l8l3, Højrup

1. Ulrich 29-7-1764, 2. Laurs 11-10-1766, 3* Anne Margrethe 25-12-1769,
4. Inger 6-11-1776.
Begyndelsen til denne ejendom var muligvis det hus med kålhave, som oven
stående Henrich Ulrichsen købte af hmd. Peder Ottesen, Højrup, skøde af 
4-6-1786.
Ægteparrets herkomst ukendt, men muligvis var Maren fra Sdr. Stenderup, 
idet deres vielse fandt sted i Taulov med tilladelse fra præsten i Sdr. 
Stenderup. Brylluppet fandt sted d. 17-10-1761, og derefter tog de nygif
te bopæl i Varmark syd for Kolding. Her blev de tre ældste børn fødte, 
inden familien slog sig ned i Vilstrup, hvor Inger blev født. Alle datoer 
vedrørende børnene er dåbsdatoer.
Det blev dog ikke ved denne enlige handel i 1786. Da Jørgen Spedsberg i 
Højrup - gd. nr. 12 - solgte ud af sin gårds tilligendé, købte H.U. af denne 
yderligere nogle parceller, skøder af 12-7-1792 og 4-9-1792. Endnu inden 
året var omme erhvervede han endnu en lod fra samme gård, som sognefoged 
Poul Sørensen i Vilstrup ejede. Denne handel nåede lige at komme med i sam
me år, skøde af 28-12-1792. Sammenlagt udgjorde hartkornet nu 0-5-2-l|, 
hvad der var et rimeligt husmandssted.
Desværre nåede Henrich Ulrichsen ikke at se frugterne af sine samlingsbe= 
stræbelser, idet han døde i begyndelsen af 1765, ca. 60 år gammel.
Maren Laursdatter solgte nu stedet til sin datter og vordende svigersøn, 
jfr. skøde af 17-11-1795*
Denne hed Hans Jensen og var fra Erritsø, og lige efter nytår 1796 holdt 
han og Anne Margrethe Henrichsdatter bryllup. Men Hans Jensen blev hurtigt 
ked af at være husmand i Højrup, og samme sommer tilskødede han svogeren 
Laurs stedet og rejste bort. Af de øvrige børn fik Ulrich også jordbrug i 
Højrup (se nr. 26), og Inger blev gift med en Ole Erichsen Svenske, der 
også var af Højrup. Maren Laursdatter kom altså alligevel til at nyde sin 
aftægt hos familie.

Laurs Henrichsen g.m. Lisbeth Andreasdatter
f. 11—10—1766, Varmark 
d. 30-8-1803, Højrup mk.
hmd. og træskomand

f. 17-12-1769, Højrup 
d. 29-3-1849, Højrup mk.

1. Andreas 2-10-1792, d. 1793, 2. Maren 6-3-1794, 3* Henrich 31-8-1796,
4. Andreas 13-8-1798, d. 1799, 5* Andreas 15-7-1800, 6. Mette 28-2-1803.
Laurs Henrichsen var allerede i 1791 blevet gift med Andreas Thomsen 
Hjulers datter Elisabeth, og efter brylluppet overtog de et sted på Her
slev mark med det sjældne og maleriske navn Tingsted Laage, senere ændret 
til Tingstedlund. Her var de, til søster og svoger gav op i 1796, og de 
flyttede nu hjem til moderen. Skøde på stedet af 18-6-1796.
Såvel Laurs som faderen var håndværkere, og folketællingen af 1801 fortæl
ler, at Laurs desuden kunne smykke sig med titlen landeværnsmand.
Men Laurs døde ganske ung i høsten 1803, kun 39 år gammel, og Lisbeth
sad ene tilbage med fire små børn. Hun fulgte nu sæd og skik og giftede sig
omgårnde igen.
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Rasmus Hansen 
f. ca. 1754 . 
d. II-4-I818, Højrup mk 
bmd.

g.m. Lisbeth Andreasdatter 
som omst.

1. Peder 29-5-1805, 2. Karen 13-4-1811
Tre maneder efter Laurss død var Lisbeth trolovet igen. Den udkårne var 
en ældre ungkarl fra Stenderup i Eltang sogn. Han var ved giftermålet omkring 
et halvt hundrede år, og i dette samliv fødtes et par børn mere.
Femten år senere døde Rasmus Hansen, 64 år gammel. Men nu var børnene af Lis
beths første ægteskab ved at være voksne, og datteren Maren havde fundet sig 
en mand. Lisbeth overlod så nu ejendommen til de unge.

Poul Nielsen
f. ca. 1781, Vilstrup 
d. 29-3-1840, Højrup mk. 
bmd.

g.m. Maren Laursdatter 
f. 6-3-1794, Højrup 
d. 12-5-1851, -

1. Maren 9-12-1819, 2. Anne Marie 13-5-1831, 3- Elisabeth 11-7-1834«
Omkring Set. Hansdag 1819 holdt Maren Laursdatter bryllup med Poul Nielsen 
fra Vilstrup. Det er for øvrigt også det eneste, der vides om ham. Hen mod 
juletid - 17-12-1819 - gav Lisbeth stedet fra sig og gik på aftægt. Her 
nævnes for første gang navnet ”Eldborg”.
Et par år efter begyndte opmåling og udarbejdelse af den matrikel, der 
skulle komme, og det blev således Poul Nielsens navn, der kom til at stå 
på det til den samme matrikel udarbejdede kort.
De mange parceller samledes nu under matr. 22 med ansat hartkorn 1—3—3—1 l/4« 
Nogle år senere købte Poul Nielsen af naboen Christen Sørensen en parcel,- 
der var beregnet til htk. 0-2-3-0, skøde af 7-7-1827« Da 1844-matriklen ind
førtes fik samme parcel matr. nr. 24b med htk. 0-5-0-1 3/4«
Poul og Maren fik ialt tre døtre, og af disse blev Anne Marie gift i 1854 
med Jens Thygesen i Fredericia, mens Elisabeth i 1859 viedes til Christen 
Christensen i Skovsgaarde.
I I84O døde Poul Nielsen, og Maren, der da kun var midt i fyrrerne, giftede 
sig igen.

Niels Pedersen
f. 29-5-1803, Højrup
d. 10-11-1840, -
Marens ny mage var en ældre ungkarl inde fra Højrup by, søn af gmd. Peder 
Nielsen Axel og Ane Pedersdatter i gd. nr. 4(ny matr.) nuv. Chr. Hindbos 
gård.
Ægteskabet med Maren må nok have været en misforståelse - i hvert fald set 
fra Nielss side - for efter at have delt bord og seng med Maren en halv 
snes dage havde han åbenbart fået nok af det. Hvad nu end årsagen havde væ
ret, begik han selvmord, ”dræbte sig selv med Kniv” ifl. dødsnotatet i k- 
bogen. Med Amtets tilladelse blev han dog begravet på kirkegården”med 
Jordpaakastelse, men uden nogen videre Højtidelighed”.
Denne sørgelige begivenhed slog dog ikke Maren ud. Godt og vel et halvt års 
tid senere havde hun en ny mand i huset.

Jesh lauritsen
f. ca. 1797, Starup 
d. 11-3-l88l, Højrup mk. 
bmd.

g.m. omst. Maren Laursdatter
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Den 12. juni 1841 fejrede Maren Laursdatter bryllup for tredje gang. Fol
ketællingen af 1845 angav Jesh Lauritsens fødested som Starup. I vielses
notatet benævnes Jesh af Højrup, og det er vel muligt, at det har været 
som medhjælp eller bestyrer, han så senere gled ind på stedet som mand og 
ejer.
Efter ti års samliv døde Maren. Jesh kørte videre med ejendommen endnu én 
halv snes år, til han i 1863 solgte. Han blev på stedet som aftægtsmand, 
og han nåede da også at få en del ud af ”pensionen”, idet han levede endnu 
i mange år hos eftermanden.

Hans Sørensen g-ni. Ane Marie Pedersen
f. 5-6-1838, Viuf 
d. 15-10-1912, Højrup mk

f. ca. 1836, Smidstrup 
d. 23-7-1915, Højrup mk 
bmd.

1. Maren 25-9-1864, 2. Søren 10-5-1871, d. 1879, 3- Peder 25-11-1873.
Hans Sørensen stammede fra Smidstrup, søn af gdr. Søren Christensen og Jo
hanne thomasdatter. Anne Marie var fra Viuf, datter af Peder Mortensen 
Orloff og Ane Marie Laursdatter.
De var antagelig nygifte, da de af Jesh Lauritsen fik skøde på Elborg, da
teret 30-12-1863. K 3-000 rdl. og med htk. ialt 2-1-0-0.
Gårdens status undergik ikke større ændringer i Hans Sørensens tid, udover 
et mageskifte med Christopher Pedersen i Højrup, hvorved han fik matr. nr. 6n 
og englodden 5d med et samlet htk. på 1 fdk 2% alb. Herimod afgav han en lod 
af matr. nr. 22a, betegnet som 22b, med htk. 2 fdk. l| alb. Herefter bestod 
gårdens tilliggende af ialt htk. 2-0-3-1, og som den beholdt resten - eller 
næsten da - af Sørensens tid. Mageskiftet dateret 5-3-1873-
Inden sin død solgte Hans Sørensen en stor del af jorden til naboen, møller 
Knud Madsen Knudsen, i Højrup mølle. Det drejede sig om en del af matr. nr. 
22a med htk. 0-7-0-1 3/4 samt hele matr. nr. 24b med htk. 0-5-0-1 3/4, eller 
ialt 1-4-1-li- Tilbage blev resten af matr. nr. 22a, der nu blev skyldsat 
under 22c med 0-4-0-1 samt de af Hans Sørensen ved mageskifte købte mindre 
parceller på 1 fdk. 2| alb. ialt 0-4-2-|. Skøde til mølleren af 21-12-1906 
og 19-1-1907.
Efter Hans Sørensens død i 1915 overgik fødehjemmet - eller resterne af 
det - til datteren Maren, som var ugift. En udskrift af skifteprotokollen 
samme år viser endvidere, at den anden arving, Peder Sørensen, var præst 
og på tidspunktet her sognepræst i Gaarslev.
Maren Sørensen ejede nu stedet til 1918, da hun solgte til Peder Pedersen, 
der da boede i naboejendommen. Maren blev dog boende på stedet indtil 1936 
da hun rejste til Skærup hvilehjem. Her døde hun 1937, begr. 19-3- 
Peder Pedersen, hvis data findes under matr. nr. 24, solgte denne ejendom 
i 1925, men byggede derefter et nyt hus på matr. nr. 22c, opført samme år, 
og boede vistnok her resten af sin levetid. Han må nok være død 1940, idet 
en søn fik arveudlægsskøde på stedet af 23-10-1940.
1944 fik Villy Spetzler Petersen skøde på det og mageskiftede nok med fa
deren i 1948, da Villy S.P. overtog fødehjemmet matr. nr. 7c-15b-26a.
Efter Herman Petersens død overgik stedet igen til sønnen Villy, der drev 
jorden, men udlejede beboelsen. Således gik det til Spetzlers død i 1979, 
hvorefter hans enke i 1980 solgte jorden til Basse Justesen og huset til 
Christian og Jens-Henrik Ebbesen - ifl. Fredericia Dagblad 27-6-1981.



Matr nr 23, 1844
23-1

htk O-3-2-2 1/4

Den 4-5-1764 blev Jens Jensen af Højrup viet til Karen Jensdatter af Viuf. Det 
var efter det korte notat i kirkebogen, og vi hører ikke mere til familien, in 
den 1770, da tvillingerne Anne og Sophie fødtes.

Jens Jensen (Berider) g.m. Karen Jensdatter
f. ca. 1724 f. 1737, 3-3, Viuf
d. 23-2-1794, Højrup d. 20-2-1815, Højrup
hmd

1. Kirsten, ca. 1764, 2. Rudolph, ca. 1767, 3. Anne, 2o-9-1770, 4. Sophie,
20-9-1770, 5. Jens, 19-4-1778.

Jens Jensen med tilnavnet Berider findes i 1739 hos gårdmand Rudolph Chri- 
stophersen i Højrup som "taget til sig som en af hans egne". Altså som en 
slags adoptivsøn. Da var han femten år gammel.
Ved bryllup i 1764 nævnes han af Højrup, mens Karen Jensdatter var fra Viuf, 
datter af en Jens Jensen. Hvor de havde opholdt sig, indtil de vendte tilba
ge nogle år senere, er uvist, og da var de to ældste børn fødte. De fik bo
pæl i et hus, som tilhørte Rudolph Christophersens eftermand, Knud Olesen.
Jens Berider, som han kaldtes, kunne være rytter, men det er nok mest sand
synligt, at det var et navn, der var arvet efter en i slægten, der havde væ
ret berider.
I højrup fik de tre børn mere, og det blev ældste datter, der efterfulgte i 
huset. Rudolph arvede Knud Olesens gård - han var sikkert opkaldt efter for
gængeren - og her døde moderen. Af de øvrige blev Anne måske gift med enke
mand Michael Christiansen i Skærbæk.
Men i 1783, d. 26. september, holdt den ældste datter bryllup med Hans Han
sen.

Hans Hansen g.m. Kirsten Jensdatter
f. ca. 1756-57 f. ca. 1764
d. 28-8-1812, Højrup d.
hmd, skræder

1. Maren, 30-5-1784, d. 1786, 2. Maren, 19-3-1787, 3. dødf. pige, 20-9-
1789, 4. Knud, 14-9-1790, 5. Hans, 23-8-1794, 6. Jens, 25-5-1796.

Hans Hansen var skræder og ernærede sig nok ved faget, indtil han også fik 
lyst til at drive jord. Det første han gjorde, var at købe huset, hvori de 
boede. Skøde fra Knud Olesen på "et hus med Kaalhave" 4-2-1789. Dette hus lå 
øst for den nuværende Elmegård, og det gamle kort viser husets placering, der 
hvor den nuværende Taulov-vej går.
Endvidere købte han åf Christopher Jørgensen parcel nr 3, som denne lige hav
de købt af gmd Morten Madsen, htk O-3-2-2 1/4, skøde af 19-7-1812. Det var en 
parcel på 84.3oo kv-alen eller lige godt og vel 6 tdr land. Denne lod strak
te sig langs den nuværende Sdr. Vilstrupvej fra Elmegårdens skel. Dette køb 
fik skræderen dog ikke megen fornøjelse af, idet han døde en måneds tid efter. 
Men Kirsten Jensdatter fortsatte på stedet, og Hans Hansens enke står der på 
matrikelkortet.
Et par år efter blev den ældste datter gift med Jens Christian Sørensen, og
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dermed kom der atter en mand i huset

Jens Christian Sørensen 
f. ca. 1785, Tørring 
d. 2-5-1846, Højrup 
hmd, væver

g.m Maren Hansdatter
f. 19-3-1787, Højrup 
d.

1. Hans, 18-8-1815, d. 1819, 2. Søren, 19-2-1818, 3. Kirsten, 5-1-1821, 4.
Ane Kirstine, 22-3-1823, 5. Hans, 15-6-1826, 6. Ane, 26-6-1830.

Den 10. september 1814 viedes Jens Christian Sørensen fra Tørring sogn og Ma
ren Hansdatter af Højrup i Herslev kirke. De unge slog sig efter giftermålet 
ned hos Kirsten Jensdatter.
På et eller andet tidspunkt har svigersønnen fået skøde på stedet, hvornår vi
des ikke, men hans navn figurerer på matrikelkortet.Men han må have afhændet 
det igen, for da matrikelfortegnelsen med de nye hartkornssatser kom i forbin
delse med fremkomsten i 1844, er det et nyt navn, en Niels Laursen.
Af børnene fortsatte Kirsten som husmor i Hjemmet, idet hun giftede sig i 1850 
med Jens Andersen. Søren findes gift i Fredericia 1863 med enken Karen Jacob
sen, enke efter avlsbruger Thomas Dinesen.

Jens Andersen g.m. Kirsten Jensen
f. ca. 1821
d.
hmd

f. 15-1-1821, Højrup 
d.

Jens Christian, 28-12-1851

Påny blev det en datter, der fortsatte familielinien. Den 3. maj 1850 viedes 
Kirsten Jensen til Jens Andersen, tjenende Brogaard, Harte.
Men det var nok ikke meningen, at den gode Jens ville være i Højrup, thi året 
efter solgte han det lille sted, der nu nok havde sin oprindelige størrelse, 
til naboen gmd Jens Rudolphsen i den senere Elmegård. Skøde af 5-8-1851 og 
læst 4-8-1852, på matr nr 23b med htk 0-0-3-2. Jens Rudolphsen lagde det lille 
brug under sin gård, og dermed var dets tid som selvstændigt brug forbi. Hvad 
der blev af Jens Andersen og Kirste, er uvist.



Matr. nr. 24 
HAMMERSLYST 
htk 0-7-0-1

24 - 1

Ovenstående parcel findes som Elmegårdens vestermark efter udskiftningen. 
Det var en lod på 235-690 kv-alen eller ca. 17 tdr. land, og den blev nok 
som led i arvedelingen overdraget til Christen Sørensen og Anne Rudolphs
datter, der var datter af gården.

Christen Sørensen g-m. 1. Anne Rudolphsdatter
f. ca. 1788, Tørring f. 5-5-1802, Højrup
d. d. 9-6-1826, - mk
bmd

1. Rudolph 31-5-1825
2. Birthe Michelsdatter 

ingen data kendes
2. Mads 6-6-1827, 3- Ane 1-1-1829-
Den 26. juni 1824 havde Anne bryllup med Christen Sørensen, der i vielses
notatet blev angivet som født i Tørring.
Moderen til Anne, Else Jeppesdatter, der var enke anden gang efter Peder 
Poulsen, udstedte skøde til de unge på parcellen her, dateret 6-2-1826, læst 
30-8 samme år.
Men inden tinglæsning var Anne død. Godt fire måneder efter giftede Christen 
sig igen. D. 21-10-1826 viedes han i Taulov kirke til Borthe Michelsdatter, 
der i notatet betegnedes som tjenestepige af Skærbæk.
Muligvis har Christen Sørensen haft økonomisk besvær, for allerede 1827 solgte 
han en parcel af stedet til naboen på Elborg, gmd. Poul Nielsen, målt i hart
korn 0-2-3-0. Skøde af 9-1, 7-7-1827-
1830 solgte han resten af ejendommen, der nu noteredes for htk 0-4-1-1, til 
Jeppe Pedersen.

Jeppe Pedersen 
f. 25-5-1782, Højrup
d.
bmd.

g.m. 4- Marie Pedersdatter 
(Hansdatter)

f. ca. 1768
d.

ægteskab barnløst
Jeppe Pedersen var søn af Peder Hansen (møller) og kom fra Vilstrup skov. 
Den 24 -4 -1830 blev han gift i Herslev med overstående Marie Pedersdatter, 
der var enke efter Christen Sørensen Ougesen, som var fra Herslev. Hun var 
hans fjerde kone og 62 år ved giftermålet.
Hans skøde var af 24-1-1830, læst 20-4-1831- Men det varede kun tre år, 
så mageskiftede han med Poul Sørensen Qvist.

Poul Sørensen Qvist 
f. 6-3-1789, Herslev
d.
bmd.

g.m. Ane Marie Hansdatter
f. 22-9-1798, Tolstrup 
d. 24-2-1849,

1. Hans 24-3-1818. 2. Kirsten 14-7-1822, 3- Niels 25-8-1826, 4- Maren 
3-11-1829, d.s.å.
Poul Qvist og Jeppe Pedersen vekslede skøder d. 21-1 og 17-7-1833- Poul 
Qvist var født i Herslev som søn af dav. gmd.-Søren Qvist og Kirsten Pouls- 
datter. Hans kone var en datter af gmd. Hans Christensen og Maren Peders
datter i Tolstrup.
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Selv havde han en fortid som arvtager af det fædrene bo, som dog knap 
kunne kaldes en gård. Den måtte imidlertid sælges på auktion i 1821, og 
Poul Qvist flyttede med familien til Tolstrup, hvor han af svigerfader 
havde købt en mindre parcel, der dog skiftedes ud med matr. nr. 5c,som 
nu var hans bytteobjekt.
Ved folketællingen 1834 kaldes han også hjuler, og samme tælling i 1845 
betegner ham som muurmand. Han havde åbenbart været alsidig.
Af de tre børn, som blev voksne, findes Kirsten gift 1851 med Jeppe Jen
sen i Bredstrup. Hans var en overgang gårdmand i Herslev, gift med Ane 
Jepsdatter fra Tolstrup, mens Niels ligeledes fandtes som husmand i Tol- 
strup, gift med Lucie Olesen.
Efter godt syv års virke på Højrup vestermark solgte Poul Qvist ejendommen 
til Anders Pedersen.

