
SKEMA 1

SalIinge

Kommune:

Ringe

Sogn:

Hi-11ers1ev

H@jrup

Navne§pe:

-torp

H@jrup er næ\,nt første gang 1418 i formen "H6crup". Foriedoet er af-ledt af enten navneordet eller tillægsordet gIda. ',høgh", iretl . Ef ter-leddet er "-torp", der betyder uCflytterbebyggel-se.

HistoriskE tildragelser:

lIc

Anlægstype:

torp

Anlæggelsestidspunkt:

Middelalder

Bemærkninger:

':

}[iddelalderlig udflytterbebyggelse, der er anlagt ved ud.flytning fra
adelbyen (HillersIev) .



Efcrlav: Hø jrup

a. By-tomten SlYnget VejbY.

Byens gårde llgger uregelmæssigt
der mod nord deler slg i to uden
sig i to, en nordlig gruppe med
den ene ligger et stykke syd for
begge grupper.

SKEMA

langs den nord-sydgående bygade,
om et hØjdedrag. Gårdene grupperer

2 og en sydlig med 5 gårde., hvoraf
de andre. Husene llgger fordelt I

2

FYNS AMT Herred:

Sal1lnge

Kommune:

Rlnge

Sogn:

HillersIev

BY. OG E'ERI.AVSTYPE

b. Placarlng I forhold Ul by-marken

E centralby E agerorientering E skovorientering E åorientering

E] randby E engorientering El kygtorientering

åd.e dst for bven.

c. Udrklltnlng

år: L787 figur: Blokudskiftnlng. Uregelmæssige blokke I størreLse
og flgur.

d. Udflytnlng

E vea udsklftningen 3 gårde

D efterudskiftningen FS.yttet I det nordøstllge hjørne.

øKONOMI

a. Vangesystcm driftssystem: 3-vangsbrug rotation: 2/L
vangeantal: 4 + 1 sås årIlgt

b. Rcrcourccområdrt remmcneatnlng

tandskabsform: Centralfyn. _K. Bkstramarglnal smeltevandsdal mod
Enkelte hatformede bakker og terrænskrænter.

jordbund: Moræneler med større forekomster af dlluvlalt- sand,,
tørv, -dynd.

naturlig afgrænaning: TLI aIle slder undtagen mod sydØst (Hågerup)

syd og Pst

ferskvands-

I ejer-

E overvejende

Ef, overvejende l§ar
fl blandlngsøkonoml med

med etørre indhold at

store engarealer
eng og

let
skov

bælte Øst for byen samtlavets svdvestLl



Eieriav: I1@ j rup

FYNS AMT

RELIKT.VURDERING

SI{EMA 3

Herrei:

Salit:rge

Kommune

Ringe Hi lierslerz

a. By-tomten

3 af de på uoskiftningsciden værende 7 gårde er flyttet ud (1 måske
nedlagt senere), og yderligere 1 gård er flyttet et stlzkke nord for
byområdet for at g[ive piads til stationen og det byggeri, der er om-
kring denne. Jernbanen iøber langs bygaden på dens nord-vestlige si.-
de. De to gårotomter i qen sydlige ende er ikke bebygget. Toftestruk-
turen er godt bevaret i ien sydlige ende, mens vejnettet stort set og-
så er intak-,.

I velbevaret

-l delvis bevaret

fi opløst

I opløst og nybebygget

n
Skelsystem

vangesystemets hegn E udskiftningshegnene f} intet af betydning

En lille de1 af udskif tningshegnene .

I større skovareal

I størsteparten opdyrket

D uopdyrkede bakker med
mere end 121o tald

Engrlmose nord for byen. Skov i det sydvestlige hj@rne.

1.13



Højrup

I

SKEMA 4

Sallin,oe i Ringe

Sogn:

Hillerslev
STATISTIK

Areal: 28 5 ha. , heraf opoyrket i 16g8: 4Ig .

Tønder hartkorn 164+ 1 688 1844 1903

83 44 56

Bebyggelsesenheder:

1600-10 I OO+ 1688 1802 1844 1 903

Gårde:
1 7 7 7 7 5

Huse: I I

Huse m/ jord:

6 11 13
Huse u/ jord:

5 25

I alt:
2 I 7 18 18 43

Størrelsesfordeling i tønder hartkorn:

-

1-4 tdr. htk. 5-8 tdr. htk. 8- tdr. htk. I Gennemsnit

(578) 16æ I 6 11,9

(718 ) 1688 I 5 t 6r3

( 57S ) 1844
2 4 1 6 r9

(60 t ) 1eo3
1 4 6r5

Folketal:

