Matr. nr. 7 a - Fredsgårdsvej 40
Højgård - førhen Ejagergård – landbrug – Mergelleje der er ophørt ca. 1925..
Fæstegård under Eskildstrup -fæster i 1806 Ulrich Hansen – Højgård en den ene af de gårde, der
blev liggende i Fredsgårde By.
Højgårds stuehus har grundmur af gule facadesten og tegltag. Det er nok mellem 150 og 200 år
mener Harry Christensen, og tilføjer, at flere af skillerummene er af “rå lersten” så det tyder på at
det er et ældre bindingsværkshus der er blevet grundmuret og fået tegltag.
Begge de oprindelige avlsbygninger er opført af kampesten med hvide optrukne fuger - stråtaget er
afløst af eternittag mens Harry Christensen har haft gården.
Under ladelængen er der rester af en middelalderkælder, som nok stammer fra den tid da gården og
hele ”Fredsgård” var landsdommersæde.
På Højgårds jord matr. nr. 5 c, som blev lagt til gården i 1907, har der været et mergelleje. Det
begyndte ifølge avisomtale ca. 1920 -. Ifølge Harry V. Christensen og Hjalmar Petersen var graven
50 meter lang – 20 meter bred og 3 meter dyb gravet ind i bakken på den østre side af
Fredsgårdsvejen, så de var opkørsel for neden i bakken. Der har muligvis flere mergellejer?
Mergelgravningen holdt op igen ca. 1927; men der mergelbunker ved vejkanten, da Harry V.
Christensen overtag gården i 1949.
Afskrift af Avisomtale i Ringsted Folkeblad 11/10 1918
Gødningskalken fra Fredsgårde
Mødet i Nordrup Forsamlingshus går eftermiddag var besøgt af hen ved en snes mennesker, og viste
fra de mødtes side stor interesse for sagen, hvilket gav praktisk udslag. – Et aktieselskab til
udnyttelse af mergellejet.
Forpagter Tvedegaard forelagde på planteudvalgets vegne spørgsmålet.
Talen var jo om kalklejet på Højgård i Fredsgårde, som var undersøgt ved boringer og indeholdt
fortrinlig, let tilgængelig gødningskalk. Meste tiltalende var vel, om man kunne danne et
andelsselskab; men aktieselskabsformen lod sig lettest realisere.
Man skulle brug 12.000 kr. = 8.000 til at købe jordstykket for og 4.000 til opstart - og driftskapital.
– Beløbet kunne ikke afskrække da lejet kunne benyttes af f.eks. Sneslev – Ørslev – Nordrup –
Farendløse – Kværkeby - Vollerslev og Gørslev.. –
Der var jorder nok, der trængte til kalk og kunne give et godt udbytte af kalktilførsel.
For tiden kunne man få gødningskalk fra Skensved, leveret på den nærmeste station til 100 kr. pr.
kubikfavn. Man i Fredsgårde kunne man have kalken liggende parat ved landevejen til 25 – 30 kr. På Sneslev station til 50 – 60 kr., og så er den fuldt så god, som den østsjællandske.
Tvedegaard takkede til sidst afdelingschef J. P. Olsen fra Hedeselskabet for hans assistance og
Frederik Jensen for imødekommenhed.
Olsen omtalte de store merglingsforetagender i Jylland, der havde transportable tipvognsspor på
tilsammen 40 mils længde, hvoraf de 15 mil skinner hørte under Hedeselskabet.
Men også mindre foretagender som dette havde gode betingelser, og kalken fra Fredsgårde var den
bedste man kunne få. –
Der førte nu lidt forhandling, hvori deltog N. Nielsen i Farendløse – Knutsen på Aagaard – V.
Christensen i Almstofte og konsulent Poulsen. Blandt andet fremhævedes resultaterne af
kalktilførsel til kalktrængende jord med byg, runkelroer og lucerne.
Det vedtoges at stifte aktieselskabet og foreløbige love vedtoges og bestyrelse valgtes:
Jac. Jørgensen i Vollerslev – Fr. Frederiksen i Slimminge - H. S. Larsen i Nordrup – L. C. Larsen i
Aarstofte – Knutsen på Aagaard – parcellist H. Rasmussen i Farendløse – og V. Christensen i
Almstofte, - den sidste som formand.