Anders Pedersen
ingen data kendes

Den ny ejer fik skøde fra Poul Qvist af 24-12-1840, læst 13-1-1841* Intet 
videre vides om ham, og hans periode blev kort. Dog nåede han i de få år, 
han var der, at sælge endnu en bid af stedet, idet han til naboen til an
den side, Hans Jørgensen Alminde, solgte den østligste del af marken, 
hartkorn 0-1-0-1, skøde af 11-12-1842 og 7-2-1843*
Den oprindelige mark var nu således delt i tre parceller, og den ny matri
kel anførte disse som 24a-b og c, hvoraf den resterende del herefter beteg
nedes som 24a og med nyansat hartkorn af 0-5-1-2^.
Derefter solgte Anders Pedersen.

Hans Thomsen Knudsen g*m. Karen Christensen
f. 27-8-1815, Herslev f. 12-9-1819, Vilstrup
d. 8-10-1877, Højrup mk d. 5-1-1885, Højrup mk
bmd og musiker

1. Dorthe Cathrine 12-11-1842, d.s.å. 2. Christen 8-11-1843, 3* Thrine 
28-9-1847, d. 1851, 4- Dorthe Cathrine 14-4-1850, d. 1866, 5* Knud Peter 
21-4-1853, 6. Birthe Cathrine 25-6-I856, 7* Sørine Petrine 20-12-1858,
8. Marie 30-4-1861.
Den nygifte Hans Thomsen Knudsen fik skøde fra Anders Pedersen på matr. 
nr. 24a, som den i tilliggende nu stærkt reducerede ejendom blev beteg
net, 23-6-1843 og 7-2-1844.
H.T. Knudsen var søn af en rytter under holstenske regiment Knud Hansen. 
Han var udlært tømrer, hvad der fremgik af vielsesnotatet fra Vilstrup 
kirkebog:

Ungkarl og Tømmermand Hans Thomsen Knudsen, 27 år gammel, 
hos Rasmus Jensens Enke i Skovsgaarde, og Pigen Karen 
Christensdatter, 23 Aar, Gmd. Christen Poulsens Datter i 
Skovsgaarde. Viet 28-5-1842.

Som udlært tømrer virkede Knudsen også som hjulmand, idet han ofte beteg
nedes som sådan. Endvidere var han musiker eller spillemand, som det den
gang hed. Ifl. Anton Berntsen: Nogle jydske Spillemænd, var han en af 
Herslev sogns kendte spillemænd, der spillede sammen med den bekendte 
Mads Brems - måske havde han lært hos denne - og violin og klarinet var
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hans instrumenter- Musikken var jo dog nok bierhverv.
I forbindelse med udparcelleringen af gård nr. 7 i Højrup - H.P. Bertel- 
sens gård - hvor gmd. Jeppe Christensen Basse fik hovedparten, men til 
gengæld afgav gårdens vestermark, købte H.T. Knudsen en parcel af denne 
sidste under matr. nr. 3c og med htk. 0-4-0-1 l/4* Skøde af 27-7-1857 og 
15-12-1858.
Han havde sikkert også noget med nedbrydningen af den nedlagte gård at 
gøre, idet han i en annonce af 9-5-1857 i datidens avis, Fredericia Avis, 
bekendtgør:

10 Fag Stuehus til Nedbrydning kan erholdes til Købs 
hos Tømmermand Hans Thomsen Knudsen i Høirup.

Af de ikke så få børn blev Christen uddannet som snedker, havde den lille 
ejendom matr. nr. 17d på GI. Ribevej, som han nok selv oprettede. Han døde 
som gæstgiver i Kolding. Knud Peter fortsatte på stedet nogle år.
Af døtrene blev Birthe Cathrine i 1886 gift med væver Niels Sørensen, Fre
dericia, mens Marie i 1884 var blevet viet til skræder Jens Mogensen Jør
gensen, Højrup skov.

Knud Peter Hansen g.m. Cathrine Marie Pedersen
f. 21-4-l853> Højrup mk f. ca. 1856, Eltang
d. d.
bmd

1. Karen Petrea Hansine 6-6-1880, 2. Hans Thomsen 9-5-1883•
I efteråret 1877 døde Hans Thomsen Knudsen, og efter et års tid at have 
siddet i uskiftet bo overdrog Karen Kristensen ejendommen til yngste søn 
Knud Peter, skøde af 8-11-1878 og 15-3-1882. Der var nu kommet et matr. 
nr. mere med, idet H.T. Knudsen i sin tid havde indkøbt matr. nr. 49k, 
der var en lille skovlod.
Kort tid efter overtagelsen holdt Knud Peter bryllup med Cathrine Marie 
Pedersen, der ifl. vielsesnotatet var fra Drejens i Eltang sogn. Der fulg
te nu et par børn, men efter seks års forløb solgte Knud Peter sit fødested.

Johan Nicolai Lassen Borch g.m. Anne Andersdatter
f. ca. 1848, Taps f. ca. 1842, Treue, Sverrig
d. 25-10-1916, Højrup enge d. 27-2-1905> Højrup mk
bmd.

Johan 3-12-1879.
Johan Borch fik skøde fra K.P. Hansen af 1-10, læst 22-10-1884.
Borch var født i Taps, søn af inds. Lars Nielsen og Inger Kathrine Rohde. 
Hans kone var derimod svensker, født i Treue ved Christiansstad i Skåne. 
Familien kom fra Taps, og her var den enlige søn født.
Samme søn blev imidlertid sindssyg og kom på Middelfart sindssygehospital. 
Det fremgik af et notat i sognerådsprotokollen fra 23-12-1926, idet sogne
rådet fik besked om, at Borchs restkapital var brugt op, og kommunen her
efter måtte betale hans ophold.
Borch var nok handelsmand om en hals. Det fremgår af skøde- og panteproto- 
kollen efter hans død, hvor ikke mindre end 8 matrikelnumre blev sat til 
tvangsauktion. Her forsynede Holger Bøttern og Chr. Mikkelsen sig og køb
te tre hver. De to sidste gik til P. Thuesen i Børup.
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I 1905 døde hans kone, og det var nok årsagen til at han året efter solgte 
ejendommen og flyttede i et hus i Højrup eng. Dette er nu nedrevet. 
Ejendommen solgtes nu til Peter Petersen Thomsen, skøde af 12-5, 16-5-1906, 
men nu 3c-24d-49k, hvilket nok vil sige, at Borch fratog 24a, som blev nævnt 
iblandt de 8 numre. - P.P. Thomsens tid blev ikke af lang varighed, og året 
efter videresolgte han til Peder Pedersen.

Peder Pedersen g.m. Jensine Ellen Marie Jensen
f. 30-10-1866, Eltang
d.
bmd.

f. 18-5-1874, Taulov 
d. 9-9-1934, Højrup mk

1. Johannes Imanuel 23-12-1907, 2. dødf. dreng 21-12-1909, 3* Poul Oluf 
16-11-1913, 4* Dora 17-7-1911.
Peder Pedersen var født i Eltang, søn af bmd. Hans Laurits Pedersen og Ane 
Dorthea Olesen, og ældre broder til Poul Pedersen i matr. nr. 17a. Hans 
kone var fra Taulov, datter af hmd. Christian Jensen og Kirsten Marie Jen
sen , Skærbæk.
Forældrene findes viede i Taulov år 1900, og børnetallet derfor ufuldstæn
digt.
Skøde fra P.P. Thomsen af 28-2, og 22-6-1907.
I 1918 købte Peder Pedersen naboejendommen Elborg - eller hvad der var til
bage af den - og havde nu to ejendomme. I 1925 solgte han stedet her til 
Karl Madsen.

Karl Arnold Madsen g.m. 1. Marie Peterine Dahl
f. 14-4-1900, Stege f. 25-6-1898, Egeskov,Vejlby
d. 19-2-1984, Stege d. marts 1934, Højrup
bmd.

1. Anker Dahl Grum 1-11-1926, 2. Helga Margrethe Dahl 20-6-1929, 3. Søren Karl 
Grum 28-4-1933.
Karl Madsen fik skøde på ejendommen af 16-12-1925. Samtidig giftede han sig, 
idet han den 20-12-1925 viedes til Marie Petrine Dahl i Egeskov kirke.
Han var Møenbo, født i Stege som søn af Peter Madsen og Karen Grum dersteds. 
Hvordan hans vej vat gået til Egeskov vides ikke, men Marie Dahl var datter 
af Søren Hansen Dahl og Ane Caroline Sørensen, Egeskov.
I ægteskabet fødtes tre børn, hvoraf Anker er forretningsmand i Rødby, Helga 
blev gift med Børge Petersen, og de har deres hjem i Skærbæk.
Søren var en overgang portier på Auning kro.
Efter konens død giftede Karl Madsen sig vistnok igen, men hendes navn er 
ubekendt.
I 1948 solgte Karl Madsen og rejste til sin hjemø. Her slog han sig ned i 
Lendemark ved Stege, og sine sidste år tilbragte han på plejehjemmet der. 
Navnet Hammerslyst har været ukendt, til Karl Madsen erhvervede ejendommen.
Det findes nævnt i en slægtsbog om familien Dahl.

Vilhelm Hermann g.m. Erna Christine Pedersen
f. 13-11-1910, Thyregod
d.
bmd.

f. 2-8-1915, Smidstrup
d.

1. Betty 1-1-1938, 2. Karen Marie 22-2-1940.



Matr nr 25, 1844

25-1
htk 1-4-1-2

Bebyggelsen til denne ejendom lå oprindelig i Højrup by - som de fleste af af 
byggerne - og var nok det hus med kålhave, som snedker Niels Laursen købte af 
gmd Jens Nielsen i Højrup. Huset var beliggende i området ved den nuværende 
transformatorstation, og skødet var af 10-6-1781. På det senere matrikelkort 
af 1821-22 ses et vinkelsted med et grundareal på 2330 kv-alen.

Niels Laursen g.m. Ane Nielsdatter
f. ca. 1745, f. ca. 1735,
d. 12-5-1826, Højrup d.
snedker, hmd

1. Niels, 23-4-1769, 2. Magdalene, 14-7-1771, 3. Mette, 13-4-1775, 4. Lau
ge, 13-7-1780

Niels Laursens kom fra Follerup, hvor ældste søn var født, og antagelig har 
familien boet til leje, inden den i 1781 købte huset, idet de tre yngste børn 
fødtes i Højrup.
Om det nu er Niels Laursen, der har startet ejendommen, er uvist. Det er nem
lig hans svigersøns navn, der står på matrikelkortet, men det bliver da i Fa
milien. Det'blev datteren Mette, der overtog stedet, der var hendes fødehjem. 
Lauge gik ind i hæren og fandtes senere som afskediget underofficer i Højrup.

Gregers Hansen g.m. Mette Nielsdatter
f. 2-2-1777, Taulov f. 13-4-1775, Højrup
d. 10-10-1847, Højrup mk d. 3-11-1835, - mk
bmd

1. Hans, 7-1-1805, 2. Malene, juni l$07, 3. Niels, 8-6-1810, d. 1811,
4. Mette Ane, 16-3-1814.

Den 20-10-1803 trolovedes Gregers Hansen med Mete Nielsdatter af Højrup, og 
siden er de så blevet gift. Vielsesdato mangler.
I notatet i kirkebogen nævnes Gregers Hansen af Højrup, men det var fordi han 
tjente der hos Christen Basse på den senere Højrupgård. Han var dog født i 
Børup som søn af Hans Thomsen og Mette Gregersdatter.
Noget skødebevis ikke fundet, men som sagt det er Gregers Hansens navn, der 
står på matrikelkortet, så da har ejendommen skiftet ejer. - Da Gregers Han
sen nærmede sig de tres år, afhændede han stedet, og atter blev en svigersøn 
mand på gården.

Thue Jensen g.m. Malene Gregersdatter
f. 28-9-1800, Taulov f. juni 1807, Højrup
d. 21-9-1880, Højrup mk d. 7-5-1867, Højrup mk
bmd

1. Maren, 8-5-1832, 2. Hans Gregersen, 27-3-1834, d. 1835, 3. Mette, 7-6-
1836, d. 1855, 4. Hans, 19-10-1838, 5. Jens, 21-5-1842, 6. Laurs, 25-12-
1844, 7. Christen Basse, 20-6-1848.
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Den 14. maj 1831 viedes Gregers Hansens datter Malene til Thue Jensen af Fre
dericia. Men han var som sin forgænger født i Taulov sogn, søn af Jens Laurit
sen og Maren Jensdatter i Børup skov.
Et par år efter - den 7-11, 18-12-1833 - fik han skøde på ejendommen. I 1837 
med skøde af 20-11 s.å. købte han af Søren Rasmussen jorden til nr 34, matriku
leret under 34a. Det var et mindre bosted med beliggenhed ud til bygaden - om
trent over for den senere brugsforening - og hvis jordlod grænsede til hans e- 
get tilliggende. Selve bebyggelsen solgtes dog først 1860 til Hans Jensen Lade- 
gaard i dennes bestræbelser for at frilægge gården.
Den ny matrikel gav ejendommen nr 25 og nyansatte hartkornet til 1-4-1-2, der 
sammen med 34a gav ialt htk 1-7-0- 1/4.
Ialt syv børn fødtes i samlivet med Malene, og heraf blev den ældste, Maren, i 
1856 gift med Mads Pedersen fra Højrup. De fik siden ejendom i Vilstrup skov. 
Mette døde som ung pige, og Hans overtog siden det fædrene bo. Af de øvrige 
findes Laurs som murer i Fredericia.
Da Thue Jensen nærmede sig støvets år, overdrog han ejendommen til sønnen i 
1868.

Hans Gregersen Thuesen 
f. 20-10-1838, Højrup 
d. 14-5-1907, Erritsø

g.m

bmd

Karen Jacobsen Koustrup 
f. 9-1-1844, Treide mk 
d. 1-5-1919, Pjedsted

1. Thue, 29-1-1870, d. 1875, 2. Christian, 19-12-1871, d. 1873, 3. Christi
an, 25-4-1874, 4. Thue, 12-8-1877, 5. Jacob, 13-12-1879, 6. Marius, 16-12-
1882, d. 1884.

Med skøde af 11-12-1861 fik Hans Gregersen Thuesen overdraget fødehjemmet. Da 
var han kun 23 år gammel og endnu ugift, og købet var muligvis pro forma, da 
det først var fem år senere, at det pengemæssige blev ordnet. K 14oo rdl, som 
der udstedtes panteobligationer for til hans fire søskende + aftægt til foræl
drene, dateret 14-6-1866. Heraf fik hver af de tre sønner 400 rdl og søsteren 
Maren 2oo rdl. Reglerne om broderiod og søsterlod gjaldt åbenbart endnu.
Samtidig med overtagelsen giftede han sig, og hans kone var født i Treide og 
datter af skovfoged Jacob C. Koustrup og Grethe Jepsdatter. De fortsatte så 
slægtens virke på matr nr 25-10c~6d-34a. De to mellemste matrikelnumre er nok 
kommet til i faderens tid, men det vides ikke hvorfra.
Seks sønner blev resultatet af samlivet med Karen Koustrup. Heraf døde to som 
mindreårige. Christian blev uddannet som snedker og købte af faderen et par 
mindre lodder, det nuværende Skovly. Thue efterfulgte faderen, mens Jacob blev 
bosat i Erritsø.
Noget tyder dog på, at Hans Thuesen havde økonomiske vanskeligheder, hvad for
skellige fogedforretninger viser. Det medførte at han måtte sælge til sønnen 
Thue, skøde af 9-12-1903. Men det var kun en stakket frist, og 1907 gik ejen
dommen over på fremmede hænder, efter at den i fem slægtled havde været i fa
miliens eje.
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Carl Anders Buch g.m. Mette Kirstine Nielsen
f. 8-3-1873, Vilstrup f. 26-9-1886, Vilstrup
d. 18-10-1935, Skærbæk d. 17-3-1957, Højrup
gmd

ægteskabet barnløst

Med købekontrakt af 10-4-1907 og skøde af 29-7, 7-8-1907 overtog Carl Buch nu 
gården, der da bestod af: 
matr. nr. 25a htk l-4-0-2|

- - 6d - -1-
- - 10c - -2
- - 34a - 0-2-1-H
- - 49s - 1/4
- - 50b - 2 1/4 eller ialt l-7-O-2|, k 16.050, løsøre 1250

Carl Buch var ungkarl, da han overtog gården. Han stammede fra det nærliggende 
Vilstrup, og der fandt han sig også en kone. Mette Nielsen var datter af gård
mand Søren Nielsen og Kathrine Marie Thomsen af Vilstrup. Viet i Vilstrup kirke 
1915.
I 1920 handlede han jord med naboerne Theodor Schmidt og Herman Petersen, og 
det medførte lidt forandring i hartkornsfortegnelsen: Schmidt fik matr. nr. 25c 
med htk o-o-2-l, Herman P. matr. nr. 25d med htk 0-0-3-1 3/4, og Buch fik 15d 
med htk 0-1-0-2 3/4. Det var sikkert en skelregulering der fandt sted. Skøder 
af 4-10, 13-10-1920.
Omkring 1934-35 afhændede Carl Buch gården. Det kunne synes at være af helbreds
grunde - han var kun 62 år, da han døde - og han og Mette flyttede til Skærbæk. 
Her døde han kort efter, og året efter flyttede Mette tilbage til Højrup.

Peder Bjerre g.m. Else Thieshen
f. 27-1-1905, Smidstrup f. 15-10-1910, Sdj.
d. 5-2-1979, - d. 30-4-1976, Kolding sygeh.
gdr

1. Niels 2. Jørgen 3. Hans Christian 4. Peter

Bortset fra at han var født i Smidstrup, vides intet om Peder Bjerres oprindel
se, og det samme gælder hans kone, der var født i Sønderjylland.
Omkring 1934-35 købte han af Carl Buch gården her. Skødedato ukendt.
Af ændringer i gårdens status i Bjerres tid var salget af 10c, der var et eng
areal. Det solgte han til Oskar Knudsen, skøde af 16-9-1960.
I ægteskabet fødtes fire sønner, hvis data ikke kendes, men af disse er den 
ældste bogtrykker. Jørgen er vistnok lagerekspedient, mens Hans Christian er 
radiotekniker. Peter er socialrådgiver i Århus.
Efter sin kones død, havde Peder Bjerre ikke mere lyst til at drive gården. Han 
var desuden syg, og han købte derfor hus i Smidstrup og flyttede dertil, men 
døde kort efter. Arvingerne overtog gården og solgte den til den yngste Peter. 
Beboelsen lejedes ud, og Jorden forpagtedes ud til Basse Justesen.



Matr. nr. 26 
FUGLSANG 
htk. O-5-2-2j

26-1

Ejendommen oprettet af et par parceller fra den gamle - nu nedlagte - gård 
nr. 12 i Højrup, og som daværende ejer Morten Madsen i 1796 solgte til ne
dennævnte U.H. Hartkornet var efter gi. matrikel 0-2-3-2 5/8. Af dette 
opbyggedes så en ejendom tæt beliggende ved den del af Højrup skov, der 
benævntes Fuglsang skov, og som senere gav navn til ejendommen. Den senere 
matrikel af 1884 skyldsatte stedet under matr. nr. 26 og ansatte htk. til 
0-5-2-2j.

Ulrich Henrichsen
døbt 29-7-1764> Sdr. Stenderup 
d. I-I-I85O, Højrup mk 
hmd med jord, træskomager

g.m. Johanne Cathrine Jørgensdatter 
f. ca. 1744> Fredericia 
d. 28-2-1820, Højrup mk.

ægteskab barnløst Anne Cathrine Nielsdatter
f. 25-2-1781

Ulrich Henrichsen var født i Varmark, Sdr. Stenderup sogn, søn af hmd. 
Henrich Ulrichsen og Maren Laursdatter, der senere blev ejere af stedet 
Elborg på Højrup mk.
Johanne Cathrines herkomst ukendt, men hun var født i Fredericia. De findes 
gift i Taulov d. 29—4—1785og da blev de begge benævnt af Tårup, hvad der 
så nok betyder, at de da havde tjent der. Med Johannes fremrykkede alder 
forblev ægteskabet barnløst, men hun medbragte i samlivet en datter, der 
var født i Taulov.
Hvor familien opholdt sig, til den overtog parcellerne her, er uvist. Skødet 
fra Morten Madsen var af 31-10-1796.
I Efteråret 1807 havde Ulrichs steddatter fundet sig en mand, og de unge 
fik nu ophold hos Ulrich og Johanne.

Mads Hansen Ulv g.m. Anne Cathrine Nielsdatter
f. ca. 1780-81 f. 25-2-1781, Taulov
d. 12-6-1842, Højrup mk d. 27-11-1848, Højrup mk
indsidder, hmd.

