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Lov om afløsning af len og stamhuse betød, at Rathlousdal, som ejede 
Gersdorffslund i 1922 måtte afstå 147 ha. Eller 289 tdl. af jorden til brug, 

såkaldte stats- husmandsbrug.  
Den resterende del af godset blev solgt til Gregers Juel på godset Juelsborg på 

Fyn. Denne købte stedet for at friholde sine fynske jorder for udstykning mod 
at afgive 150 tdl. fra Gersdorffslund til 15 ejendomme, så der i alt blev 42 

husmandsbrug i Højby. Denne del blev udstykket i 1924 og lå øst for den 1. 

udstykning langs Højbyvej og Gersdorffslundsvej. Det blev et gennemsnit på 
ca. 10,5 tdl. pr brug.  

 
Der havde ligget en landsby med navnet Lemmestrup i den nordligste del af 

området. Byen var forladt i 1600 årene efter en brand. En anden forsvunden 
lokalitet hed Højbylund. Nogle af de første grundejere syntes ”Højby” lød 

pænere end ”Lemmestrup” og derved blev det. Lemmestrup gav så navn til 
vejen. 

 
Staten havde oprettet et jordlovsudvalg og udpeget en formand til at stå for 

fordeling af jorden. Der var ansøgere fra hele landet, som ønskede at få del i 
den gode Hads Herred jord og starte en tilværelse som husmandsfamilie helt 

fra bunden.  
 



 
Matrikelkort over Gersdorffslund Hovedgård før udstykning af husmandsbrug. 

 
 

 
 Matrikelkort over Gersdorffslund Hovedgård efter udstykningen. 

 



 
O. 1928 Svend Hjortshøj Jensen og hans søster Gudrun står foran 

ejendommen Højbyvej 19 sammen med moderen Sigrid Jensen. 

 

Fordelingen foregik for de første brug således, at der var mødt 27 personer 
frem, og hvis der var flere, som ønskede en bestemt parcel, brugte formanden 

en pose med 27 kugler, 26 røde og 1 hvid. Den som fik den hvide kugle fik ret 
til jordstykket. Prisen var 1 kr. til dækning af stempling af købskontrakten. 

Køber blev forpligtet til at forrente den jordværdi, der fandtes på grunden. 
Desuden blev givet tilsagn om at låne 12.000kr, som var beregnet til at være 

90 % af prisen for at opføre bygningerne.  
 

Fordelingen og priserne på de næste 15 brug har formodentlig været som ved 

første udstykning. 
 

Bebyggelserne på de forskellige ejendomme fremstod ens. Der var 
ejendomme, hvor avlsbygningen var bygget sammen med stuehuset og andre, 

hvor avlsbygningen lå for sig.  Bygningerne opførtes som ”Bedre Byggeskik” 
huse. Der var en forening af arkitekter, som tegnede enkle huse af simple, 

gode materialer. Tegningerne kunne bestilles hos foreningen, og en lokal 
bygmester kunne bruge dem at bygge efter dem.  

 



 
Lemmestrupvej 19. Foto Bente Schou 2015 

 

Pengene var små, men en familie kunne få føden. Mange husmænd tog 
deltidsarbejde som landarbejdere, mælkekuske eller andet. I slutningen af 

1920`erne fortæller Jens Jørgen Justesen at familien på 4 havde et årsforbrug 
på 2.100kr.  

Efterhånden som der krævedes større og større bedrifter for at få et rimeligt 
udkomme, blev brugene enten lagt sammen til større enheder eller drevet som 

fritidsbrug. I dag er en del huse også bygget helt om eller erstattet med store 
villaer. 

 

 
Højby set fra Gersdorffslund. Foto Bente Schou 2015 



Kilder 

 

  1674 Gersdorffslund tidstavle 

 

  Om tilblivelsen af Højby beretter Jens Jørgen Justesen i et interview den 28.11 1979 om 

etablering af Højby. Side 18 i ”Baggrundsmateriale til Gosmer-spillet”.  

 

  Landsforeningen Bedre Byggeskik  

 
 Wikipedia, den frie encyklopædi  

 

  Landskabsplan for Hads Herred side 69. 

 