De ældste oplysninger
1765 1. Søndag efter Trinitatis trolovet ungkarl Christen Jensen og pige Kirsten Christensdatter
begge af Fredsgårde
Deres børn: Jens * 1767 – Anna * 1768 – Karen * 1771 - Christen * 1773.
04/05 1774 døde Fredsgårde Christen Jensens hustru Kirsten Christensdatter 31 år.
1774 3. S. e. trinitatis trolovet enkemand Christen Jensen og pige Margrethe Larsdatter – Lars
Keites i Almstofte. – De får 3 børn: Lars * 1775 – Kirsten * 778 (døde) - Kirsten * 1780 (døde).
31/04 1781 døde gårdmand Christen Jensen i Fredsgårde – 43 år.
1781 – 3. S. e. Trinitatis Trolovet ungkarl Ulrich Hansen, 36 år, fra Eskildstrupgård og enken
Margrethe Larsdatter, 29 år, af Fredsgårde. Og Lars Ulrichsen overtager fæstet
Forlovere: Lars Keite af Almstofte og Hans Pedersen af Førslev.
De fik 5 børn: Kirsten * 1782 (døde) – Christen * 1785 – 1787 – 1791* Kirstine – 1795 *Lars –
1795 * Karen – (tvillinger).
Folketælling 1787:
Ulrich Hansen

husbonde

42 år

1.ægteskab bonde og gårdboer

Margrethe Larsdatter madmoder (27 år) 2. ægteskab i skikkelig stand
Christen Ulrichsen

deres søn

3 år

ugift

+ 2 karle, hvor af den ene var national artillerist og 2 piger.
Folketælling 1801:
Ulrich Hansen

husbonde

55 år gift 1. gang

gårdmand og bonde

Margrethe Larsdatter madmoder 49 år gift (2. gang)
Christen Ulrichsen

deres barn 16 år ugift

Lars Ulrichsen

deres barn 10 år ugift

Karen Ulrichsen

deres barn 6 år

ugift

? 1 karl og 1 pige.
Brandtaxation 04/08 1806 - gården der stadig ligger byen. Ejagergaard – fæster Ulrich Hansen –
ejer Hr. von Barner til Eskildstrup.
Stuehus i vest 36 alen lang, egebindingsværk i fod på en kampestensgrund, fyrreovertømmer,
klinede vægge og stråtag, med 2 bræddegavle, indrettet til stue, kammer, køkken, bryggershus med
forstue, med 2 skorstene, 2 bilæggerkakkelovne, en bageovn, en kølle og en indmuret kobberkedel
på 5/6 tønde, loft overalt, blyvinduer og engelske vinduer og hollandske og ordinære døre, og fodig
bræddegulv i et værelse takseret til 770 Rd.
En længe i øst 55 alen lang, de 3 er indrettet de 3 fag til stue og køkken med en skorsten og en
bilægger kakkelovn, loft overalt i de 3 fag, blyvinduer og ordinære døre. Med en kælder af brændte
mursten under 5 fag. De øvrige 18 fag til lo, lade og port, til 420 Rd. En Udlænge til sønder 29 alen