1. Mette 7-10-1808, 2. Johanne 7-6-l8ll, 3- Maren 23-11-1814, 4- Ulrich 
10-7-1821, d.s.å., 5. Dorthe 10-7-1821, d. 1822, 6. Margrethe 5-8-1824.
Mads Hansen Ulvs oprindelse kendes ikke. Men uden tvivl opholdt de sig 
her på ejendommen, som de dog aldrig fik skøde på. Folketællingen i 1834 
benævner Mads som indsidder og daglejer, mens den tilsvarende tælling i 
I84O angav ham som en mand, der lever af sin jord. Ulrich blev angivet 
som aftægtsmand, hvad der jo indicerer, at han havde afgivet stedet. Det 
kan også være muligt, da man på den tid ikke rendte myndighederne på døre
ne om noget så banalt som tinglæsning. Da Mads imidlertid døde inden ad
komstforhold var i orden, stod Ulrich stadig som ejer ob var den, der med
delte skøde til ny ejer.
Mads Hansen og Anne Cathrine fik i deres samliv seks børn, hvoraf kun en 
enlig søn, der døde som spæd. Af døtrene blev Mette i 1834 gift med en 
Søren Pedersen fra Eltang. Maren viedes i 1839 til en Højrupmand, Lauge 
Sørensen, og fik bopæl i Højrup. Johanne var ugift og døde hos søsteren 
Margrethe i l88l. Margrethe arvede ejendommen efter Ulrich.
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Ulrich Olesen g.m. Margrethe Madsdatter
f. 11-7-1814, Højrup f. 85-8-1824, Højrup mk
d. 11—4—l88l - mk d. 12-3-1899, Bolskov
bmd

1. Mads 18-5-1846, d. 1879, 2. Laurs 19-IO-I848, 3* Niels Ole 7-2-1851,
4. Inger Cathrine 5-6-1854, 5* Petrine 24-1-1859*
I høstens tid - 17-8-1844 - viedes Margrethe Madsdatter til Ulrich Olesen 
af Højrup.
Han var nevø af Ulrich Henrichsen, søn af dennes søster Inger Henrichsdat- 
ter og Ole Erichsen med tilnavnet Svenske.
Efter giftermålet overdrog Ulrich Henrichsen ejendommen til de unge, der 
fik skøde på den 19-11-1845? læst I4-I-I846.
I Olesens tid øgedes tilliggendet en smule. Af Rudolph Jensen i Elmegården 
købtes skovparcellen matr. nr. 49 n i 1869, og et par år senere matr. nr.
4d af Thomas Carlsen, skøde af 3-4-1872. Af gmd. Lauge Villum Christensen 
i Herslev købtes engen 7c, mens han til Hans Vilhelm Pedersen solgte en 
parcel af ejendommens oprindelige hartkorn, matr, nr. 26c, skøde af 24-3-1880 
Den sidste handel var i forbindelse med hans egen afgang fra stedet sammeoar.
Af de fem børn døde Mads som ungkarl hos faderen, 33 år gammel. Laurs blev 
værtshusholder i Kolding, men døde her 1882, kun 34 år gammel. Niels Ole 
blev udlært som smed og fik siden sit virke i Erritsø. Inger Cathrine blev 
gift med Hans Bech, der siden blev præstegårdsforpagter i Vorbasse. Her 
døde hun ligeledes tidligt, kun 41 år gammel.
Som i generationen forud blev det igen yngste datter, der arvede herlig
heden .
I 1880 mageskiftede Ulrich Olesen ejendommen her med matr. nr. 15b. Ejenren 
af denne, Peder Jensen, var sindssyg, og omstændighederne krævede at hans 
ejendom realiseredes.Begyndelsen var mageskiftet til ejendommen her med 
mageskifteskøde af 2-11-1880. Samme år var Petrine blevet gift med Terkel 
Jeppesen af Pjedsted, og det blev dette par, der kom til at nyde godt af 
handelen.
Peder Jensens ejertid blev som følge af hans tilstand ikke lang. Med brode
ren Rudolph Jensen som værge solgtes stedet her til Søren Sørensen fra 
Erritsø.

Søren Sørensen (Kalkjær) 
f. 1826, døbt 9-7, Aulum 
d. 24-8-1898, Højrup mk. 
hmd og tømrer

g.m. 1. Ane Margrethe Christiansen 
f. ca. 1835 
d. 8-5-1866, Erritsø

1. Christian Albert 4-9-1858, d. 1888, 2. Jeppe 28-3-1861
2. Abelone Henriksen

f. 20-10-1842, Erritsø 
d. 27-2-1882, Højrup mk

3* Ane Margrethe 16-5-1868, 4* Henrik Carl 12-9-1875*
Søren Sørensen Kalkjærs adkomst var af 21-9-l88l, læst 5-10 s.å.
Søren Sørensen kom sikkert fra Studsdal i Taulov sogn. Her var i hvert fald 
yngste søn født. Han selv var født i Aulum i Midtjylland. Hans første kones 
oprindelse kendes ikke, men hun døde i Erritsø.
Hans anden kone var fra Lyng i Erritsø, datter af hmd Henrich Carlsen og 
Kirsten Hansdatter.
I første ægteskab var der to sønner, hvoraf Christian døde som ung skoma
ger efter familiens ankomst til Højrup. Jeppe overtog ejendommen her. De to 
yngste - tallet måske ikke endeligt - vides der intet om.
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Kort efter ankomsten til Højrup døde Abelone Henriksdatter, kun 39 år 
gammel- Det var sikkert medvirkende til, at Søren S. afstod stedet til søn
nen Jeppe.
Forinden havde han holdt auktion på ejendommen - formedelst bortrejst ifl. 
annoncen - og i september samme år tilskødede han Jeppe ejendommen.
Som følge af, at det var sønnen, der efterfulgte ham, blev han nok allige
vel boende, idet han ved yngste søns konfirmation blev nævnt som aftægts
mand på Højrup mk. Her døde han også i 1898.

Jeppe Sørensen g.m. Maren Mikkelsen
f. 28-3-l86l, Erritsø f. 24-10-1856, Erritsø
d. 28-5-1944> Taulov d. 10-6-1941? Taulov
hmd, vognmand

1. Søren Michael 7-3-1884? 2. Ane Cathrine 4-1-1887? 3* udøbt pige 8-3-1889? 
d. 1 dag gi., 4- Michael 7-9-1891? 5* Christian Albert 27-9-1893? 6. Ane 
Margrethe 7-7-1896, 7• Ane Margrethe 10-12-1898.
Jeppe S. blev i 1882 gift med Maren Mikkelsen af Erritsø, datter af husmand 
og skræder Michel Bertelsen og Ane Cathrine Jensdatter.
I september samme år havde han fået skøde på ejendommen her, adkomst af 
23-9 og læst 6-12-1882.
Foruden at drive det lille brug arbejdede Jeppe Sørensen også som vognmand. 
Det var især skovdriftsarbejde, d.v.s. udslæbning til fast vej af fældede 
emner.
I Højrup-tiden fødtes vist nok alle børnene, inden familien i 1899 solgte 
og rejste til Taulov, hvor Jep Fowler, som han i daglig tale kaldtes, så 
vidt vides fortsatte som vognmand. Her voksede børnene op, og af disse 
udvandrede ældste søn. Christian Albert blev udlært snedker, men startede 
siden en forretning med brændsel - kul og koks. Datteren Anne Margrethe 
havde i mange år delikatesseforretning over for den gamle station.

Niels Jørgen Thomsen 
f. 27-2-1868, Højrup mk
d.
hmd.

Thomsen var født i den gamle Højrup kro, hvor forældrene, Hans Thomsen og 
Sidsel Marie Jørgensen, dengang var kroforpagtere. Senere kom familien til
bage som kroejer, men da Hans Thomsen gjorde kort proces med liv og tilvæ
relse 3. nytårsdag 1888, solgtes kroen. Hvor enke og søn derefter opholdt 
sig, til de nu købte ejendommen her, vides ikke.
Skødet blev udstedt til Niels Jørgen - nok af praktiske grunde - og hans 
adkomst var af 8-11-1899*
Her boede så søn og moder sammen til denne sidste døde i 1913*
Ifl. overlevering var Niels Jørgen lidt af en original. Han forsømte at 
vedligeholde bygningerne, der var faldefærdige og med huller i taget, og 
når en og anden foreholdt ham, at han da burde lukke hullerne i taget, lød 
svaret, at det jo var umuligt i regnvejr, og når det var tørvejr, var der 
ingen grund til det.
Efter moderens død solgte han ejendommen til uddeler Bøttern i Højrup brugs
forening, der lod skødet skrive i sønnens navn.

Holger Bøttern
f. 21-4-1896, Ulstrup 
d. 27-7-1965? Højrup mk. 
gartner

g.m. Marie Jensen 
f. 8-7-1894? Skærbæk
d.
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ægteskab barnløst
Holger Bøttern var søn af dav. købmand i Ulstrup Niels S. Bøttern og Ane 
Marie Jensen. Senere blev faderen bogholder i Vejle, og herfra kom denne 
som brugsuddeler til Højrup i 1912.
I 1916 købtes så ejendommen her af Niels Thomsen. Skøde af 24-11-1915 og 
tilskrevet sønnen.
Ejendommen var da - som det ses af foregående - stærkt forfalden og måtte 
istandsættes. Senere udbyggedes den med opførelse af drivhus, hønsehus etc 
De otte tdr. land ager og eng blev fortrinsvis drevet som gartneri, og i 
mange år stod Bøttern på torvet i Fredericia med såvel egne som andres pro
dukter. En del år kørte han ligeledes en mælketur.
I 1926 giftede Holger Bøttern sig. Marie Jensen var i sin tid kommet som 
husbestyrerinde hos fader og søn. Efter faderens død giftede de sig.
Efter Bøtterns død i 1965 solgte Marie ejendommen og købte af Hans Nielsen 
i Højrup dennes hus. Det varede dog kun fire år, så opgav hun at være hus
ejer med det, som det medførte. Hun solgte igen og flyttede ind som lejer 
i det af H.P.Skov ejede hus på Højrupvej. - Her bor hun endnu.
Ejendommen solgtes til forhv. direktør Ole Skanborg Kolding, hvis skøde 
var af 21-9-1965- Denne udbyggede stedet til stutteri for opdræt af islands 
heste og rideskole m.m. Da arealerne var for små, lejedes af gdr. Aksel 
Nielsen dennes nord for beliggende mark, der udbyggedes med faciliteter af 
forskellig slags, foderpladser og lærum til heste. Endvidere anlagdes i ud
kanten af det lejede areal en kørevej markerne rundt. Til ejendommen køb
tes også et engareal af Johs. Madsen, Taulov, i 1979-
I årene, der gik, byggedes i forbindelse med forøgelse af hestebestanden 
et mindre ridehus, stalde m.m. Sidste var en åben lade til opbevaring af hø 
og halm.
Sidst på året 1986 ophævedes imidlertid lejemålet m. Aksel Nielsen. Dyre
bestanden realiseredes og ejendommen udbudt til salg omkring nytår 1987- 
De lejede arealer blev i de sidste måneder af 1986 ført tilbage til oprin
delig stand.



Matr. nr. 26e, 1844

HØJRUP MØLLE

htk O-O-l-l 3/4

Højrup mølles historie er ganske kort. Kun godt og vel et halvt hundrede år vir
kede den, inden møllernes saga med den almindelige elektrificering var ude.

Mads Peter Petersen g.m. Louise Nielsen
f. ca. 1854, Hornborg f. 2-12-1856, Eltang
d. 19-10-1886, Højrup mk d.
mølleejer

1. Gertrud Marie, 23-5-1881, d. 1883, 2. Niels Peter, 26-1-1885, 3. søn, 10-
5-1886.

Med skøde af 20-12-1882 og 10-1-1883 fra Hans Vilhelm Pedersen fik Mads Petersen 
adkomst til den grund, hvorpå møllen var blevet bygget.
Mads P. Petersen stammede fra Hornborg sogn og var, da møllen blev bygget, mølle- 
forpagter på Stensballe mølle ved Horsens. Det ses også af dåbsnotatet for æld
ste barn, der blev døbt i Vær kirke.
Han var gift med Louise Nielsen fra Gudsø, Eltang sogn, datter af boelsmand Niels 
Peder Ludvigsen og Giertrud Marie Andersen.
Det var nok svigerfader Ludvigsen, der finansierede foretagendet. Det ses af to 
panteobligationer, hver på 2.000 kr, udstedt d. 2-3-1883. Heraf var den ene til 
møllebygger Oluf Nielsen i Vejle og den anden til Niels P. Ludvigsen i Gudsø. 
Begge slettet af pantebogen i foråret 1890.
I 1883 var møllen i gang, idet dens virke kostede datteren livet, da hun ramtes 
af møllevingerne og dræbtes. - Ægteparret fik et par børn mere, og den yngste 
kender vi ikke navn på, da han sikkert blev døbt i Vilstrup kirke, hvortil fa
milien havde løst sognebånd.
Fem måneder senere døde Mads Peter Petersen af gigtfeber, kun 32 år gammel, og 
han begravedes ligeledes i Vilstrup.
Nu blev møllen forpagtet ud, og jfr. en notits i Fredericia Avis for d. 1. april 
1887 var det en fynbo, der blev den første forpagter.

Forpagtning. Vilstrup Mølle i Herslev Sogn er ifl. Middelfart Avis fra 
dette Aars Begyndelse af Møller Petersens Enke, Louise Petersen, bort- 
forpagtet til Ungkarl Hans Jørgensen fra Asperup for 800 Kr aarlig. Det 
er en ny Vindmølle med et Tilliggende af omtrent 4 Skp Land.

Så vidt avisen. Hans Jørgensen afløstes sikkert af Søren Winther, der nok også 
i begyndelsen var forpagter.

Søren Johansen Jørgensen Winther g.m. Else Birgitte Sørensen Koch
f. ca. 1866

ingen data kendes
mølleejer

1. Dødfødt pige, 13-11-1890, 2. Emma Cathrine, 31-1-1892,

Hvornår Søren Winther afløste Hans Jørgensen som forpagter, vides ikke, men i 
1890 besluttede han at købe møllen, som han fik skøde på af 26-4, 14-5-1890.
K. 7.375. - Ved dette salg indløstes de to fornævnte panteobligationer.
Hverken Søren Winthers eller hans kones oprindelse kendes, og efter tre år som
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mølleejer opgav han at drive møllen, men forpagtede den ud.

Knud Madsen Knudsen 
f. 25-4-1868, Ødsted 
d. 16-4-1940, Højrup mk 
mølleejer

g.m. 1. Ane Poulsen
f. 5-11-1868, Andst 
d. 1-10-1909, Højrup mk

1. Hans Poulsen, 19-5-1895, 2. Alfred Marius, 26-6-1897, 3. Aage Valdemar,
3-6-1900, 4. Axel Emil, 12-11-1902, d. 1904, 5. Agnes Emilie, 29-6-1907.

2. Ane Marie Olesen Sand 
f. 23-2-1882, Treide 
d. 11-1-1941, Højrup mk

Knud Madsen Knudsen var en møllersvend fra Andst, der d. 25-7-1893 indgik på en 
forpagtningskontrakt med møller Søren Winther. Den skulle vare i fem år til 
1-11-1898. Årlig afgift af 556 kr.
Nu giftede han sig, og hans kone var fra Andst, datter af høker Poul Andersen 
og Ane Termark. Fem børn blev resultatet af deres samliv, hvoraf en dreng døde.
Da forpagtningstiden udløb, købte Knudsen møllen af Søren Winther. Skøde af 
16-6, 22-6-1898, og nu kunne han kalde sig mølleejer. - Til møllen var der in
tet tilliggende af betydning, kun ca en halv tønde land. Men da ejeren af nabo
gården Elborg ønskede at holde op, købte mølleren nu af denne matr nr 22a med 
hartkorn 0-7-0-1 3/4 og 24b med 0-5-0-1 3/4 eller ialt 1-4-1- Dermed var 
det nu en lille gård. Skøde fra Hans Sørensen af 21-12-1906, 19-1-1907.
I 1909 mistede Knudsen sin kone. Efter at have været enkemand nogle år giftede 
han sig igen. Hans anden kone var født i Trelde som datter af husmand Ole Jens
en Sand og Maren Nielsen. Dette ægteskab var barnløst.
Men som tiden gik, mistede møllen og mølleriet sin betydning, og i 1934 var det 
sket, og fra nu af blev det udelukkende landbruget, der skulle være det bærende 
erhverv.

I 1936 overtog sønnen Aage møllen - eller møllegården - med skøde af 4-9 samme 
år. Det vil sige, det var et mageskifte, idet faderen med samme skødedato erhver
vede det af sønne hidtil beboede hus.

Aage Valdemar Knudsen g.m
f. 3-6-1900, Højrup mk
d.
gdr

Dagmar Pedersen
f. 8-5-1910, Ørslev, Sorø
d.

1. Knud Henning, 1-10-1931, d. 1952,

Ved sit giftermål i 1930 havde Aage Knudsen af Jens Konradsen købt dennes hus 
matr nr 6q-r-t. Han havde da ernæret sig ved vognmandskørsel, men blev nu gård
ejer. - Børnetallet sikkert ufuldstændigt. - I 1953 solgte han til
Gunner Laursen, der fik skøde af 19-8-1953. Denne sælger igen to år efter til 

Børge Petersen, hvis skøde var af 24-5-1955«



Matr. nr. 27, 1844 
FRUENS HAUGE 
htk. 0-4-2-I

27 - 1

Andreas Thomsen,hjuler findes i 1767 at have købt ”et stykke jord at byg
ge på”, som det meddeles i Skp. Sælger var Poul Pedersen m.fl. i Højrup, 
hvad der indicerer, at det har været et stykke fælles jord. Men da Andreas 
i 1793 solgte, var det et sted med ialt 5 skp. htk., altså et lille bols
sted.
Køberen var Ditlev Jonassen, der for øvrigt var en svigersøn af hjuleren, 
men en anmærkning i skøderegisteret anfører, at skøde kun kunne udstedes 
for 3 skp htk. imod at betale den på samme heftende gæld på 300 rdl. og 
noget tyder på - også den senere ny matrikelering - at de 5 skp. htk. be
stod af to forskellige parceller på henhv. 3 og 2 skp htk. Det bekræftes 
også, da Jonassen senere solgte, idet han afhændede en lod på 2 skp. htk.- 
kaldet Vesterhedeagerslod - beliggende langs GI. Ribevej til en Peder 
Nielsen i Højrup. Det skete i 1814, mens den anden parcel først solgtes 
ti år senere.
Lodden her - med 3 skp. htk. - var og er beliggende nord for den nuv. Dals- 
gaard ned mod Øsdals bæk øst for kirkevejen. Ifl. matrikelskortet bestod 
den af 73*750 kv-alen og var således på godt 5 tdr. land.

1824-1837
Niels Hansen Karbel 
f. 12-10-1788, Taulov
d.
hmd. og tømrer

g.m. Johanne Jensdatter Skovsen 
f. 19-6-1796, Børup, Taulov
d.

1. Hans ca. 1823, 2. Maren 31-5-1825, 3* dødf. 1827, 4* Jens Skovsen 
30-9-1828, 5* Margrethe 18-10-1830, 6. Christian Buch 14-12-1832, 7* Søren 
Skovsen 28-4-1835*
Niels Hansen Karbel var fra Studsdal, søn. af Hans Hansen og Ane Cathrine 
Nielsdatter, og hans kone var fra nabolaget, født i Børup og datter af 
Jens Leuritsen og Maren Jensdatter.
Niels Karbel fik skøde på stedet 18-2, 22-9-1824, og familien kom da fra 
Studsdal.
I løbet af de 13-14 år, familien beboede ejendommen, forøgedes familien 
ret kraftigt, idet det i Højrup-tiden alene blev til seks børn mere. Men 
intet videre vides, 1837 solgte Karbel, og familien flyttede til Føvling, 
dog efterlod den sig et minde: Stedet havde fået navn.

1837-1865
Hans Bertelsen Johansen 
f. ca. I8O2, Fredericia 
d. 25-H-I865, Højrup 
hmd.

g.m. Bertheline Michelsdatter 
f. 1-12-1799, Taulov
d.

1. Maren ca. 1829.
Karbels efterfølger kom ligeledes fra Taulov sogn, hvor Bertheline var 
født som datter af Michel Michelsen og Maren Laursdatter.
Johansens skøde daterede sig af l6—12—1837 og læst 17-1-1838, og købet 
gjaldt ”et Sted Fruens Hauge, htk. 0-3” • Det kan næsten kun være Karbels, 
der har givet stedet det poetiske navn.
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I ægteskabet kun fundet den ene datter, der var født før ankomsten» 
Familien blev på stedet i mange år og solgtes først efter Johansens død 
i 1865, og Bertheline sad som enke på stedet nogle år.
Datteren Maren var i 1858 blevet gift med smedemester Hans Frederiksen 
Juul i Fredericia.
Ved salget i 1873 nævntes moder og datter som arvinger, men datteren med 
en ny mand, Lauge Larsen, der dog også var smed, så Juul var muligvis død.

Lorents Thulesen Kragh g.m. Inger Pedersen
f. 16-7-18449 Holme mk, Taulov 
d. 15-12-1877, Højrup mk.

f. 26-2-1842, Lilballe 
d. 11-8-1883, Tolstrup
hmd.