't787 1845 1 901

Voksne: 74 84 165

Børn:
30 35 103

I alt: 104 119 268

l'i o



Eiertav: H@ j rup Si(EiviA r

FYNS AMT Sogn:

IIill ers lev

BEsiddelsesforhold:
r-------__---]

a^c^^^c | ,t^aaoa^^- i

Selvejere:

gåroe , huse

Kronen;

I

gårde i nuse

lndensogns
hovedgårde:

I

gårde j huse

Udensogns
hovedgårde:

gårde i huse

16&
tr) 1 2

1844
I 3 6 a

1 903
I IO 4 2B

Udviklingsbeskrivelse:

Af oet 285 ira store ejerlav var i 1688 kun opdyrket. 4lB, hvilket er i
overensstemmelse med de store eng- og mosepartier. Ejerlavet skovetakseredes i 1664 for 28 svins o1den. Byen håvde i 1688 treårig rota-tation i 4 vange, hvortil kom en femte mark i årlig drift. Den t,akse-redes i 1584 ,r_et lavt på grund af den ekstensive udnyttelse til 44tdr.htk. mod 55 tdr. i 1844. r forhold irertil er:anajitaehartkornet
Iru_ 7664 påfaI_dende trØjt, hvilket formentlig hænger lammen med, atland'sbyen husede en mindre hovedgård. Grænsen moa 

-uågerup er regule-ret.
HØjrup blokud.skiftedes i l7B7 og siden er 3 gårde flyttet ud.

Byen domineredes i senmiddelalder af 5 selvejergårde. I 1578 afhænde-des den fØrste fra kronen til Fjellebro og i 1583 afhændedes de 4resterende til den- nyopretted.e .landsbyhovedgård, HØjrupgård. HØjrup-gård' kan senere under eLtskovr i_h-r11s lordeb-og fra i-oer, der fØIgeligoptræder_ 5 s1ra9 i Højrup. Fra L637 Seboedei HØjrupgård "t eåi=L""=ridefoged Palle Kristensen, der inden L664 erhve6ieaå laraen 1166i: zo
!dl.-!t^x.l og godset til ejendom. Efter hans død tilfaråt gården kroneni 1679. r L762 var dette goqs oveqgået til Brahetrollelorg, der dahavde 5 egaliserede gårde , 8-4-L-2{ tdr.htk. samt 11 huse. Kort tidlrerefter fik gårdene arvefæstestatusr. I 1790'erne lagdes 2 af gårdene
sammen til se.lvejergården Lykkenssæde, hvorpå der" blev drevet ethØravlingsinstitut med i alt 6 lærlinge i 1Bo2: Endnu i j.903 var langthovedparten af byen i fæste.

Antallet- fl øårde (incl. Hø)rupgård) var fra 1600-taller ri1 1844 på7, men faldt herefter til 5. r -fSfO skattemandtallet mangler HØjrup-g?t9 "g 
gods (skattefri). Husta11et er ligelede=-=tiUift fra t762 til

1814, me1 stiger irerefter voldsomt ligesom- befolkningstallel- i-råiuin-delse med en stationsbydels fremvækst.

Gårdene var i 1684 af normal stØrrelse. Byen egaliseredes inden 1762.
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FYNS AMT Herred:

Sallinge

Kommune:

Ringe

Sogn:

HilIersIev

Elerlev: H@ j rup SKEMA 6

Relikt-vurdering: Mindre j-nteresse

1) Bytomten er oplØst og præget af nybebyggelse.

2l Kurturrandskabet har bevaret stØrre eng- og skovarearer.
3) Særlige relikter: -
4l Arkæologiske interesser: 1 frilagt gårdtomt.

Sammeniattende vurdering:

lngen
interesse: lnteresse: tr Stor

interesse:
Særlig
interesse: i---l

l-andsby§pologisk vurdering: StOr interesse

1) Anlægstype.

Den 1ille-udflytterby af vikingetids-middelalder navnetypen -torper centralplaceret i sit ejerlav og har engorientering. Byformener slynget vejby.

2) Udviklingsrype.

Byen domineredes i senmiddelalder af selvejergårde. Sidst i 1500-tallet dukker landsbyhovedgården HØjrupgårå op, der herefter domi-nerer bebyggelsen et hundrede år. I L700-ta11et samles byen underBrairetrolleborg, der foretages en egalisering. overgangei tit selveje sker sent. I sidste halvdel af ået 19. åihundreåe vokser enstationsbydel frem.

Sammenfattende drejer det sig om en almindelig og typeren anlægstypeflere udviklingsnæssige karakteristika.