lang, til 180 Rd.
En udlænge i nord 23 alen lang, takseret til 120 Rd. Ved nordsiden af ladehuset er der en tilbygning
8 alen til 30 Rd. En udlænge ved enden af stuehuset 14 alen lang, indrettet til hørlade og huggehus
til 152 Rd. Og et brøndværk af egestolper og fyrre beklædning – egestøtte og balance til 10 Rd. –
Alle udlængerne er af bindingsværk, klinede vægge og stråtag.
14/12 1821 døde Margrethe Larsdatter - gårdmand Ulrik Hansens kone i Fredsgårde - 69 år.
10/02 1823 døde Ulrich Hansen, forhenværende gårdmand, i Fredsgårde - 77 år.
19/04 1822 blev ungkarl Lars Ulrichsen, 30 år og pigen Ane Marie Jensdatter, 30 år gift.
13/02 1825 døde Ane Marie Jensdatter - gårdmand Lars Ulriksens hustru - 33 år.
03/06 1825 blev Lars Ulrichsen, enkemand, 33 år og pigen Kirstine Christensdatter, 22 år gift Gårdmand Christen Christensens datter i Almstofte.
Deres børn: Hans * 1827 – Maren Sophie * 1830 (døde) – Christian * 1833 – Niels Peder * 1840.
Folketælling 1834:
Lars Ulrichsen

43 år gift

gårdmand

Stine Christensdatter 31 år gift

hans kone

Hans Larsen

7 år

ugift deres barn

Christian Larsen

1 år

ugift deres barn

+ 2 karle og 2 piger.
05/04 1855 - Skøde fra Eskildstrup Gods til Lars Ulrichsen.
26/12 1859 døde Lars Ulrichsen - selvejergårdmand og sognefoged i Fredsgårde - 68 år.
Folketælling 1860:
Kirstine Christensdatter 57 år enke * i Sneslev husmor gårdejer
Christian Ulrich Larsen 27 år ugift * i Sneslev hendes barn
Frederik Larsen

20 år ugift * i Sneslev hendes barn

Maren Sophie Larsen 1 18 år ugift * i Sneslev hendes barn
+ 1 pige og 1 karl.
11/02 1875 - skøde fra Lars Ulrichsens enke til Christian Ulrich Larsen – ugift.
Folketælling 1880:
Christian Larsen

46 år ugift * i Sneslev husfader – gårdmand

Kirstine Christensen 76 år enke * i Sneslev aftægtskone

+ 2 karle og 2 piger.
Folketælling – 1890 – gård:
Christian Ulrich Larsen 56 år ugift * i Sneslev husfar - - gårdejer
Christine Christensen

86 år enke * i Sneslev aftægtskone

+ 1 husholderske – 2 piger og 3 karle.
19/06 1899 – skøde til Peder Pedersen gift med Anna Marie Pedersen.
16/12 1904 – skøde til Jens Anton Mads Hansen.
12/12 1906 – skøde til Frederik Jensen gift med Marie Jensen.
Folketælling 1921:
Frederik Jensen * 10/04 1873 i Fredsgårde gift

gårdejer

Marie Jensen

* 10/10 1877 i Ørslev

hustru

Ella Jensen

* 12/12 1903 i Fredsgårde ugift datter

gift

Hjalmar Jensen * 25/09 1914 i Fredsgårde ugift barn
Sofie Jensen

* 04/03 1871 i Fredsgårde ugift tjenestepige?? faster

+ 2 karle.
20/02 1943 – skøde fra enkefru Marie Jensen til
1) Grosser Valdemar Holm Jensen, Odense. / i lige sameje på matr. nr.
2) Grosser Oscar Holm Jensen, Frederiksberg. \. 2 b, 2 c, 3 d, 3 o, 5 c, og 8 b.
16/03 1945 - skøde til Harry Viktor Christensen på matr. nr. 7 a og matr. nr. 5 c.
09/10 1997 - skøde på samme til Berner Olsen.
Som nævnt overtog Frederik Jensen Højgård - tinglyst d. 12. december 1906. Men samtidig har han
forberedt at sælge noget af den jord der lå længst væk fra, til nye husmandssteder.
Udstykningstilladelsen er tinglyst d. 24. oktober 1906.
De nye ejendomme på bakken fik navnet “Ny Fredsgårde”.