1. Ane Kragh 29-8-1873, 2. Hansine Pedersen Kragh 16-10-1875, d. 1876.
Med købekontrakt af 12-12-1873 og skøde af 25-6-1874 overtog Lorents Kragh 
stedet efter ovennævnte Johansens arvinger. Købesummen var 2.000 rdl.
Kragh var født i Lilballe og 1870 gift med Inger Pedersen fra Holme mk., 
Taulov. Familien kom nok fra Lilballe, idet datteren Ane var født der.
En datter mere fødtes i det korte åremål, familien var i Højrup, og hvor 
Kragh blev enkemand. Om det var medvirkende til, at stedet solgtes er u- 
vist, men et års tid efter konens død afhændede han ejendommen til naboen 
gdr. Hans Christensen, for hvem jorden lå udmærket umiddelbart nord for. 
Skøde til Hans Christensen af 9-12-1878 og 9-1-1979*
Thulesen Kragh købte en ny ejendom i Tolstrup, hvor han giftede sig igen. 
Ældste datter blev senere gift med Anders Rundquist af Skærbæk i 1896. 
FRUENS HAUGES korte saga var ude. Men mange år efter stod beboelsen sta
dig ved vejen til Herslev og brugtes til udleje. Et minde om menneskelig 
beboelse var i mange år efter et stort pæretræ, der fik lov til at stå 
så sent som til 1977-78.
P.S. Thulesens ophav var bmd. Thule Andersen Kragh og Cathrine Marie 
Lorentsdatter i Lilballe.



Matr. nr. 28 
HEDEAGERSBORG 
htk. 0-3-3-2 1/4

28 - 1

Parcellen her var nok en del af de 5 skp. htk., som Ditlev Jonassen overtog 
efter sin svigerfader Andreas hjuler i 1793, og som han senere solgte igen 
til en Peder Nielsen i Højrup i 1814. Parcellen blev da betegnet som "Vester
hedeager slod” med htk. 0-2. Ti år senere afhændede Peder Nielsen samme til ' 
Jens Andreasen som et sted "Hedeagersborg", htk. 2 skp. Skøde af 16-4-1824*

Jens Andreasen 
f. 4-7-1776, Højrup 
d. 20-11-1858, Herslev 
hmd.

g.m. Ellen Christiansdatter
f. ca. 1777, Smidstrup s. 
d. 28-6-1831, Højrup mk

1. Maren ca. 04-1803, 2. Mette 20-ll-l808, 3* Dorthe 4-5-1815, 4* Inger Marie 
10-12-1818.
Jens Andreasen var født i Højrup som søn af hjuler Andreas Thomsen og Mette 
Jensdatter. Han findes gift i Smidstrup med ovennævnte Ellen, der var fra St. 
Velling, og her opholdt familien sig, til den i 1824 overtog stedet her. Det 
fremgår også af børnenes konfirmationsnotater. Den ny matrikel har også Jens 
Andreasens navn på kortet over parcellen, der nu fik matr. nr.28 og fik htk. 
justeret til ovenstående O-3-3-2 l/4 mod det gamle 0-2.
Efter sin første kones død ville han gifte sig igen, og forberedelserne var 
gjort, hvilket k-bogen sommeren beretter:

Enkemand Jens Andreasen, Højrup mark, 55 år, og Peder 
Knudsens enke, Maren Mortensdatter af Ankjær, 29 år. - 
Det bestemte ægteskab gik ikke i opfyldelse, thi efter 
de 2 ganges tillysning i Herslev kirke, ophørte denne 
forbindelse aldeles, og fik ikke bryllup med hinanden.

J• Gad.
Der blev altså ingen bukser af det skind, og året efter solgte Andreasen til

Carl Frederik Johansen 
f. ca. 1810
d.
hmd.

g.m. Maren Jensdatter
f. ca. 1803-04
d.

Jens 9-2-1834.
Folketællingen 1834 har stadig Jens A. som enkemand, men i huset var der 
desuden et ungt ægtepar, der efter alt at dømme var datter og svigersøn. 
Samme tælling angav Jens Andreasen som æftægtsmand, og videre efterforsk
ning viste også, at de unge allerede i 1833 havde fået skøde på stedet, dog 
først tinglæst 21-5-1834, hvilken dato Andreasen også fik sit skøde fra 1824 
legaliseret. Men Johansen solgte - mageskiftede - til Stephan Dahl og fik 
dennes hus i Højrup by Skøde af 1-4, 21-5-1834.
Da familien flyttede, fulgte J.A. antagelig med, og året efter 24-5-1835 - 
lykkedes hans bestræbelser for at finde en kone. Konen var "et fruentimmer" 
Cathrine Lisebeth Henrichsdatter fra Starup og 50 år gammel.
Samme sommer rejste familien Johansen, idet de solgte huset til naboen 
Christopher Jensen. Det gjorde Jens Andreasen med samt hans ny kone også, 
og k-bogens afgangsliste angav Egtved som nyt bestemmelsessted. Her døde an
tagelig hans kone, idet han findes at være blevet gift endnu en gang. Det 
fremgår af kirkebogen, at hans enke døde i 1879, og da hed hun Ane Niels- 
datter og var født i Egtved i 1797- - Selv døde Andreasen som almisselem i 
1858.
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Stephan Bertelsen Dahl 
f. ca. 1799j Gauerslund s. 
d. 17-1-1882, Herslev 
hmd.

g.m. Johanne Hansen
f. ca. 1807, Tørring s. 
d. 12-3-1876, Herslev

1. Hans 12—9—l834> 2. Anne 10-7-1837, 3« Bertel 8-2-1841, 4* Kirstine Marie 
18-3-1845, 5. Niels 18-3-1845, d.s.å., 6. Niels 7-2-1849-
Stephan B. Dahl findes viet i Herslev d. 26-3-1833 til Johanne Hansen, der 
var født i Plougstrup ved Tørring, hvilket fremgår af folketællingen 1845- 
SElv var Dahl født i Gauerslund sogn, og slægten stammede nok fra Sckikbal- 
legård.
Efter bryllup slog de nygifte sig ned i Højrup, hvor folketællingen 1834 
viser Dahl som træskomager.
Samme år mageskiftede han med CArl F. Johansen og flyttede ud på Højrup mark. 
Her fødtes de fleste af børnene, og kun den yngste Niels fødtes i Herslev, 
hvortil familien flyttede omkring 1846. Her købte den den lidt større ejendom 
matr. nr. 24b, mens stedet her solgtes til Christen Nielsen, der kom fra Tau- 
lov.
Christen Nielsens adkomst ukendt, men var antagelig af 1845, idet k-bogens an
komstliste viser, at familien arriverede her til Højrup dette år.
Christen Nielsens tid varede en halv snes år. Da solgte han, og købte den lidt 
større ejendom 20b, der ligeledes lå i nabolaget. Persondata under 20b.
Stedet her solgtes til Jens Olesen.

Jens Olesen g.m. Maren Jensdatter Haurballe
f. I6-6-I8O4, Højrup mk
d.

f. 15-6-1803, Egum
d.
hmd.

børn fødte i Egum
I foråret 1825 blev Maren Haurballe af Højrup mk gift med den Egum møller,
Jens Olesen, der selv var født i Egum mølle, søn af møller Ole Jensen og 
Anne Marie Hansdatter, der for øvrigt var en Herslev-pige fra Hiulergården. 
Efter at have overdraget Egum mølle til en søn købte Olesen så af Christen 
Nielsen det lille sted her, skøde af 24-12-1855, læst 20-2-1856.
Her tilbragte så mølleren og hans kone deres ”otium1', eller en del af det, 
den næste halve snes år, til de i 1866 solgte stedet. Køberen var gmd. Chri
sten Jensen, Haurballegård, der var Olesens svoger. Dennes skøde findes da
teret 12-2-1866. Hvad der derefter blev af møller=familien, vides ikke. 
Christen Jensen, der også var en ivrig handelsmand, ejede så stedet i tre 
år, inden han solgte det videre til sin broder, Anders Jensen, i matr.nr. 17a- 
Dennes skøde var af 21-7-1869, men allerede året efter afhændede han det igen.

Peder Jensen (Gierth) g-m. Else Kirstine Nielsen
f. 17-2-1835, Herslev 
d. 18-12-1898, Tårup skov

f. 1-11-184O, Taulov s.
d.

hmd.

1. Ane Cathrine 28-7-1868, 2. Anders Raarup Møller 7-10-1869, 3- Anne Kir
stine 22-II-I871, 4« Jens Geert 28-5-1873, 5- dødf. dr. 1875, 6. Jørgen 
22-12-1886.
Peder Jensen - med tilnavnet Gierth - stammede fra Herslev, søn af Jens 
Gierth Jørgensen og Elisabeth Caspersen, der havde et boelssted på Herslev 
mark.
Familien kom fra Taulov, idet de to ældste børn var fødte i Børup, hvor også 
hans kone, Else Kirstine var født, datter af Niels Madsen og Ane Marie Niels- 
datter.
Skøde fra Anders Jensen af 24-12-1870 og formedelst 2315 rdl.
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Et par år senere øgede han ejendommens tilliggende med købet af matr. nr.
38, der var en eng. En panteobligation af 20-6-1872 angiver nok tidspunktet, 
idet Fredericia sparekasse som pant og sikkerhed modtog matr. nr. 28 og 38 
af Højrup.
I årene på Højrup mk fødtes tre børn mere, inden Peder Jensen i 1876 solgte 
igen. Hvor familien rejste hen, er uvist. Muligvis havde den ført en lidt 
omflakkende tilværelse, hvorunder Ane Marie døde. Det fremgår af k-bogens 
dåbsnotater ved yngste søns fødsel i 1886. Da befandt familien sig i Tol- 
strup, og moderens navn var nu Mette Marie Nielsen. Da Peder Jensen i 1898 
døde, boede familien i Tårup skov, betegnet som indsiddere.

Hans Nielsen 
f. 8-5-1820, Højrup 
d. 17-6-1899, - mk 
hmd.

g.m.- Maren Nielsen
f. 6-6-1823, Tolstrup 
d. 21-1-1896,

Niels Hansen 9-9-1862, d. 1893*
Peder Jensens afløser var Hans Nielsen, hvis skøde var af 9-3-1876, læst 9-4* 
Han var født i Højrup som søn af dav. gårdmand Niels Hansen kaldet Østdal 
efter sin fødegård og Anne Marie Pedersdatter. Maren var født i Tolstrup og 
datter af gmd. Niels Jepsen Skou og Sidsel Hansdatter, der beboede den gård, 
der nu kendes som Bakkegård. De findes viede i foråret l86l og var begge i 
moden alder.
Deres første tilværelse som gifte var i Klattrup, og her fødtes den eneste 
søn, der sørgeligt nok døde som ung på Højrup mk.
Efter 16-17 år på ejendommen her solgte de, og det er vel tænkeligt, at 
tabet af søn og efterfølger har bevirket salget samme år, som Niels døde.
De flyttede derefter til Tolstrup by, og her døde Maren tre år senere. 
Derefter flyttede Hans Nielsen tilbage til Højrup mk. Her havde han sikkert' 
sin aftægtsret at falde tilbage på, og som aftægtsmand døde han godt tre år * 
efter sin kone.

Niels Peder Andersen g.m. Maren Jørgensen
f. ca. 1848, Dons, Alminde f. ca. l86l, Smidstrup
d. 3-2-1904, Højrup d.
hmd.

1. Anders 11-6-1889, 2. Søren Andreas f. ca. 1892, d. 1901.
Niels P. Andersen og Maren Jørgensen findes viede i Herslev kirke 23-7-1887, 
og jfr. vielsesnotatet var brudgommen født på Dons mk, søn af hmd. Anders 
Mikkelsen, mens Maren Jørgensen var datter af hmd. Søren Nissen Jørgensen 
(Holst) af Smidstrup mk.
De havde sikkert, før de kom til Højrup, boet i Viuf. Her var Søren Andreas 
i hvert fald født, hvad der fremgår af notatet ved hans død.
Adkomst til stedet her var af 28-9-1893, læst 14-10 s.å.
Efter 10 års forløb døde Niels Andersen, og af en ekstrakt af skiftet efter 
ham ses det, at sønnen Anders var eneste barn. - Maren Jørgensen afhændede 
nu ejendommen.
Hun blev nok gift igen, idet hun findes brgravet i Herslev 1913 og da med 
efternavn Bertelsen.
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Niels Hansen Lykkehus 
f. 1-3-1866, Sdr. Bjert
d.
hmd.

g.m. 1. Anniken Marie Skøtt
f.
d. 5-10-1903

1. Dorthe Cathrine 14-9-1889, 2. Anne Cathrine 2-9-1892, 3* Hans Christian 
26-2-1894, 4. Kristen Peder 26-10-1897, 5- Sara 26-10-1901.

2. Helene Buchwald
f. 12-4-1877, Egtved
d.

6. Anker Theodor 4-7-1909«
Ved ankomsten til Højrup var Lykkehus enkemand. I forbindelse med handelen 
her med adkomst af 31-8-1904 findes en ekstrakt af skiftet efter Anniken, og 
hvorfra børnenes data er hentede.
Efter ankomsten giftede han sig - 18-11-1904 - med Helene Buchwald, der var 
født i Egtved. Hun var enke og førte med sig en søn Jens Buchwald, født 
31-8-1899.
Familien kom fra det sydlige Jylland, hvad der fremgår af et par vielsesnota
ter, da et par af døt rene blev gift. Ældste datter var født i Dalby og blev 
i 1912 gift med Bertel Thomsen af Løjt Kirkeby, og Anne Cathrine, der i 1915 
viedes til Laurits Johansen Skjønnemand af Dalby, var født i Ødis.
1915 opgav Lykkehus ejendommen, som han solgte til naboen Mikkel Damgaard i 
Stendalgård formedelst 7-600, skøde af 18-8-1915- Ejendommen blev nedlagt, 
og jorden indgik i Stendalgårds tilliggende. Den hidtidige beboelse blev 
brugt som bolig for medhjælp på gården. Den blev senere erstattet af en ny
bygning, der ifl. brandprotokollen stammer fra 1924-
Lykkehus rejste til Kolding. Her fandtes han i 1929 jfr. sognerådsprotokollen.
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Matr. nr. 30, 1844 
htk 0-3-0-3/4

Matrikelregisteret deler matr. nr. 30 i 30a-b-c og med tre forskellige ejere.
Nr. 30a, der er beliggende ved kirkevejen ud for den nuv. Damsgaard, var mulig
vis en tildeling fra udskiftningens tid, idet bebyggelsen var beliggende i Høj
rup by i nuv. Højrup Ladegaards område, og på et eller andet tidspunkt har man 
så flyttet bebyggelsen ud på parcellen, der var på ca. 2| td. land. Det var mu
ligvis Poul Hjuler, idet han findes at have solgt 30d til Hans Jensen Ladegaard. 
Men det er lidt uklart, hvornår det fandt sted.

Poul Nielsen (Hjuler) 
f. 2-5-1799, Viuf 
d. 19-5-1878, Højrup 
hmd. og hjuler

g. m. 1. Mette Pedersdatter 
f. ca. 1796-97 
d. 21-5-1837, Højrup

1. Ane Dorthe, ca. 1826, 2. Mette Marie, 3-7-1831, d. 1849, 3. Niels Peter, 4-3- 
1835, d. 1845.

g. m. 2. Karen Jørgensd. Lund 
f. 15-3-1807, Taulov 
d^ 12-11-1894, Højrup

4. Jørgen, 12-12-1839, 5. Mette Cathrine, 15-11-1842, 6. Ane, 12-1-1847, 7. Niels 
Peter, 25-10-1850, 8. Anders, 8-3-1854, d. 1871.
Da matrikuleringen fandt sted 1821-22 var parcellen blank - uden navn - og" det 
var først, da registeret udarbejdedes, at Poul Nielsens navn blev knyttet til 
stedet, og senere gav han sig gennem k-bogen i rigt mål til kende. Han var født 
i Viuf, søn af hmd. Niels Pedersen og Anne Poulsdatter. Mettes oprindelse kendes 
ikke.
De tre folketællinger 1834-40 og 45 har familien medtalt i Højrup by, så det må 
være efter den tid, ejendommen blev flyttet ud på parcellen.
Poul Nielsen var hjuler, og under dette navn findes han ved flere lejligheder 
af praktiske grunde, idet der var ikke mindre end to mere i Højrup-området, der 
hed Poul Nielsen.
I 1837 døde Mette Pedersdatter, og Poul Nielsen giftede sig på ny. Karen Jørgens- 
datter var født i Taulov, datter af gmd. Jørgen Lund og Ane Cathrine Madsdatter.
I dette andet samliv fødtes yderligere fem børn, hvoraf Ane til sin tid efterfulgte 
på stedet. De øvriges videre liv kendes ikke.

Niels Chr. Nielsen Oppenhagen g. m. Ane Poulsen
f. 5-2-1842, Follerup f. 12-1-1847, Højrup
d. 31-1-1922, Højrup d. 29-5-1893, Højrup
hmd.

1. Karen Marie Kristine, 2-12-1870, 2. Cicilie Marie, 15-8-1878, d. 1893, 3. 
Pouline, 26-11-1883, d.s.å., 4. Poul Vilhelm, 16-4-1885.
Den 4. marts 1870 blev Poul Hjulers datter Ane gift med Niels Chr. Oppenhagen, 
der var født i Follerup, søn af Vilhelm Oppenhagen og Sidsel Marie Christiansdat- 
ter. De unge har sandsynligvis med det samme slået sig ned hos Poul Hjuler og



30-2

Karen og dermed videreført ejendommen. Ingen .overdragelsesskøde er fundet, men 
det er sikkert af samme tid, forældrenes alder taget i betragtning.
Fire børn fødtes i ægteskabet, og det blev igen en datter, der videreførte det 
lille brug.
I 1893 blev Oppenhagen enkemand og sad som sådan på stedet i tre år. Mefi så be
sluttede han og enken Karen Nielsen, i Matr. nr. 20b, at slå pjalterne sammen. 
Oppenhagen flyttede og overlod stedet her til datter og svigersøn.

Frederik Hansen 
f. 10-4-1867, Pjedsted 
d. 21-5-1949, Højrup 
hmd.

g. m. Karen Marie Oppenhagen 
f. 2-12-1870, Højrup 
d. 8-3-1957, Højrup

1. Thomas Henrik, 28-12-1891, 2. Niels Christian, 11-4-1894, 3. dødf., 1896,
4. Ane Marie, 12-3-1897, 5. Mary, 19-10-1899, 6. Christian Emil, 4-12-1907, 7. 
Jørgen Peter, 5-9-10.
Frederik Hansen og Karen Marie Oppenhagen findes viede i Herslev kirke d. 10. 
april 1891. I vielsesnotatet blev brudgommen nævnt af Taulov, men var født i 
Pjedsted sogn (vistnok i Gammelby mølle).
De nygifte tog nok bopæl i Taulov, og her blev ældste søn født. Men efter mode
rens død vendte de nok tilbage til Oppenhagen, idet Niels Christian fødtes her. 
Da Niels Oppenhagen giftede sig på ny, gik ejendommen her over til Frederik Han
sen, der fik skøde på den 15-7-1896, læst 7-12-1898.
En stor børneflok voksede op her, og heraf blev Thomas her i sognet og stiftede 
familie. Gift 1927 med Jensine Christensen, født 1904 i Kolding.
Frederik Hansen besad ejendommen til 1943, da han solgte den til Chr. Fromberg 
i Højrup, der så drev jorden, mens Frederik Hansen og Karen blev boende, "til han 
døde i 1949. Karen Marie flyttede sammen med datteren Mary i et hus i Højrup. 
Formedelst de dengang gældende jordlove kunne Fromberg ikke lægge ejendommen un
der sit øvrige tilliggende, og 1954 solgte han den til gdr. H. Z. Skov, der året 
efter videresolgte til Thuesen.

Valdemar Thuesen 
f. 28-9-1905, Pjedsted 
d. 1977, begr. 2-4 
vognmand

g. m. Kristine
f. 30-9-1903
d.

Ægteskab barnløst.
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Matr. nr. 31, 1844 
htk 0-1-1-li

Det var gmd. Hans Hansen Griis i gd. nr. 6 (gi. matr.), der solgte en mindre 
parcel med tre skovskifter på ialt htk 2 fdk. 3/4 alb. - gammel ansættelse - 
til en Jens Jensen. Hvem denne mand var, vides ikke, men skødet daterede sig af 
30-12-1821 og 19-6-1822, og J.J. var muligvis så den, der satte et hus på ste
det, inden han solgte det videre. Arealet var ikke stort, idet det gamle kort 
angiver 25.240 kv-alen eller knap og nap 2 tdr. land

Mogens Nielsen
f. ca. 1783
d. 13-8-1830, Højrup mk. 
hmd.

g. m. Anne Hansdatter
f. ca. 1790, Vilstrup 
d. 18-12-1859, Højrup mk.

1. Johanne Elisabeth, død 1827, 10 år, 2. Hans Christian, ca. 1821, 3. Marie,
12-2-1824, 4. Mette Cathrine, ca. 1826, 5. Niels, 17-8-1829.
Mogens Nielsen fik skøde på matr. nr. 31 "hus med jordlod og skovskifter" fra 
Jens Jensen. Desværre var skødedatoen faldet ud, men det må være før 1824, da 
Marie fødtes her i sognet.
Familien kom sikkert fra Bredstrup, da Hans Christian var født her.
Få år efter ankomsten døde Mogens Nielsen imidlertid, kun 47 år gammel, og Anne 
Hansdatter forblev enke - imod sædvane - og folketællingerne fremover betegner 
hende som Mogens Nielsens enke. Af samme tællinger ses det, at hun havde forskel
lige lejer i huset, muligvis både for at tjene en skilling og for ikke at bo 
alene på det afsides beliggende sted op til Vilstrup skel.
Men børnene voksede til, og 1845 havde Mette Cathrine fundet sig en mand. Året 
efter afstod Anne Hansdatter stedet til de unge og gik på aftægt.

Peder Morvig Pallesen g. m. Mette Cathrine Mogensen
f. 16-4-1817, Taulov f. 1826, Højrup
d. 28-10-1883, Højrup d. 5-12-1900, Børup, Taulov
hmd.

1. Mogens, 18-3-1846, d. 1847, 2. Inger, 3-1-1849, d.s.å., 3. Mogens, 12-11-1851, 
4. Inger, 5-9-1860, 5. Ane, 19-5-1863, d. 1865.
Peder Morvig var fra Taulov, søn af hmd. Palle Pedersen og Inger Christensen på 
Holme mk.
Hans adkomst til bruget her var af 14-4-1846, og han blev på stedet til sin død 
i 1883.
I 1871 udvidede han med købet af en lille parcel fra Thomas Carlsen i Højrup, 
matr. nr. 49ae, der var et stykke skovjord med htk -l-l|, skøde 25-11-1871, K 
200 rdl. (Mogens Nielsens enke havde i 1834 ligeledes fra Peder Christophersen 
i Højrup forøget stedets tilliggende med htk 2 alb.).
Af de fem børn døde de tre som spæde og mindreårige. Mogens blev nok udlært som 
håndværker - maler. Han var bosat i Herslev og nåede her at blive gift to gange, 
men begge koner døde af tuberkulose, en sygdom, der også lagde ham selv i graven, 
kun 30 år gammel. Han arbejdede desuden med oliemaleri, og et minde om ham fin
des i Herslev kirke, hvor nadverbilledet på kirkens nordvæg er signeret M. P. 
Morvig. (Notits om denne maler i kirkebladet for juli - august 1978)
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Inger blev i 1884 gift med fisker Anders Nielsen Møller af Børup skov.
Morvig Pallesen døde i 1883 af sukkersyge, og et par år efter solgtes ejendom
men. Mette Cathrine tog sikkert ophold hos datteren i Børup. Her døde hun.

Niels Nielsen Rudbæk 
f. ca. 1841, Sdr. Stenderup 
d. 22-3-1894, Højrup
hmd.

g. m. Kirsten Marie Hansen 
f. ca. 1847
d. 1927, Vamdrup, begr. 19-6, He

1. Kirstine, 20-10-1878, 2. Hansine, 27-4-1881, 3. Poul, 9-1-1884, 4. Bodil
Marie, 18-9-1886, 5. Hans, 14-5-1889, d. 1890, 6. Hans Christian, 18-5-1892.
Familien Rudbæks tidligere tilværelse kendes ikke, men med skøde af 16-12-1885 
og 16-6-1886 fra Morvigs arvinger tog de ejendommen her i besiddelse. Men der 
blev kun beskåret Rudbæk kort tid her, idet han døde i sin bedste alder, kun
53 år
Børnenes videre liv er ligeledes ukendt. Hans Christian vides dog at være ble
vet lærer, dimitteret fra Jelling statsseminarium i 1913. Han blev derefter 
lærer i Kolding, men døde vistnok som ung af sovesyge.
Kirsten Marie fortsatte på stedet til 1918 som ejer, idet hun da solgte til 
Herman Petersen, skøde af 21-4, 1-5-1918, matr. nr. 31 og 49ae, K 5500.
Herman Petersen underlagde sin ejendom det her tilkøbte, og det selvstændige 
brug hermed ophørt.



Matr nr 32, 1844
32-1

htk 0-3-1-2 1/4

Dette lille brug findes beliggende, der hvor Peder Pedersen Skov byggede sit 
aftægtshus i 1930-erne. Jorden, der hørte til, var en lille lod, der lå inde
klemt i den såkaldte "Mortens toft’,’ det vil sige den del af gdr Basses mark, 
der ligger syd for Vilstrupvejen.

Jens Christopher Mortensen g.m.
f. ca. 1762, Nebsager 
d. 15-11-1823, Højrup 
hmd, snedker

Giertrud M. Andersdatter 
f. ca. 1761, Skærbæk 
d. 2-12-1840, Højrup

1. dødf. datter, 22-8-1788, 2.
1791, 4. Anders, 5-3-1794, 5.
7. Susanne, 22-6-1803, 8. Jens,

Morten, 28-8-1789, d.s.å., 3. Morten, 9-5-
Christopher, 20-2-1797, 6. Hans, 24-6-1800,
26-3-1806, 9. Anne, 13-6-1809.

Jens Chr. Mortensen var en indvandrer, der var kommet til byen og sikkert med 
forældrene Morten Schytte eller skøtte og Susanne Høgs. De sidstnævnte kendes 
kun fra kirkebogens begravelsesnotater, og de døde lige inden folketællingen 
1787.
Samme år findes Jens Christopher gift i Taulov kirke med Giertrud Marie An
dersdatter fra Skærbæk, og efter bryllup har de slået sig ned i Højrup, hvor 
de gjorde deres til at holde befolkningstallet oppe i Højrup, idet de gennem 
årene fik ikke mindre end ni børn.
Hvornår Jens Mortensen havde erhvervet denne lille parcel, er uvist, men ejer
ne af gård nr 12 havde økonomiske vanskeligheder og søgte at løse dem ved et 
sælge løs af gårdens tilliggende.
Af de mange børn kendes kun efterfølgeren på ejendommen, Chrisyopher, og bro
deren Jens, der indirekte vide at være blevet gårdmand i Højen. - Samme Jens 
Mortensen blev ikke nogen særlig gammel mand, kun godt tres år, og kort før 
sin død overdrog han stedet til sønnen Christopher.

Christopher Jensen 
f. 20-2-1797, Højrup 
d. 10-10-1876, 
hmd Og tækkemand

Annecken Christiansdatter 
f. ca. 1800, Haderslev amt 
d. 22-5-1855, Højrup

barnløse

Christopher Jensen overtog fra faderen iflg. skøde af 1-5-1823, læst 9-5-1838.
Da var han lige blevet gift, idet han findes viet i Vilstrup d. 1-12-1821. Hun 
var antagelig slesviger, da hun var født i Haderslev amt.
Christopher har nok været en mand, der har siddet og klaret sig godt. Ikke ale
ne udvidede han stedet med tilkøb af tre nye matrikelnumre, men hans navn findes 
jævnligt i skøde- og panteprotokollerne, når han stod som udlåner af penge til 
forskellige, der var i trang.
Matr nr 7g, der var en eng, købte han af gårdmand Bertel Hansen allerede lige 
efter at han havde etableret sig, skøde af 30-8-1825, og matr nr 25b af Carl 
Frederik Johansen, skøde af 20-2, 1-7-1835.
Christopher Jensen og hans kone havde ingen børn, men de havde en plejedatter, 
Mette Henriksdatter, som de uden tvivl havde haft, siden hun blev moderløs li-
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ge efter fødselen. Folketællingerne 1834-40-45 har hende som plejedatter. Hun 
blev gift med snedker Mogens Sørensen.På sine gamle dage oprettede han derfor 
testamente til fordel for en broderdatter, Marie Jensen, der var datter af 
broderen Jens, der benævntes af Højen. Dette testamente tinglæstes 31-8-1869. 
Men endnu nogle år efter levede Christopher Jensen, og han døde først 1876.

Efterfølgeren var Morten Mikkelsen af Høli, og den 11-11-1876 giftede han sig 
med Gertrud Marei Jensen af Højrup: Det tyder på, at Gertrud Marie har opholdt 
sig i Højrup, måske endda holdt hus for Christopher, mens han levede. Nu fik 
Morten Mikkelsen adkomst til ejendommen i forbindelse med skiftet, og hvor man 
delte ejendommen således, at Chr. Basse Pedersen Skou fik 32b, 25b og 7g, mens 
Rudolf Hansen fik 32a og 33b. Bevilling af 24-9-1879 og skøde af 13-11-1879, 
læst 26-11 s.å.
Morten Mikkelsen og gertrud Marie findes at have fået en dødf. pige i deres 
Højrup-tid, 14-1-1878. De rejste bort efter udstykningen af ejendommen. Det vi
des ikke hvorhen.

Derefter lejedes huset nok ud. I brandprotokollen står huset i 1880 som Højrup 
Høkeri, og ifl. kirkebogens dåbsnotater var der en høkerfamilie, hvis liv kan 
følges ca. en halv snes år.

Peter Chr. Christensen
ingen data kendes
høker
1. Nielsine Kirstine, 26-4-1879, 
26-12-1882, 4. Jens Christian,

g.m. Kirsten Nielsen
f. ca. 1855-56
d.

2. Hans Peter, 10-1-1881, 3. Ane Johanne,
2-11-1884, 5. Niels Carl, 2-7-1886, d. 1887,

6. Niels Carl, 29-1-1888, d.s.å.



Matr nr 33, 1844
33-1

htk q-4-1-2 1/4

Claus Vestesen 
f. ca. 1754, Give 
d. 21-9-1819, Højrup 
hind

g.m. Mette Christensdatter 
f. ca. 1779, Tårup, Taulov 
d. 27-1-1837, Højrup

1. Grethe, 2-l-18oo, 2. Maren, 9-4-1802, 3. Kirsten, 26-6-1805

Claus Vestesen var fra Give, og han havde giftet sig med enken Ane Margrethe 
Friderichsdatter d. 25-9-1783. Hun var tredive år ældre end ham, og hun døde 
ca. femten år senere. Det var i Stoustrup. Men 1798 findes han gift i Taulov 
med Mette Christensdatter af Tårup.
I 1812 købte Claus Vestesen af Christopher Jørgensen en parcel af gd nr 12, 
stor i htk 0-1-1-2 3/4. Skøde af 19-7-1812, læst 19—1—1813. Det var en lod på 
62.550 kv-alen eller ca. 4| td land.
Denne lod blev dog nok drevet fra en bebyggelse i Højrup by, og først senere 
blev der bygget ved jorden.
Claus Vestesen fik dog ikke nogen længere fornøjelse af sit køb, idet han døde 
seks-syv år senere, men Mette var endnu i sin bedste alder, og hun tog - som 
skik og brug var - en ny mand i huset.

Michel Madsen g.m. ovenstående Mette
f. 25-9-1790, Vilstrup
d. 28-9-1864, Højrup
hmd

Mettes ny gemal var en ungkarl fra Vilstrup, søn af Mads Jensen i Skovsgårde.
Af naturlige grunde ingen børn i samlivet med Mette.
Han spildte ikke tiden, for et par måneder efter bryllup med Mette købte han 
huset, de boede i, idet det åbenbart var et hus, som bymændene var fælles om og 
bygget på gadejord. Sælger var nemlig Peder Nielsen m.fl. og det var ikke no
gen større herlighed, idet det kun bestod af tre fag. skøde af 3-9-1820, læst 
19-1-1831.
1837 døde Mette Christensdatter, og nu var det så Michels tur til at få ny 
mage. Samme år giftede han sig med

Johanne Madsdatter 
f. ca. 1807, Vilstrup 
d. 22-8-1884, Taulov

1. Mads, 16-5-1838, 2. Mette Marie, 7-2-1841, 3. Maren, 20-1-1844, 4. Ane
Magdalene, 1-11-1853.

Johanne Madsdatter var fra Michels egen fødeby. Hun var godt 3o år, og nu fik 
Michel arvinger. Af disse blev Mads husmand i Tolstrup enge, Maren blev gift 
med Søren Jensen fra Skærbæk, mens Ane Magdalene blev gift med Peder Nielsen, 
der senere overtog huset i Højrup.
Den ny matrikel gav ejendommen nr 33 og nyansatte hartkornet til O-4-1-2 1/4, 
hvilket næsten var en tredobling af den gamle ansættelse. På et eller andet 
tidspunkt blev der bygget på jorden ved Vilstrupvej. Hvornår det skete vides 
ikke. Men da Johanne Madsdatter som enke realiserede, var det sket, idet huset 
i Højrup solgtes for sig selv.Selve ejendommen solgtes til svigersønnen Søren 
Jensen, mens huset gik til yngste datter og hendes mand.
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Søren Jensen g.m. Maren Mikkelsen
f. 29-1-1842, Skærbæk f. 20-1-1844, Højrup
d. d.
hind

I det tidlige forår 1867 viedes Maren Mikkelsen til indsidder og enkemand Søren 
Jensen af Skærbæk. Han var også født der, søn af gmd Jens Jørgensen og Birgit
te sørensdatter.
Samme år fik han skøde på svigermoders ejendom den 17-4-1867. Det varede to år, 
så solgte han, vistnok til en svoger.

Jens Jensen Høil g.m.
f. 19-10-1847, Taulov 
d.
hmd

Margrethe Jensen 
f. 17-10-1844, Skærbæk
d.

Jens Jensen Høli var søn af gmd og hjuler Jens Hansen Høli og Frederikke Frede- 
riksdatter, Taulov, og han blev gift samme år som forgængeren med Margrethe 
Jensen, der var søster til Søren Jensen.
Hans adkomst var af 13-1-1869. Men allerede året efter solgte han - mageskif
tede -til Hans Bertelsen, Nr. Bjert. Denne vides intet om, knap to år efter af
hændede han igen til Hans Lauritsen.
Hans Lauritsen fik skøde på stedet d. 14-12-1870. Da bestod ejendommen af matr 
nr 33a-10e-49ø. Købesummen var 15oo rdl. Af det første matr nr ses det, at ste
det nu har afgivet af hovedparcellen - nemlig huset i Højrup. lOe var en eng, 
som allerede var kommet til i Michel Madsens tid, og 49ø var en lille skovpar
cel. 1873 solgte Lauritsen igen.

Den ny ejer var Rudolph Hansen, hvis data ses under matr nr 21a, og med hans 
ankomst blev der mere ro over ejerforholdene. Hans skøde var af 23-12-1873.
I Rudolph Hansens tid øgedes tilliggendet en smule ved nedlæggelsen af en af 
byens mindre ejendomme. Herve kom matrikelnumrene 32a og 7g til. 7g, der var 
en eng, mageskiftedes med lOe.
Da Rudolph Hansen en snes år senere solgte ejendommen, bestod den af matrikel
numrene 7g-32a-33a~33b-49ø med et samlet hartkorn på 0-7-2-2 1/4.
Med henblik på sin retræte havde R.H. i 1893 købt matr nr 50a, der var et af 
husene ved Kildevæld, men det solgte han året efter til Jens Peter Mikkelsen. 
Samtidig solgte han ejendommen.

Peder Madsen Pedersen g.m. Dorthea Nielsen
f. 11-8-1868, Børkop f. 29-8-1866, Nørup
d. d.
hmd

1. Rudolf, 1-11-1890, 2. Maren Johanne, 5-3-1893, 3. Marie Johanne, 24-9-

1895

Det var Rudolph Hansens plejesøn, som nu overtog stedet med skøde af 21-2- 
1894. - Peder Madsen Pedersen var født i Børkop som søn af Søren Pedersen og 
Maren Thomsen. Faderen døde mens sønnen var dreng, og moderen rejste til Ame-
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rika og blev gift igen. Det fremgik af notatet ved Peder Madsens konfirmation. 
I november 1889 blev han gift med Dorthe Nielsen, der var født i Nørup.
Efter bryllup slog de sig ned hos Rudolph Hansen, der var enkemand, og her 
fødtes de tre børn. Ved de to første børns fødsel kaldes Peder Madsen indsid
der, hvilket var korrekt, da han endnu ikke havde fået skøde på ejendommen. 
Dette skete senere med adkomst af 21-2-1894. Men to år efter solgte han ejen
dommen .

Laurids Dam Pedersen 
f. 19-2-1856, Vilstrup 
d. 31-7-1918, Højrup mk 
hind

g.m. Maren Sørine Skærbæk
f. 1-11-1860, Alminde 
d. 1935, b. 18-3,

1. Anne, 12-9-1897, 2. Else Marie, 23-6-1899, 3. Petrea, 7-9-1900.

Laurids Dam Pedersen var født i Vilstrup, søn af gårdmand Peder Ladegaard Han
sen og Sørine Pedersen. Maren Skærbæk stammede fra Alminde og var datter af 
husmand Peder Nielsen Skærbæk og Anne Sørensdatter.
Han overtog stedet med tinglæst skøde af 3-2-1897. - I ægteskabet fødtes her 
de tre ovenstående døtre, af hvilke den ældste fortsatte på ejendommen, lige
som den næstældste efter Annes død overtog hendes plads som husholder.
Laurids Pedersen levede et roligt liv - dog satte han kreditforeningslån på 
ejendommen i 1913.
Sine sidste år måtte han som invalid sidde i en stol, og efter hans død i 
1918 fortsatte hans enke alene, til den ældste datter giftede sig og flyttede 
hjem.

Ingvard Marinus Nielsen 
f. 12-7-1895, Smidstrup 
d. 15-10-1981, Højrup mk 
hmd

g.m. Anne Dam Pedersen
f. 12-9-1897, Højrup mk 
d 1936, Højrup mk

1. Sørine, 3-8-1927, 2. Ruth, 1-11-1933, 3. Dagny, 16-3-1935

I 1922 giftede Anne Dam Pedersen sig med Ingvard Nielsen fra Smidstrup. De 
unge fik nok ophold hos Maren Skærbæk, og 1927 forpagtede Ingvard Nielsen ejen 
dommen, en forpagtning, der afløstes af ejerskab i 1933.
Der var stadig ca. 7 2 td land + en smule skov, men da Spetzler Petersens ejen
dom brændte i 1950, og denne derefter udparcelleredes, blev der rokeret lidt 
med arealerne til de omkringliggende ejendomme, der optog det udparcellerede. 
Herunder købte Ingvard Nielsen matr nr 34a - en parcel på ca. 2% td land.
Af de tre døtre blev den ældste bosat i Skjern, gift med Alfred Lasse. Ruth 
er ugift og bor i København, mens Dagny, der er uddannet sygeplejerske, har 
sit hjem i Roskilde, gift med Lars Christiansen.
Ingvard Nielsen blev tidligt enkemand, og svigerinden Else Marie trådte til i 
afdøde søsters sted og førte hus for Ingvard Nielsen lige til sin død i 1972.
I 1959 solgtes ejendommen til gdr Christian Fromberg, Højrup, der lagde jor
den under sin gård, mens beboelsen skiltes fra og solgtes til Torkild Jensen, 
samme år købte Ingvard N. hus på Sdr. Vilstrupvej, og her døde han.
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Som allerede nævnt realiserede Johanne Madsdatter ved at sælge til svigersøn
nen Søren Jensen i 1868, og hvor Johanne sikrede sig aftægt.

Jens Peder Nielsen g.m.
ingen data kendes

hmd

Ane Magdalene Mikkelsen 
f. 1-11-1853, Højrup
d.

1. Niels, 14-3-1871, d.s.å., 2. Niels, 25-3-1872

Søren Jensen solgte huset til svogeren Jens Peder Nielsen, og med salget fulg
te den klausul om fri bolig for Johanne. Skøde af 13-1-1869, læst 20-6-1870. 
Jens Peder Nielsens data er ukendte, men fire år senere hører vi om ham gen
nem en annonce i Fredericia Avis for 5-9-1874:

Efter Begjæring bliver den tidl. Husmand, nu Forbedringshusfange,
Jens Peder Nielsen, tilhørende Eiendom Matr nr 33c af Høirup at sæl
ge ved 3 paa hinanden følgende offentlige Auktioner.

Herredsfogderiet
Hvad Jens Peder skulle forbedres for, vides ikke, men huset blev solgt til gmd 
Peder Christensen Skou i gd nr 8. - Det var derefter i gårdens besiddelse i 
mange år, til det købtes af Rudolph Hansen - tidligere matr nr 33a - der nu 
ville nyde sit otium her. Skøde af 12-11-1902.
Da Rudolph Hansen allerede solgte sin ejendom i 1894, har han sikkert boet til 
leje her, inden han købte. Efter Rudolph Hansens død fem år senere overgik det 
ifl. testamentarisk bestemmelse til hans mangeårige husbestyrerinde Else Kathri
ne Hansen.

Else Kathrine Hansen 
f. 7-2-1847, Tårup 
d. 30-4-1916, Højrup 
ugift

Else Kathrine Hansen var født i Tårup som datter af Hans Abraham Pedersen og 
Ane Jespersdatter, Taulov sogn. Hun havde sikkert hele sit liv tjent for andre 
og sikkert for en ringe eller ingen løn. Men nu kom så belønningen.

Rudolph Hansen, Højrup, der ikke har Livsarvinger, og som ifl. Testa
mente af 29-4-1872 har arvet min afdøde Hustru, bestemmer:
Min Husholderske Else Kathrine Hansen skal overtage som sin Ejendom 
baade det mig ifl. Skøde af 6-11 og 12-11-1902 tilhørende Hus i Høj
rup med Bygning og Jord Matr. Nr. 33c af Htk 11/4 Alb. og alt mit 
Ind- og Udbo, alt af Værdi 1.000 Kr, ikke som en hende tilfaldende Arv, 
men som et Vederlag for tro Tjeneste, hvor hun ikke har oppebaaret Løn.

Af samme testamente fremgik det endvidere, at nogle søskendebørn skulle arve 
penge, ialt 3.300 kr, så Rudolph Hansen havde efter tiden været en holden mand. 
Skøde til Else Kathrine af 29-5-1907.
Else Kathrine Hansen beboede huset indtil sin død i 1916, men disponerede lige
ledes testamentarisk, så huset efter hendes død skulle overgå til søsteren Jo
hanne Charlotte.
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Johanne Charlotte Schubert f. Hansen 
f. 12-4-1852, Tårup, Taulov,
d.
husej erske

Johanne Charlotte var en yngre søster til Else Kathrine, og et kig i Testamen
tet fortæller om Elses sidste vilje:

Min Søster Johanne Charlotte indsættes som Arving til det mig ifl. Tes 
tamente efter afdøde Rudolph Hansen arvede Hus, beliggende i Højrup 
med Bygning og Jord, Matr. Nr. 33c Htk l| Alb.

25-3-1916

Om nu Johanne Charlotte har beboet huset, vides ikke, men den næste ejer var

Niels Lorentzen Oiling g.m. Rosalie Martine Kunz
f. 6-8-1896, Erritsø f. 4-9-1902, Grærup
d. d.
arbm.

1. Svend Aage, 2-10-1922, 2. Christian, 12-4-1924

Niels Olling var født i Erritsø, søn af husmand Kristen Olling og Marie Klemmen
sen, mens hans kone var fra Grærup, datter af arbejdsmand Peter Laurits Kunz og 
Martha Rakovski.
Omkring 1929 købte han huset her, og her voksede de to drenge op. Disse er dog 
ikke fødte her. - I godt to og tyve år var Niels Olling fast bosiddende her. Han 
var især kendt som byggearbejder, men han havde også mange tillidshverv. Han 
var i bestyrelsen for Herslev sogns Sygekasse, herslev Husmandsforening og Høj
rup brugsforening. Desuden var han i to perioder medlem af Herslev sogneråd og 
formand for børneværnet. Han var således en kendt mand i sognet.
Af sønnerne blev Svend Aage murermester i Taulov, og Christian bor sammesteds.
I 1951 solgte Olling til Jens Knudsen.

Jens Peter Knudsen g.m.
f. 9-1-1907, Hvalsø 
d. 11-12-1983, Kolding 
arbm

Marie Christine Frømsdorf
f. 25-11-1907,
d. 1962, Højrup, b. 17-1

1. Tove, 5-8-1934, 2. Inger Margrethe, 5-8-1935, 3. Lilly, 22-6-1937, 4.
Jørgen, 13-10-1938, 5. Birgit, 7-10-1945, 6. Svend Erik, 8-1-1948, 7. Søren
Christian, 31-12-1948, 8. Anne Merethe, 31-12-1948

Jens Knudsen var sjællænder, født i Hvalsø, mes hans kone sikkert var fra Vor- 
basse - der blev de i hvert fald gift - og datter af forvalter Georg Frømsdorf 
og Petra Nielsine Lindegaard. - Hvor de havde opholdt sig, til de kom her til 
sognet, er uvist, men de kom fra Follerup til Højrup. Skøde af 1-5-1951.
I 1962 mistede Jens Knudsen sin kone, og få år efter solgte han huset. Af børne
ne blev Birgit gift med Milton Mai, Taulov, og Svend Erik slog sine folder ved 
militæret. De øvrige vides intet om.
Nuværende ejer er Gudmund Madsen, der overtog huset i 1965.
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Dette lille husmandssted lå oprindelig i Højrup by, der hvor den nuværende Høj 
rup Ladegård ligger.

Peder Pedersen (Lykkemand) g.ra. 1. Anne Marie
f. ca. 1730, Pjedsted f. ca 1733,
d. 27-11-1796, Højrup d. 1763, 3-4, Højrup
hmd, muurmand

!. Anne, ca. 1758,d. 1763, 2. Maren, 1761, 17-5, d. 1764,

2. Dorthe Mortensdatter 
f. ca. 1733, 
d. 15-5-1803, Højrup

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

Peder Pedersen med tilnavnet Lykke eller Lykkemand, som det også skrives, var 
vistnok født i Gammelby løkke, og derfra skulle navnet eller tilnavnet stam
me.
Han startede nok som gd-fæster i Højrup en kort tid, idet han fæstede gd nr 
6 (gi. matr.). Det gik ikke, og han fæstede Jens Nielsens jordløse cassehus, 
som han havde resten af livet. Folketællingen af 1787 nævnte ham som muurmand.
1792 var han på handelen, og ved auktion købte han af Jørgen Spedsberg en min
dre lod, der senere ved 1844-matriklens fremkomst blev til 34a. Skøde af 20-7 
samme år. Ret megen glæde fik han ikke selv af sin handel, idet han døde 3-4 
år efter.
Han var gift to gange, og udover yngste datter, der med sin mand fortsatte 
på stedet, vides der intet om de øvrige.

Johan Hansen 
f. ca. 1764 
d. 22-1-1831, Højrup 
hmd

g.m. Anne Marie Pedersdatter
f. 2-5-1779, Højrup 
d. 6-1-1834, Højrup

1. Maren, 3-7-1804, 2. Dorthea, 2o-12-1807, d. 1823, 3. Hans Peter, 9-lo-
1813, d.s.å.

Den 15. marts 1803 viedes Anne Marie Pedersdatter til ungkarl Johan Hansen af 
Højrup. Han var dog ikke født der, men har antagelig tjent i byen.
Den ny matrikel udarbejdedes i 1821-22, og det var Johan Hansens navn, der 
stod på kortet med de 34.300 kv-alen eller ca. 2| td land. - I samlivet ble 
det kun til de tre børn, og heraf blev kun den ældste voksen. Hun blev i 1829 
gift med Niels Jensen, og de fik bopæl i Herslev. Men Niels Jensen døde få 
år efter, og Maren giftede sig med enkemand og smed Søren Sørensen i Taulov 
og forlod dermed nok sognet. Men forinden var Johan Hansen død, og det lille 
brug skiftede ejer.
Den ny ejer var Søren Rasmussen fra Herslev. Han findes gift 1833 og blev da
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benævnt som husmand af Højrup, så da havde han erhvervet ejendommen. Han var 
træskomand og nåede at blive gift 2 gange, inden han med skøde af 20-11-1837 
solgte til Hans G. Thuesen, Højrup mark.
Beboelsen, der fik matr nr 34c ved 1844-matriklens fremkomst, var så mulig
vis intakt og lejedes ud, til 1860, da den købtes af Hans Jensen Ladegaard, 
skøde af 20-9, læst 26-9 samme år.
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Matr. nr. 35

Da gård nr. 13 (gi. matr.) i Højrup by efter gmd. Hans Hansen Griis'død i 1811 
udparcelleredes, solgtes ved auktionen tre parceller til nedenst. Peder Jacob
sen, der fik skøde på
parcel nr. 11 htk 0-1-2-0 med skødedato 20-1-1812

- - 12 - 0-1-2-1/4 - - 20-1-1812
- - 27 - -i - - 10-2-1812

Disse parceller dannede nu grundlag for oprettelsen af et husmandssted, og det 
var sikkert Peder Jacobsen, der satte bygninger på stedet. I pagt med den ny 
skik at navngive jordbrug - også mindre - kaldte han ejendommen for Petersberg. 
Det fremgår af skødet, da han senere solgte igen.

1812 - 1815
Peder Jacobsen Sass 
f. 1770, 1-4, Højrup 
d. 21-5-1844, Alminde 
hmd.

g. m. Else Nielsdatter 
f. ca. 1768
d. 17-6-1830, Alminde mk.

1. Anne Kirstine, 13-10-1790, 2. Niels, ca. 1794, 3. Anne Marie, 6-8-1797, 4. 
Anne, 28-2-1800, 5. Jacob, 28-2-1803, 6. Hans, 19-2-1806, d. s.å., 7. Christen 
Basse, 6-12-1811.
Peder Jacobsen Sass var født i Højrup som søn af dragonen Jacob Sass og Anne 
Marie Pedersdatter. Else Nielsdatters herkomst ukendt. Ved giftermålet i somme
ren 1790 nævntes de begge af Højrup, og efter bryllup slog de sig ned her. T-t. 
1801 betegnede Peder Jacobsen som husmand, daglejer og landeværnsmand.
Efter købet af parcellerne her blev der mulighed for at opbygge eget virke. Da 
han allerede efter tre års forløb solgte det hele igen, kunne man fristes til 
at tro, at han havde forbygget sig. Men en forklaring herpå finder man måske i 
Anne Maries giftermål i 1815. Da holdt hun bryllup med Niels Hansen, der var en 
søn i Øsdalsgård, søn af gmd. Hans Bertelsen og Anne Kirstine Hansdatter. Da det 
var samme Hans B., der nu stod som køber, var det jo muligt, det var for at sætte 
de unge i gang.
Peder Jacobsen flyttede til Taulov, men endte senere i Almind, hvor både han og 
konen døde. Af de mange børn findes Jacob senere nævnt som gårdmand i Alminde.

1815 - 1818
Hans Bertelsen fik skøde på ”et Sted Petersberg samt Parcellerne nr. 11-12 og 
27.” Skøde af 11-8-1815.
Men allerede efter tre års forløb mageskiftede Hans Bertelsen med gmd. Rudolph 
Thomsen i Højrup og fik dennes gård nr,. 2 (gi* matr.), og hertil flyttede så 
familien Niels Hansen, hvad der bekræftes gennem k-bogens dåbsnotater, hvor Niels 
nu kaldtes gårdmand. Mageskifteskøde af 30-12-1818. Denne handel blev imidlertid 
aldrig konfirmeret. Det kom frem i forbindelse med opgørelsen af samme Hans Ber- 
telsens dødsbo i 1821, hvor adkomstforholdene slet ikke var i orden, og handelen 
begyndte helt forfra. Først i 1826 var det hele i orden.
De tre ovennævnte parceller fik nu ved den ny matrikulering i 1844 nummer 35, 
og hartkornet ansat til 0-5-0-1/4.
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1818 - 1834
Rudolph Thomsen. Dennes data beskrevet under gd. nr. 2. Se der.
Den ny matrikels udarbejdelse i 1821-22 bevirkede, at det således var Rudolph 
Thomsens navn, der kom til at stå på kortet. Kortet angiver ligeledes bygninger 
på stedet.
Thomsen var, da han indgik handelen med Hans Bertelsen, enkemand med den yngste 
datter, Karen, som hjemmegående datter. Men 1833 fandt hun på at gifte sig, og 
så overlod Rudolph stedet til de unge.

1834 - 1839
Christian Jensen Tinglev g. m. Karen Rudolphsdatter
f. ca. 1804 f. 29-3-1806, Højrup
d. d.
hmd.

Ingen børn kendes.
Christian Tinglevs oprindelse ukendt, men skal man gætte efter navnet, havde 
hans vugge muligvis stået i det sønderjyske.
Den 19-10-1833 findes han viet til Karen, og de unge slog sig ned hos Rudolph 
som indsidderfolk. Først med skøde af 22-10-1834 fik de unge stedet overdraget. 
Tre år senere døde Rudolph Thomsen som en gammel mand, og de unge blev derefter 
ikke længe i Højrup. Et par år efter solgte de og rejste bort. Ingen ved hvorhen.

1839 - 1860
Hans Jørgensen (Alminde) g. m. Maren Mogensdatter
f. 7-6-1806, Vilstrup f. ca. 1815, V. Nebel
d. 26-2-1860, Højrup d. 5-1-1888, Højrup
hmd.

1. Jørgen, ca. 1838, 2. Ane Cathrine, 23-7-1839, 3. Mogens, 6-1-1844, 4. Jens,
23-8-1848, d. 1849, 5. Kirsten, 12-3-1851, 6. Jens, 23-2-1853, 7. Poul, 26-4-1856
Hans Jørgensen, der bar tilnavnet Alminde, var født i Vilstrup som søn af Jørgen 
Bertelsen og Cathrine Hansdatter.
Maren Mogensdatter var ifl. F-t. af 1845 født i V. Nebel - antagelig - idet der 
kun står Nebel sogn. Ægteparret kom fra Egtved, idet ældste barn var født her. 
Hans Jørgensens adkomst skrev sig af 12-6 og 4-9-1839 "et Sted Petersberg htk. 
0-3-0-3/4", idet man stadig brugte den gamle htk-benævnelse.
Kort efter ankomsten var Hans Jørgensen på handelen og købte af naboen en parcel 
af dennes ejendom, angivet med htk. 0-1-0-1, der senere betegnedes med matr. nr. 
24c og hævet til 0-2-0-2 1/4, skøde af 11-12-1842, læst 2-7-1844. Da gmd. Chri
sten Jensen og kormand Bertel Nielsen splittede gd. nr. 11 ad, købte Hans J. af 
disse matr. nr. lig, der var en eng med 0-0-1-0, t-læst skøde af 7-1-1852.
I samlivet med Maren fik Hans Jørgensen ikke mindre end otte børn, hvoraf datte
ren Kirsten til sin tid efterfulgte på ejendommen.

I 1860 døde Hans Jørgensen kun godt og vel et halvt hundrede år gammel, og Maren, 
der sad tilbage med en del mindreårige børn, giftede sig på ny.
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1861 - 1880
Lauge Hansen 
f. ca. 1827
d.
hmd.

g. m. Maren Mogensdatter 
se omst.

Den 17. februar 1861 holdt Maren bryllup med den 34-årige Lauge Hansen, der ifl. 
vielsesnotatet var fra Herslev. Han var dog næppe født her. Deres samliv var af 
naturlige grunde barnløst, og efter små tyve år overlod Lauge stedet til sted
datteren og hendes mand.

1880 - 1889
Jens Jensen g. m. Kirsten Hansdatter
f. ca. 1852, Bredstrup f. 12-3-1851, Højrup
d. d.
hmd.

1. Laura Marie, 8-11-1880, d. 1888, 2. Jens Mogensen, 30-9-1882, 3. Maren Mogen
sen, 20-4-1884, 4. Hans Jørgen, 12-6-1886, 5. dødf. p., 1888.
I 1879 holdt Kirsten Hansdatter bryllup med ungkarl Jens Jensen af 0. Snede, 
der var søn af hmd. Jens Mogensen i Bredstrup, og den næste lille halve snes år 
findes de på stedet.
Foruden det alm. landbrug var ejendommen også hjemsted for et teglværk, der den
gang var en almindelig bibeskæftigelse, når betingelserne - brugbart ler - var 
til stede. Det var muligvis Lauge Hansen, der havde startet dette, idet overle
vering fortæller, at en bestemt bygning her i sognet var opført af sten herfra, 
(4c), opført i 1870.
Det var en produktion af teglsten, der nok udelukkende tjente lokale formål og 
sikkert i primitiv målestok. Endnu ses på marken spor af det fordums virke i form 
af resterne af en lergrav, ligesom markredskaber endnu kan rode rester af tegl 
op. Endnu levende kan huske, at der omkring århundredskiftet fandtes tørrelade 
stående.
Dette bekræftes af et notat i de gamle sognerådsprotokoller. I 1901 byggede kom
munen skoler, og leverancen af mursten blev overdraget Søren Pedersen i Tolstrup 
og Jens Rasmussen i Højrup, da deres tilbud var de laveste, henhv. 18,00 kr. og 
17,75 kr. pr. tusinde. (I Tolstrup fandtes et lignende værk).
Stenenes kvalitet lod dog en del tilbage at ønske, og den dag i dag bærer disse 
bygninger præg deraf, idet de dårligt tålte vind og vejrs påvirkning.
Noget kunne tyde på, at Jens Jensen havde siddet og hugget i det, idet Lauge Han- 
sen(nok havde måttet tage stedet tilbage. I hvert fald var det ham, der stod som 
sælger, da ejendommen afhændedes.

1889 - 1923
Jens Rasmussen. Ingen data kendes om denne mand, der var dyrlæge.
Hans adkomst var af 23-12-1889 og 8-1-1890. Intet videre vides om denne mand, 
der foruden atdrive jorden også praktiserede lidt - ifl. overlevering - og des
uden fortsatte han altså også teglværksvirksomheden, jfr. foranstående.
Han var ugift, og efter sigende læste han en hel del. Han findes dog også nævnt 
som kommunal revisor i 1907. 1923 solgte han stedet og rejste til Almind. Her 
døde han efter få måneders forløb, hvad der fremgår af en dødsannonce i Frede
ricia Dagblad, indrykket af hans søskende, og efter denne døde han 12. juni 
1923.
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1923 - 1954
Christian Michael Christensen 
f. 20-2-1887, Højrup 
d. 28-7-1954, Højrup mk. 
hind. og tømrer

Med skøde af 25-4-1923 overtog Christensen stedet efter dyrlægen. Han var født 
i Højrup som søn af væver og senere centralbestyrer Hans Christensen og hustru 
Karen Andersen.
Han var udlært tømrer, og det er vel tænkeligt, at det var ham, der rejste nyt 
stuehus på ejendommen. Tidspunktet kendes ikke.
Han var ugift, og efter hans død solgte arvingerne - i dette tilfælde hans sø
skende - til den nuværende ejer.

1954 -
Richard Jørgensen 
f. 13-1-1911, Skærbæk, Sdj.
d.
bmd.

g. m. Anne Baunsgaard Lassen
f. 2-7-1910, Erritsø
d.

Hans Holger Baunsgaard J., 30-11-1947, Silkeborg.



Matr. nr. 36, 1844
36 - 1

htk. l-2-2~|

Peder Michelsen (Hvid) 
f. ca. 1790, Smidstrup
d.
bmd.

g.m. Ane Jacobsdatter
f. ca. 1785, Tårup, Taulov
d.

1. Maren ca. 18212. Karen 10-4-1823, d. 1834, 3- Mette 16-5-1825,
4. Mads 27-4-1827.
Ved matrikelkortets udarbejdelse (1821-22) var ovenst. parcel i hænderne 
på Peder Michelsen med tilnavnet Hvid. Men inden matriklen var en kends
gerning, var en del af den solgt, idet der på kortet kom et nyt navn og en 
deling i 36a og 36b. Det første matr. nr. tilhørte stadig Peder Michelsen 
med 43.040 kv-alen og ansat htk. O-3-2-3/4*
Man kan jo kun gætte på, hvad årsagen til delingen har været, men måske 
havde Michelsen forkøbt sig, og så måttet sælge en del af lodden - den 
nordligste del- der grænsede til GI. Ribevej mod nord og den såkaldte 
'’Stadsvej ” mod øst.
Peder Michelsen og Ane Jacobsdatter findes viede i Taulov i l8l7, og ifl. 
vielsesnotatet var P.M. da enkemand af Bredstrup.
Familien var sikkert ankommet til Højrup omkring 1822, idet ældste datter 
ikke var født her i sognet. Hun blev for øvrigt i 1846 gift med bødker 
Jens Chr. Henriksen i Herslev. Karen døde som barn, mens Mettes videre liv 
ikke kendes. Som eneste søn overtog Mads det lille brug, som sikkert blev 
drevet fra Højrup by, idet ingen beboelse for stedet her kendes.

1853
Mads Pedersen g.m. Maren Thuesen
f. 27-4-1827, Højrup f. 8-5-1832, Højrup
d. d.
hmd.

Peder Madsen Pedersen 12-7-1858.
I 1856 findes Mads Pedersen at være gift med Maren Thuesen, datter af gmd. 
Thue Jensen og Magdalene Gregersdatter, Højrup (nr. 25).
Mads Pedersens adkomst findes af 22-6-1853, men familiens tid her blev kun 
kort, selv om Mads Pedersen så sent som 1858 handlede sig en parcel til. 
Intet videre vides, og stedet her overgik til gmd. Hans Ladegaard i Højrup, 
der underlagde sin gård det tilkøbte, der grænsede til hans øvrige mark. 
Familien Mads Pedersen findes senere (1868) i Vilstrup skov.

36b
Som allerede nævnt solgte P.M. på et tidligt tidspunkt en del af matr. nr. 
36, og det var den største part. Den var i areal 84.960 kv-alen eller godt 
seks tønder land med htk. 0-6-2-2 3/4 (ny ansættelse), og køberen var Lau
rits Hansen.



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

36-2
g.m. Sara Marie Jessdatter

f. 6-1-1801, Follerup
d.

1. Johanne 13-1-1825? 2- Kirstine 1826, 3- Hans 13-8-1830, 4* Ane 14-8-1833? 
5* Jess 31-10-1836, 6. Niels Peter 15-12-1839? 7* Kirstine 30-9-1843? d.
10-1-1855*
Laurits Hansen var født i Vilstrup, søn af gmd. Hans Michelsen og Kirsten 
Laursdatter i Skovsgaarde. I 1824 holdt han bryllup med Sara Jessdatter, 
der var fra Follerup, datter af Jess Jensen og Johanne Nielsdatter. 
Bryllupsåret har muligvis også været det år, hvor Laurits handlede jord 
med Peder Michelsen, og det har nok også været ham selv, der har rejst 
bygning på stedet- Denne lå på hjørnet af parcellen ved GI. Ribevej og 
lige over for den nuv. tidligere forskole.
Folketællingen af 1845 viser endnu familien på stedet, men året efter solg
te Laurits ejendommen til kromand Bertel Nielsen, Højrup kro, der var en 
kendt handelsmand og som gjorde kroen til en lille gård. Adkomstfor Bertel 
Nielsen 16—12—1846-
Laurits Hansen rejste med sin familie til Vilstrup, hvor han på en købt 
parcel lod rejse et nyt hjem ved GI. Ribevej tæt mod Landerupgård.
Bertel Nielsen drev nu jorden under krogården. Bygningen blev stående og 
tjente i mange år som beboelse for tilfældige boligsøgende helt op i be
gyndelsen af dette århundrede. Ældre kan endnu huske den som stående som 
en slags ruin. Senere helt nedrevet.
Imidlertid solgte Bertel Nielsen jordlodden til sin gamle handelspartner 
gmd. Christen Jensen, Haurballegaard, og det skete med skøde af 9-2-1859* 
Siden har parcellen været en del af Haurballegaards jorder.



Litra C

Matr nr 37-48, 1844

Ovenstående hus var et såkaldt Litra-hus, et hus bygget på lejet jord, og den 
første, der kan spores, er Mathias Carlsen.

Mathias Carlsen 
f. ca 1791
d.

g.m Ane Magdalene Thygesdatter 
f. ca. 1794, Rødding
d.

hmd, skræder

1. Bodil Marie, 28-9-1820, d.s.å., 2. Bodil Marie, 14-2-1822, 3. Mette,
19-2-1824, 4. Carl, 21-2-1826, 5. Thyge, 4-6-1828, 6. dødf. 1831, 7. Claus
Morthorst, 6-6-1833, 8. Anne Margrethe, 10-11-1835

Den 8. maj 1818 viedes i Trinitatis kirke i Fredericia dugmagersvend Mathias 
Carlsen af Børup til Ane Magdalene Thygesdatter, datter af Thyge Mikkelsen her 
af staden, som notatet beskriver. Hun var dog nok født i Rødding, idet en bro
dér, der var lidt yngre, var født her.
Familien startede nok tilværelsen her i Højrup omkring 1820, jævnfør dåbsnota
terne, og altså ved samme tid som udarbejdelsen af den ny matrikel der skulle 
komme, og jorden, huset lå på, fik nr 37. Det var kun 1520 kv-alen, så det var 
en ringe del af tilliggendet.
En årrække boede familien her og spores sidst i folketællingen 1840, og som det 
ses, nåede skræderen med sin kone at sætte en pæn flok børn i verden. Af de 
mange børn blev både Carl og Thyge smede. Carl findes ifl. folketællingen 1845 
som smedesvend hos den Højrup smed Peder Hansen, og det er nok samme Carl, der 
blev stamfader til smededynastiet Carlsen i Herslev.
I 1840 solgte Carlsen. Men huset her solgtes nok til Laurits Kristensen, der 
solgte det igen til Hans Bie jfr. skøde af 19-4-1845.
Hans Bie kom fra 5c, og her boede han og havde kirkens jord i fæste. Det vare
de til 1856, da kirkejorden blev solgt, og tre år efter solgte han huset her. 
Det skete med k-kontrakt af 31-10-1859, og køberen var Peder Christensen Skov. 
Prisen var da 465 rdl , deraf 425 rdl kontant, og for resten - 40 rdl - skulle 
han have skøde på et stykke gadejord i Højrup by. På dette opførte han et hus, 
"og det bemærkes, at da jeg selv har opført et Hus, saa maa de Rettigheder , 
jeg i Købekontrakten har reserveret mig og min Datter, bortfalde."
Hvad det var for rettigheder,han mente, vides ikke, men det kan jo tænkes, at 
han havde sikret sig ret til at blive boende.
Peder Christensen Skov lod huset nedrive og jorden inddrage i gårdens toft.
Mathias Carlsen solgte jorden til Søren Augustinussen på den senere Damsgård, 
matrikelnumrene 37 og 48, htk ialt 0-1-3-1, skøde af 30-6-1840, læst 23-6-1841. 
Derefter rejste Carlsen til Taulov. - Søren Augustinussen solgte imidlertid 
jorden videre til lærer Sørensen i Højrup skole, for hvem den lå udmærket lige 
vest for skolen, skøde af 31-12-1842.
lÆrer Sørensen drev så parcellerne sammen med skolejorden til sin død i 1849. 
Derefter solgte hans enke dem til naboen mod nord, bmd Hans Madsen. Da denne 
fire år efter afhændede sin ejendom og rejste udensogns, solgtes parcellerme 
for sig selv til Hans Nielsen.
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Hans Nielsen
f. 21-4-1824, Kongsted 
d. 26-7-1893, Højrup mk 
hmd

g.m. Maren Carlsen Vestenberg 
f. 31-12-1816, Kolding 
d. 10-6-1893, Højrup mk

1. Maren, 5-1-1853, 2. Nielsine, 5-12-1854, d. 1858, 3. Poul, 2-7-1857.

Hans Nielsen var født i Kongsted, søn af gårdmand Niels Christensen og Maren 
Madsdatter, mens hans kone var født i Kolding af pigen Kirstine Vestenberg, 
mens faderen blev angivet som Carl møllersvend.
De findes viede i Trinitatis kirke i Fredericia 1852, idet Maren på det tids
punkt tjente i Egum, mens Hans Nielsen da var tjenende i Tårup, Taulov.- Ef
ter bryllup slog de sig ned i Tårup, og her blev ældste barn født. Derefter 
købte de så det lille sted på Højrup mark, som de overtog d. 1. november 1853. 
Skøde udfærdiget og dateret 19-11-1853, læst 25-1-1854.
Man kan nu gætte på, at det har været Hans Nielsen, der rejste bygning på ste
det, idet parcellernes skiftende ejerskab næppe indicerer nogen bolig. Men det 
er og bliver selvfølgelig gætteri.
Tre år senere udvidede Hans Nielsen arealet ved tilkøb af 18e, skøde fra Jens 
Rudolphsen i Højrup 8-6-1857, htk o-o-l-2 1/4.
I Højrup fik Hans Nielsen og Maren to børn mere. Heraf døde Nielsine som barn, 
mens Poul nok fik sit virke udensogns. Han findes gift 1881 med Karen Marie An
dreasen fra Treide, men videre kendes ikke. Maren blev på stedet og fortsatte 
her med sin mand.

Andreas Hansen g.m. Maren Hansen
f. ca. 1846, Bov, Sdj. 
d. 24-1-1914, Højrup mk 
hmd

f. 5-1-1853, Taulov 
d. 18-12-1913, Højrup mk

1. Hans Andreas, 25-12-1874, d. 1875, 2. Christian, 8-9-1878, 3. Hans Peter,
14-7-1880, d. 1882, 4. Marius, 8-4-1884.

I november 1874 blev Hans Nielsens datter gift med Andreas Hansen. Han var søn
derjyde, født i Øster Bov som søn af murermester Andreas Chr. Hansen. I viel
sesnotatet benævnes han som tjenende ved Follerup bro. De unge fik bopæl hos 
Hans Nielsen, idet Andreas ved første barns fødsel benævntes som indsidder af 
Højrup.
I 1886 overdrog Hans Nielsen så den lille ejendom til datter og svigersøn og 
gik på aftægt. Skøde af 13-9-1886 og 23-2-1887.
Da kommunens skolevæsen ved århundredskiftet omorganiseredes, blev den gamle 
skole overflødig, og den blev med skolelod udforpagtet til Andreas Hansen jfr. 
kontrakt af 14-2-1902. Kontrakten indeholdt tillige en bestemmelse om, at kom
munen - mod betaling til forpagter - kunne indakkordere fattiglemmer i den gam
le skolebygning, der hermed fik status som en slags fattiggård. Ved samme tid 
havde man afviklet den egentlige fattiggård på Herslev mark.
Denne bestemmelse om indlogering blev effektiv næsten med det samme, idet Petra 
Specht og Bodil Madsen d. 25-2 s.å. henvistes til Andreas Hansens omsorg for
medelst 60 øre om dagen pro persona. Andreas Hansen benævntes da også ved død 
som fattiggårdsbestyrer.
Efter Andreas Hansens død solgte arvingerne - Christian og Marius - fødehjem
met til naboen i Damsgård, Søren Mortensen,
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Matr. nr. 49af 
htk. 0-0-2-1 1/4

Dette lille brug var oprindelig en skovlod, der hørte under den senere kaldte 
Elmegård, og de første beboere opførte antagelig et hus på lejet grund, idet 
jorden først mange år senere blev købt fra modergården.

Laurits Sørensen 
f. ca. 1782, Dover sogn 
d. 25-4-1853, Højrup mk. 
hmd.

g. m. Maren Sørensdatter
f. Stoustrup
d. 5-12-1855, Højrup mk.

1. Mette, 19-3-1820, 2. Søren, 23-4-1822, 3. Rasmus, 26-3-1824, 4. Ane Johanne, 
13-7-1826, 5. Hans, 18-5-1829, 6. Niels, 10-2-1836.
Det første glimt af denne familie får vi gennem folketællingen af 1834, der 
angiver Laurits Sørensen som daglejer.
Familien kom fra Stoustrup, der var Maren Sørensdatters fødested, og parret 
findes gift i Trinitatis kirke Fredericia, den 15-5-1819. Efter bryllup slog 
de sig ned i Stoustrup, idet de fem ældste børn blev født dér.
Om der i forvejen havde været en bebyggelse, eller om Laurits blev bygherre, 
er uvist.
I 1840 stod L.S. som husmand, der levede af sin jord. Men den havde muligvis 
været lejet eller forpagtet, idet det blev sønnen Rasmus, der i 1869 fik skøde 
fra gmd. Rudolph Jensen i Højrup på det lille areal, tinglæst 2-3-1870. Da 
var Laurits og Maren forlængst døde.
Bortset fra sønnerne Søren og Rasmus vides intet om børnene. Søren blev smed 
og fik senere en ejendom på GI. Ribevej (se 8d), mens Rasmus fortsatte i det 
fædrene bo.

Rasmus Lauritsen g. m. Ingeborg Hansdatter Bie
f. 26-3-1824, Stoustrup f. 17-3-1824, Højrup mk.
d. 26-1-1885, Højrup d. 21-2-1897, Bramdrup
hmd. og tækkemand

Poul HansenBie, 15-9-1853, d.s.å., 2. Ane Marie, 3-5-1855, 3. dødf., 14-3-1861,
4. Laurits, 22-11-1862, 5. Hansine Pouline, 18-7-1865, d. 1873.
Efter faderens død overtog Rasmus Lauritsen stedet, og en måneds tid senere 
giftede han sig. Ingeborg Bie var født på Hvandlund, datter af Hans Lauridsen 
Bie og Ane Poulsdatter.
Foruden at drive den lille jordlod, som han i 1869 købte, var han en meget kendt 
og anvendt tækkemand. Men han tog dog også en del forefaldende arbejde hos sog
nets bønder, hvad en notits ved hans død beretter.
Af de i alt fem børn blev kun to voksne. Ane Marie blev i 1881 gift med Jens 
Christensen fra Højrup mk., en søn fra Dalsgaard. De fik bopæl i Bramdrup. 
Laurits blev uddannet som typograf i Fredericia, gik senere over i politik og 
endte som forsvarsminister i ministeriet Stauning 1924-26 og igen i ministeriet 
Stauninv - Munch fra 1929 til 1932, da han trådte tilbage. (Erindringer i Lo
kalhistorisk Arkiv, Kolding).
Rasmus Lauritsens død skyldtes et ulykkestilfælde. Herom beretter Fredericia 
Avis for den 28-1-1885:

Husmand Rasmus Lauritsen af Højrup Skov er i forgaars kommet af Dage ved et
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ulykkeligt Fald. Han var i Haurballe Skov beskæftiget med at vælte en Træstamme 
ned af en Brink til Vejen, hvor den skulde læsses paa en Vogn. I det glatte Fø
re gled han ud og faldt paa Hovedet ned paa Vejen, hvorved han knuste en Del af 
Ansigtet og døde paa Stedet, rimeligvis af en ved Faldet opstaaet indre Blød
ning.
Den forulykkede var en meget agtet, stræbsom og ordentlig Mand; han efterlader 
sig Enke og et Par voksne Børn.
En måneds tid senere kunne man i sgmme avis læse for d. 25-2-1885:
En Ejendom ved Højrup Skov, ca. 1/4 Mil fra Taulov Station, paa hvilken kan hol 
des en Ko, og hvortil hører en stor Frugthave, kan købes paa billige Pengevil- 
kaar, naar Handel kan ske straks.
I Mangel af Salg kan Ejendommen faas til Leje fra 1. April. - Man henvender sig 
til Rasmus Lauritsens Enke, Højrup Skov pr. Taulov Station.
Der gik dog et lille års tid, inden Ingeborg Bie fik solgt, men derefter tog 
hun nok ophold hos datteren i Bramdrup. Her døde hun i hvert fald.

Mads Nielsen g. m. Lise Lauritsen
f. ca. 1846, Skanderup f. ca. 1854
d. 1-9-1887, Højrup skov d.
hmd.

Niels Peder, 29-3-1887.
Mads Nielsens ejertid blev tragisk kort, idet han efter knap to år døde, kun 
41 år gammel.
Mads Nielsen var født i Skanderup ved Silkeborg (skal nok være Skannerup), 
hvorimod Lise Lauritsens herkomst er ukendt.
I foråret 1888 solgte Lise Lauritsen til Ludvig Nielsen Ludvigsen, og da’ den
ne senere blev ejer af matr. nr. 6f, fulgte stedet her med.
Rester af bygninger ifl. overlevering endnu til begyndelsen af vort århundrede, 
ligesom en vandpunpe endnu står og minder om engang en menneskebolig og af nu
tiden populært kaldet ministerbrønden.



Matr. nr. 49. ak-al 49! ak - 1
Andelsmejeriet Kildevæld 

Intet htk

Siden 1882, da det første andelsmejeri blev oprettet i Hjeding ved Varde, gik 
det hurtigt fremad med oprettelsen af disse.
Ifl. overlevering skulle Kildevæld have været det tredje i rækken af disse ny
skabelser, der fik så stor betydning for landbruget.
Fredericia Avis for den 18-5-1885 bragte følgende:

Et andet Mejeri er i denne Tid under Oprettelse for Egnen omkring Tau- 
lov Station, saaledes at det omfatter Dele af Taulov, Herslev og Sdr. 
Vilstrup Sogne. Der er tegnet noget over 100 Interessenter med ialt 
700 Køer.
Mejeriet skal opføres i Højrup Skov tæt ved Taulov-Højrup Vejen.
Det er bestemt at lade Andelsmejeriet føre Firmanavnet "Kildevæld” ef
ter en umiddelbart oven for Byggepladsen i Skovbakken værende meget

» vandrig Kilde, hvis Vand har den Ejendommelighed, at det trods alle 
ydre Temperaturforandringer Sommer og Vinter holder en Normalvarme 
af + 6 Grader Reaumur og altsaa vil kunne give et aldeles paalideligt 
Middel ved Afkølingen, hvad der som bekendt er af stor Betydning for 
Smørtilvirkningen

En større artikel i samme avis for den 24-7-1885 fulgte den første op og beret
tede om projektets snarlige færsiggørelse.

Det ny Andelsmejeri ved Taulov, som nu paa lidt Pudsearbejde nær er 
færdigt, er efter Nutidens Fordringer i alle Henseender et smukt og 
hensigtsmæssigt indrettet Mejeri, tilmed da det ogsaa af den omgiven
de Natur er særdeles begunstiget ved den store og fortrinlige Vand
masse, her raades over. Meget betegnende fører Anlægget Navnet Kilde
væld, som hidrører fra , at der i Skovbakken tæt oven for Mejeriet ud
springer 2 meget vandrige Kilder, hvis Vand altid holder en Temperatur, 
der svarer til normal-Jordvarme 6 Grader Reaumur.
Vandet fra Kilderne er ledet i Jernrør ind i Mejeriet, hvor det ved 
eget Tryk kan stige helt op til Rygningen af Huset.

Efter at have gennemgået alle Datidens tekniske finesser ved brugen - herunder 
den 8 hestekraft dampkedel og en 6 hestekraft dampmaskine - slutter artiklen:

Bygningens Beliggenhed er romantisk, i Udkanten af Skoven med Udsigt 
over en del af Elbodalen. Den tager sig smukt ud, set i Frastand, med 
sin kolossale, 27 Alen høje Skorsten.

Ja, det kunne altså imponere for godt og vel hundrede år siden. - I eftersomme
ren tog man mejeriet i brug, og den første mejeribestyrer gav sig til kende.

Hans Peter Philipsen 
ingen data kendes 
mejeribestyrer

g.m. Anette Jørgensen 
f. ca. 1859-60
d.

1. Tinka, 11-11-1885, d. 1886, 3. Christian, 29-6-1888, d.s.å., 3. Christian,
f. juni, 1889. d.s.å.

Data og oprindelse for såvel Philipsen som hans kone er ukendte, og de kendes 
kun fra kirkebogen, hvor deres tre børn døde og blev begravede på Herslev kirke
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gård. Den yngste var født i Taulov, men begravedes i Herslev sammen med sine 
søskende. Da var Philipsen fratrådt og blev betegnet som mejerikonsulent. Han 
blev senere fabrikant af mejerimaskiner i Slagelse. Det viste sig, da han i 
1916 var med til efterfølgerens sølvbryllup d. 15. maj. Han holdt da tale for 
sølvbrudeparret.

Jacob Nielsen Brogaard g.m. Rasminé Marie Schou
f. 29-11-1858, Tved 
d. 2-1-1940, 0. Lindet

f. 15-11-1856, Thim 
d. 15-5-1942, 0. Lindet
mejeribestyrer

1. Anne Margrethe, 5-3-1893, 2. Magdalene, 1-4-1894, 3. Signe, 26-5-1896,
4. Niels Sivert, 19-6-1898, 5. Erik Schou, 17-11-1900.

Jacob Nielsen Brogaard var vestjyde, født i Thim. Faderen var gårdejer Niels 
Sivert Nielsen, der ejede Brogaarden, og deraf fulgte navnet Brogaard.
Hans kone var datter af gårdejer Erik Schou, Tvedgaard ved Kolding.
Jacob Brogaard efterfulgte så nok Philipsen - senest i 1889 - og han holdt ud 
i stillingen i 35 år.
I 1891 giftede han sig, og derefter fulgte fem børn, hvoraf den ældste var u- 
gift. Magdalene blev i 1922 gift med gårdejer Marius Nielsen Frank i Øster Lin
det, mens Signe giftede sig med gårdejer Theodor Thuesen i Taulov. Niels Sivert 
blev gift med Anne Christine Justesen af Højrup, en datter af gårdejer Peter 
Justesen, og Erik Schou blev gift med Sigrid Kruse fra Rude.
I 1924 tog Jacob Brogaard sin afsked og rejste med sin kone til Sønderjylland, 
hvor de tog ophold hos datteren. - Det var næppe tilfældigt, da det Brogaard- 
ske hjem igennem årene op til genforeningen havde stået åbent for unge sønder
jyder, der af en eller anden grund flygtede fra den tyske stat og nu ønskede 
at leve under frie forhold.

Hans Mikkelsen Bloch g.m. Jensine Poulsen
f. 12-6-1892
d.

f. 8-2-1890
d.
mejeribestyrer

1. Eva, 16-12-1919, 2. Ingrid, 8-7-1921, 3. Poul Hakon, 10-5-1922, 4. Dag
mar, 24-5-1926.

Jacob Brogaards efterfølger tiltrådte d. 1. april 1924 og kom nok fra Urlev 
sogn, her var i hvert fald sønnen Poul Hakon født. Men ellers vides intet om 
hverken Bloch eller hans kones oprindelse, ligesom børnenes videre liv er u- 
kendt.
Men Blochs tid som bestyrer af Kildevæld blev relativ kort. En splittelse in
den for andelshavernes rækker førte til opførelsen af to nye mejerier, et på 
Højrup mark - det nuværende Korsvej - og et ligeledes nyt i Vilstrup. Bloch 
blev derefter ansat på det ny Korsvej mejeri, da det stod færdigt i 1931.
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Da Hans Mikkelsen Bloch forlod Kildevæld og blev bestyrer på det nyoprettede 
Korsvej, var den næste bestyrer Clausen Schmidt, der vistnok stammede fra Ødis. 
Det blev kun ganske kort tid, inden han efter godt halvandet år blev mejeribe
styrer i Pjedsted. Han efterfulgtes af Valdemar Nielsen.

Valdemar Nielsen g.m. Marie Clausen Schmidt ?
f. 31-8-1907, Højslev f. i Ødis ?
d. 1989, Kolding d.
mejeribestyrer

Valdemar Nielsen var født i Højslev ved Skive og vistnok svoger til forgængeren. 
Han blev bestyrer på Kildevæld i 1933. Her var han i otte år, da han flyttede 
til mejeriet Kildedyb i Nr. Bjert. Efter tre års ansættelse her blev han direk
tør for Kolding Centralmejeri. Ved mejerifusionen i 1956 blev han ansat som 
salgschef på bryggeriet Slotsmøllen. Hans efterfølger var

Hans Arnfred Sørensen g.m. Jenny Kirstine Mortensen
f. 15-9-1914, Limskov f. 21-8-1914, Horsted, Højen
d. d.
mejeribestyrer

1. Margit, 2-5-1943, 2. Solveig, 16-10-1945, 3. Karin, 9-4-1951

Hans Sørensen blev d. 1-4-1941 ansat på Kildevæld, og derefter giftede han sig. 
Hans kone var fra Højen sogn, datter af gårdejer P.Mortensen, Horsted. Selv var 
han født på Limskov mejeri, hvor hans fader dengang var mejeribestyrer. Han var 
på Kildevæld, til Sverre Dalsgaard blev afskediget fra Korsvej mejeri d. 1-5- 
1947, og han hentedes til Korsvej. Han efterfulgtes af Peter Clausen.

Peter Clausen g.m. Andrea Sørensen
f. 18-11-1914, V. Skjerninge f. 18-9-1914, Bramdrup
d. d. 1974, Ankjær
mejeribestyrer

1. Keld, 13-8-1945, 2. Vagn, 25-4-1949, 3. Tove, 31-8-1955

Efter Hans Sørensens bortrejse kom Peter Clausen til Kildevæld d. 1-5-1947. 
Clausen blev kendt som en dygtig ostemejerist, hvis oste tog mange præmier. Han 
blev Kildevælds sidste bestyrer. Da han pr. 1. marts 1951 også flyttede til 
Korsvej, benyttede man lejligheden til at nedlægge Kildevæld efter ca. 66 års 
virke. Det var efterhånden blevet for umoderne og dermed for dyrt i drift, til 
at det med rimeligt udbytte kunne opretholdes. Dets andelshavere gik derefter 
dels til Korsvej, dels til mejeriet Lillebælt.
De gamle mejeribygninger blev solgt til sognerådsformand Chr. Fromberg, Højrup, 
og herefter benyttedes det til husvildebolig. En overgang boede der tre famili
er i det gamle mejeri. Indtil det en skønne dag brændte. Dermed var dets saga 
ude. Der måtte ikke opføres beboelser i det nu fredede område. Ruinerne af meje
riet blev fjernet, og kun resterne af et fundament vidner om dets tidligere vir
ke.



Matr. nr. 49am~an, 1844

Jens Mogensen Jørgensen 
f. 18-12-1850, Vilstrup 
d. 1929, b. 17-3, 78 år

g.m 1. Marie Hansen
f. 30-4-1861, Højrup mk 
d.30-3-1892, - skov

skrædermester

ægteskab barnløst

2. Lise Julie Larsen
f. 31-12-1871, Horslunde 
d. 1948, b. 23-9, 76 år

1. Marie, 16-3-1898, d. 1899, 2. Magnus Lundgaard, 2-2-1900, 3. Sigurd Kiær,
24-2-1902, 4. Dagny Helene, 18-10-1904, d. 1906, 5. Udøbt pige, 13-2-1907, d.s
dag, 6. Dagny Anne Marie, 7-6-1908.

Ejendommen eller huset blev bygget i året 1884 af ovennævnte Jørgensen. Muligvis 
i første omgang på lejet grund, idet købet med skøde først fandt sted 15-6- 
1887, matr nr 49n, og skødeafgiveren var gårdmand Peder Christophersen i Høj
rup. Dette køb suppleredes i 1904 med købet af 49am, der erhvervedes fra Chris- 
tophersens broder Christopher Pagh C., skøde af 2-2, 10-2 samme år.
Jens Mogensen Jørgensen var født i Vilstrup som søn af skræder og husmand Jørgen 
Christensen. Selv var han skræder og ved giftermål 1884 skrædersvend af Kolding. 
Hans første kone var datter af boelsmand og spillemand Hans Thomsen Knudsen og 
Karen Christensdatter på Højrup mark.
Jens Jørgensen nedsatte sig nu som skrædermester her i det af ham byggede hus. 
Han syede for firmaet Crome og Goldschmidt i Kolding, hvortil han tre gange om 
ugen drog ud for at hente ordrer og tage mål m.m., mens han på værkstedet der
hjemme havde to svende til at fuldføre de modtagne ordrer. ( Efter sønnen Si
gurds udsagn).
I 1892 mistede han sin kone og var derefter enkemand nogle år, til han i 1897 
giftede sig påny. Lise Larsen var fra Lolland, datter af parcellist Lars Chri
stian Clausen og Ane Marie Christensen, Svinsbjerg i Horslunde sogn. Da hun i 
vielsesnotatet blev benævnt af Højrup, har hun temmelig sikkert været hans hus
bestyrerinde.
I samlivet fødtes der seks børn, af hvilke de tre døde som spæde og mindreårige. 
Af de øvrige fik Sigurd sit hjem i Sverige og blev betegnet som rævegårdsejer, 
mens Magnus og Dagny fik deres hjem i Taulov.
Ved Jens Jørgensens død fik enken adkomst til huset af 30-5-1929, en adkomst, 
hun senere overdrog til sønnen i Sverige, der fik skøde af 17-9-1934.
Efter Lise Larsens død i 1948 blev huset lejet ud til forskellige, indtil Sigurd 
Jørgensen kom hjem fra Sverige og selv tog det i besiddelse. Efter hans død i 
1982 blev huset solgt til Poul Erik Christensen.
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Dette lille sted i skovkanten havde nok været bygget på lejet jord, og den første 
der spores her, er nedenstående Michel Christensen.

Michel Christensen g.m.
f. 1784, Stoustrup 
d. 26-9-1858, Højrup skov 
hmd

1. Mette Marie, 28-9-1817, 2. Ane, 24-9-1819, 
ren, 3-9-1823, 5. Rasmus, 12-4-1826, d. 1829, 
1-5-1834.

Maren Rasmusdatter 
f. 19-11-1791, Herslev 
d. 18-2-1888, Højrup skov

3. Christen, 28-10-1821, 4. Ma-
6. Dorthe, 9-7-1831, 7. Rasmus,

Michel Christensen var fra Stoustrup, søn af husmand Christen Michelsen og Maren 
Pedersdatter. Den 12. oktober 1816 blev han viet i Herslev kirke til Maren Ras
musdatter, der var datter af daværende rekrut Rasmus Christiansen og Anne Chri- 
stensdatter, Herslev. Efter bryllup flyttede de til Taulov sogn, og her var de 
fem ældste børn fødte. Men inden de slog sig ned i Højrup, var de et vend i Tol- 
strup, og her døde Christen Michelsen i 1828, 95 år gammel. Men året efter var 
de ankommen til Højrup, idet sønnen Rasmus døde her i 1829.
Af de syv børn vides Ane at være død i 1872 hos broderen Rasmus, der overtog ste
det efter faderen. Men de øvrige pigebørn vides intet om. De var i hvert fald 
ikke gifte i Herslev.

Rasmus Mikkelsen g.m. Ane Marie Jensen
f. 1-5-1834, Højrup skov f. 13-11-1840, Skærbæk
d. 5-8-1896, - - d. 18-6-1921, Højrup skov
husejer

1. Mikkeline Marie, 30-3-1866, 2. Maren, 10-4-1868, d. 1876, 3. Jens Peter,
9-11-1869, 4. Christian, 13-10-1871, 5. Ane Dorthea, 29-7-1873, d. 1881

Fem og tyve år gammel overtog Rasmus Mikkelsen det fædrene bo efter faderens død. 
det var et par skovparceller, der af gårdmand Hans P. Thuesen solgtes med skøde 
af 1-8-1859 og 31-3-1860. Men først fem år efter giftede han sig, og den 24. juni 
1865 viedes han i Herslev kirke til Ane Marie Jensen, der var fra Skærbæk, datter 
af fisker Jens Peter Sørensen og hustru Maren. I vielsesnotatet blev hun nævnt 
af Højrup, og det kunne måske betyde, at hun havde været hans husholderske.
I samlivet med Ane Marie kom der fem børn, hvoraf to døde som mindreårige. Jens 
Peter og Christian blev begge bosiddende i Højrup, mens der intet vides om den 
ældste datter.

Christian Mikkelsen g.m.
f. 13-10-1871, Højrup skov 
d. 1955, Taulov
husejer

Ane Marie Cath. Pedersen 
f. 16-11-1879, 
d. 1943, Højrup

ingen børn fundet
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Jens Danielsen 
f. ca. 1802 
d. 27-9-1863, Frørup 
røgter

Den første ejer af huset var sikkert ovenstående Jens Danielsen, og muligvis 
har han også bygget det. I den gamle brandprotokol står han som der ,der først 
har ladet huset brandforsikre, dateret 8-11-1860. Samme J.D. døde for øvrigt 
tre år senere d. 27-9-1863 i Frørup ved Christiansfeld under et ophold som røg
ter. Født i det slesvigske, står der tilføjet i kirkebogen.
En senere hartkornsliste angiver en Niels Iversen som ejer, og der findes og
så en husmand i Højrup på det tidspunkt af det navn. Han giver sig til kende 
d. 19-2-1874, og det stemmer med den næste ejers ankomst.

Jens Mikkelsen g.m. Mette Simonsen
f. 5-11-1822, Brédstrup f. ca. 1826, Lejrskov
d. 15-7-1888, Højrup skov d. 30-12-1891, Højrup skov
husej er

Michel Laurits, 24-12-1867

Jens Mikkelsen var født i Bredstrup som søn af gårdmand Mikkel Madsen. Hans 
kone var fra Lejrskov, datter af indsidder Simon Jacobsen. De findes viede i 
Pjedsted i 1866 som et par halvgamle mennesker, og det blev kun til det ene 
barn.
De boede først i Pjedsted, men den 1. maj 1874 flyttede de til Højrup jfr kir
kebogens afgangsliste, og det er sikkert stedet her, de flytter ind i.
Efter Jens Mikkelsens død fik sønnen adkomst til huset af 20-11-1889, og det 
hetød nok, at han og moderen levede videre på stedet. Ganske vist døde Mette 
hos en husmand Hans Henrik Rasmussen, men det kan jo have været en lejer.
Efter moderens død solgte Michel Laurits huset til Rudolph Hansen, der havde 
overdraget ejendommen 33a til en plejesøn og nu ønskede at nyde sit otium. Det 
blev dog kun et kortvarigt ejerskab, idet han efter kun halvandet år solgte i— 
gen. Skøde fra Michel Laurits af 15-6-1893, og skøde til Jens Peter Mikkelsen 
af 13—12—1894. - Samme Michel Laurits døde få år efter d. 1—6—1898 som tjeneste 
karl i Ankjær og ugift. Begravedes i Herslev.

Jens Peter Mikkelsen g.m.
f. 9-11-1869, Højrup 
d. 1956, Fa. b. 3-12, Herslev 
husej er
1. Ane Marie, 8-9-1896, 2. Rasmus Marinus,
14-12-1903, 4. Jenny Margrethe, 20-2-1907,

Kirstine Jørgine Thomsen 
f. 8-5-1871, Nr. Snede 
d. 1936, Erritsø, b. 29-2

24-7-1901, 3. Søren Peter Hedeman,
5. Jens Christian, 11-7-1913.

Jens Peter Mikkelsen var søn af Rasmus Mikkelsen og Ane Marie Jensen, der også 
boede under bakkerne, i matr. nr. 49m. Hans kone var født i Nr. Snede og dat
ter af gårdmand Jens Thomsen og Maren Pedersen. - De findes viede i Herslev kir 
ke d. 13. november 1894, og en måned efter tinglæstes skødet på 50a.
I arene fremover fødtes der fem børn, om hvilke intet vides. De blev alle bosat 
udensogns. - På deres ældre dage solgte de huset i 1933 og rejste, vistnok til 
Gauerslund og senere til Erritsø, hvor Kirstine døde.
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Efter sin afrejse solgte Jens Peter Mikkelsen huset til naboen Holger Hansen. 
Denne kom fra et hus, der lå i nærheden i Skovkanten, og som han havde købt i 
1928 af Hans Jessen. - Skøde fra Jens P. Mikkelsen af 28-6-1937.

Holger Hansen g.m.
f. 11-8-1898, Silkeborg 
d. 11-8-1978, Fredericia 
skovarbejder

Johanne Christine Sørensen 
f. 24-2-1896, Starup 
d. 25-5-1975, Højrup mk

1. Viggo, 2-2-1921, 2. Vagn, 14-8-1922.

Holger Hansen var født i Silkeborg som søn af Kristjan Hansen og Else Sørensen. 
Johanne Christine var født i Starup, datter af Bertel Sørensen og Christiane 
Jacobsen.
Hvor de kom fra, er uvist, men yngste søn er født i Smidstrup, så det er muligt, 
det var derfra. Hvordan de kom til Højrup, vides ikke, men ifl. overlevering 
kom de hertil som fodermesterfolk.
Holger Hansen blev skovarbejder og var det vistnok til pensionsalderen. - Da 
Johanne var død i 1975, flyttede Holger Hansen på Hybyhus plejehjem i Frederi
cia, og huset blev derefter solgt til Poul Nielsen, der var gift med en datter 
af sønnen Vagn. Skøde af 19-11-1976.
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Hans Lauritsen Bie solgte pr 31-10-1859 sit hus matr nr 37 til Peder Christen
sen Skou, det vil sige, det var en slags mageskifte, og Hans Bie fik i bytte 
et stykke gadejord, som bymændene ejede i fællesskab. Det fik betegnelsen Litra 
E. Dette jordstykke byggede han et hus på, og det blev tilskrevet datteren 
Maren Bie, der var ugift. Hendes skøde var af 11-4, 4-7-1860. Det var en for
nuftig disposition, for kort efter døde Hans Bie.
Her levede Maren Bie så, til hun blev syg, og hun døde hos søsteren Ingeborg, 
der var gift med tækkemand Rasmus Lauritsen. Det vides ikke, om hun nåede at 
få huset solgt, inden hun døde, men den næste ejer var tømrer Jens Christian
sen, hvis oprindelse ikke kendes.
Han gør sig først bemærket, da han vil sælge. Men det var forbundet med visse 
vanskeligheder, idet han skulle have tilladelse dertil af bymændene eller lods
ejerne. Der gik både år og dag, inden formaliteterne var i orden, men endelig 
fik han tilladelsen af de Højrup lodsejere, der ”gav Tilladelse til Skøde til 
Væver P. Christensen s.St. Hus Litra E af Høirup, og hermed renoncere paa vor 
Forkøbsret jfr. Gavebrev af 11-4, 4-7-1860."
Ovenstående tilladelse er underskrevet af samtlige Højrup lodsejere - ialt 33 - 
og det var først d. 24.6.1886.

Hans Peter Christensen g.m. Karen Andersen
f. 12-4-1853, Højrup f. 25-5-1862, Pjedsted
d. 4-7-1911, - d. 17-1-1941, Højrup
hmd og væver

1. Karen Marie, 27-1-1882, 2. Christian Michael, 5-11-1883, d. 1886, 3. Ane,
24-2-1886, 4. Christian Michael, 20-2-1887, 5. Johannes, 12-8-1889, d. 1890,
6. Ingel Johannes, 15-10-1891, d. 1892, 7. Jonas Ingvar, 20-10-1898, d. 1899,
8. Jonas Einar, 7-5-1900, 9. Clara Esther, 10-4-1907.

Hans Peter Christensen var søn af hmd Christen Mikkelsen af Vilstrup, men han 
var født i Højrup under et besøg hos bedstefaderen Mikkel Christensen. Hans 
kone var fra Pjedsted, datter af indsidder Jonas Andersen og Ane Jensen, Pjed
sted mark.
Hans Peter Christensens skøde var dog af 9-7, 16-7-1884, Men familien havde 
sikkert været her, siden brylluppet i Pjedsted kirke d. 19-2-1881.De var ifl. 
overlevering bosatte i "Fruens Hauge", det vil sige boelsstedet af samme navn, 
og her skulle ældste datter være født.
Det blev en børnerig familie, som almindeligt var dengang. Men sorg og modgang 
slap de ikke for, idet fire drengebørn døde. Af de overlevende blev ældste dat
ter gift med snedker Theodor Hansen fra Herslev i 1906.Ane blev bestyrer af 
telefoncentralen, da telefonen kom til byen. Det blev Einar også, til byen kom 
under Taulov. Christian Michael var tømrer og ejede ejendommen Pedersbjerg, til 
han døde. Clara blev gift med Hans Nielsen Skov på GI. Ribevej.

Men efter syv års forløb afhændede H.P.Christensen ejendommen til Hans Andreas 
Andersen og flyttede vistnok ind i nabohuset, der ejedes af familien Skov.

1881.De
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Hans Andreas Andersen 
f. ca. 1862
d.
hmd

g.m. Ane Marie Jensen
f. ca. 1869
d.

Den ny ejer var af Højrup. Han findes viet d. 5-6-1890, og ifl. vielsesnotatet 
var han søn af afd. indsidder Albert Jensen Andersen i Tranderup, Ore sogn. 
Samme notat viser, at det var en Højrup-pige, han blev gift med. Hun var datter 
af en afdød væver i Højrup, Jørgen Peder Jensen. Hun var dog ikke født her.
Hans adkomst var af 25-2-1891. Men det var dog ikke meningen, at parret ville 
slå sig ned i Højrup, og tre år efter mageskiftede han med Søren Christian Jør
gensen af Tiufkær og fik i bytte matr. nr. 5h og 13g af Tiufkær. Værdien blev 
for Højrup-ejendommen ansat til 1.000 kr, mens den i Tiufkær blev sat til 4225 
kr. Skøde af 3-11-1894.
Søren Chr. Jørgensen var pumpemager. - I Højrup-tiden handlede han en hel del. 
Således købte han matr. nr. 4g af Søren Peder Christensen, skøde af 1-7-1896. 
Året efter solgte han 4f, der var med i handelen, da han købte, til skomager 
Gundersen, der fik skøde af13-6-1897. - Skøde fra Jens Pagh Christophersen på 
matr nr 4e og solgte igen 4g til Maren Sørensen fra Tolstrup, 14-6-1905. Ende
lig - kort før sin død - solgte han til slagter August Pedersen matr nr 4e, 
8-5-1912.
Efter hans død - død i Seest 24-12-1912 - gik huset her over til en stedsøn, 
Christian Christensen, der også var pumpemager og boede i Seest. Denne havde 
ifl. testamentarisk bestemmelse af 1-5-1912 arvet huset, og hans adkomst var af 
22-1-1913.
Næste ejer var Jens Peder Pedersen kaldet Arvad. Han kom fra matr. nr. 18c, et 
hus, der lå i Højrup skov. Dette brændte for ham formedelst børnenes leg med 
tændstikker engang i 1914. Han købte derefter af pumpemageren i Seest huset her 
med skøde af 31-1-1915.
Jens Pedersen, hvis data findes under 18c, boede i huset til sin død i 1935, og 
enken solgte derefter huset og rejste til Fredericia.

Johannes Skov Pedersen 
f. 10-3-1909, Vilstrup 
d. 23-11-1979, Fredericia 
smedemester

g.m. Lilly Margrethe Pagh
f. 4-4-1915, Lilballe 
d. 24-10-1989, Taulov

1. Aase, 6-9-1935, 2. Anna Lise, 3-3-1937, 3. Henning, 4-9-1939, 4. Knud,
16-2-1942, 5. Hanna, 11-7-1946.

Af Oline Pedersen købte nu Johannes Skov Pedersen fra Vilstrup - der var smede
svend - huset med det formål at indrette smedje i udhuset og etablere sig som 
mester. Både han og konen var fra nærmeste omegn, og de fik skøde på huset af 
25-9-1936.
Det var et nygift par, der nu slog sig ned som smedefolk i Højrup, og i årene, 
der fulgte, fødtes så børnene - ialt fem - der efterhånden som de voksede til, 
forsvandt fra reden. Aase fik sit hjem i Sønderjylland, gift med en landmand. 
Anna Lise bor i Fredericia og gift med en jernbanemand. Henning residerer i 
Tiufkær og ligeledes gift. Knud går i giftetanker, og Hanna bor ved Roskilde, 
ligeledes gift med en landmand. - I efteråret 1989 solgtes huset.




