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Optegnelser om T all e ru p 
1 ældre og nyere Tid. 

Af F. Hjort. 

Under samme Synsvinkel, som da jeg for nogle Aar siden med
delte nogle Oplysninger om Broholm her i Aarbogen, skal 

jeg i Aar ogsaa meddele lidt om en anden af mine Nabogaarde, 
nemlig Taller u p 1 ). Denne er en saakaldt Enestegaard, beliggende 
i Tommerup Sogn her i Odense Amt . 

Som Navnet fortæller, hører Gaarden til de noget ·yngre Be
byggelser, ligesom selve Hovedbyen i Sognet, og i det hele taget 
findes slet ingen gamle B e byggelser i T o m m e r u p S o g n. Ikke 
alene alle Stednavnene, men hele Terrainet og dettes J ordsmon for 
hvert Skridt taler herom. I hele det store Sogn findes kun »bar« 
Jord; ganske faa Steder, og i smaa Arealer, træffes Muld, hvis 
Tykkelse er Maalestok for Kulturens Ælde. Det eneste Sted i 
Sognet, hvor der er et lille Tilløb til en saadan ældre »Kultur << , er 
i Sognets Hjerte, nær Kirken (og øst for denne), der ligger nær
mest den østlige Grænse. Dette tyder paa, at den første Bebyg
gelse er kommen fra denne Kant, og da vel nærmest over Brylle, 
(som absolut er ældre), fra den ældgamle Bebyggelse i B e 11 i n g e, 
der ogsaa ligger nærmest, idet man maa antage, at Verninge 
har været adskilt ved et ufremkommeligt Morads og Vanddrag. 

Det laa nær at antage, at Tallerup er en Afbygger fra Tomme
r up, hvilket jeg dog ikke tror er Tilfældet. Jeg antager, at Op
dyrkningens Udbredelse fra Egnen ved Kirken først er gaaet mod 
Sydvest til de store Gaarde der, og de~efter mod Nordvest; men 
her er den standset ret hurtigt ved K n a r r e b o r g, hvorfra der 
er ca. 4000 Alen til Tallerup, en Strækning, som lige op til den 
nyere Tid har været bevokset af stor og tæt Skov, og hvorigennem 

1) Kommer rimeligvis af de olddanske Mandsnavne Tade eller Tole. 
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der blot for 100 Aar siden næppe var en fremkommelig Vej 1 ); mæ:: 
hjalp sig med at køre og ride imellem de større Træer, hvor mæ:. 
bedst kunde komme frem. Det er ,derefter næppe sandsynligt, a· 
Nybyggere fra Tommerup har villet trave næsten en halv Mil gen
nem et meget usikkert Skovterrain (tænk paa >> de Tommerup Kæ:
tringe « og »Vissenbjerg Røvere << ), for at komme helt ud, hvo::
Tallerup nu ligger, for der at finde sig et nyt Hjem. Nej, de_ 
første »Torper << til Tallerup er sikkert kommen samtidig med dt
første Beboere af selve Tommerup By, hvad ogsaa Navnet kan tyd 
paa, og antagelig kommen fra samme Oprindelse, fra Bellinge Of: 

over Brylle, men herfra i Retning af Lille og Store Appe, o~ 

derfra hugget sig et Hul ind i den store Urskov. Men denne \ e~ 

har været besværlig; der har kun været fa a Hjælpere, og derfor e!" 
det gaaet yderst langsomt med at _fremskaffe et »Kulturcentrum•: 
det hele blev kun til en enkelt Mands Bedrift i lange Tider. Naa!" 
dette Indhug i Skoven er sket, er vanskeligt at sige. Vi finde 
ganske vist stundom, men dog yderst sjældent, Redskaber i J or
den, som stammer fra Oldtiden, og de, der findes, er sikkert kw: 
Efterladenskaber fra tilfældige Jægere og Fiskere, der imellem har 
gjort Strejftog ind i dette Vildnis, for at faa en forbigaaende Fangs~. 

Sikre Bopladser eller Grave fra denne tidlige Tid findes nemli 
heller ikke. Navnet tyder imidlertid paa, at Bebyggelsen er be
gyndt her før Kristendommens Indførelse, og Tallerup-Manden har 
da sikkert taget hele den nordlige Del af Tommerup Sogn i Be
siddelse, indbefattet H ø j s h o l t og B a a g e g a a r d, der selvsag: 
er yngre Bebyggelser. 

Tallerup nævnes førstR Gang den 15. Marts 1383 og benævne~ 

da »curia Taldorp << 2 ) og er allerede dengang bleven en Del af 
et stort, spredt Gods; men det nævnes dog f ø r s t blandt den da
værende Arvings mange Ejendomme, saaledes, at dets Betydnin 
og Tilliggende maa have været ret betydelig dengang. 

Da hverken Baagegaard eller Højsholt nævnes, formoder jeg. 
at disse endnu i 1383 har hørt under Tallerup. Med Hensyn ti: 
St. Appe er jeg nu nærmest tilbøjelig til at tro, at denne Gaard 
da har været en selvstændig Ejendom, og naar den ikke nævne 

Skiftet 1383, er det sikkert, fordi den alt dengang har ligge 

1) Oplyst af en ældre Mand her i Sognet. 
2) Se Aarbogens 1. Bind, Side 225. 
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m ind under andet Gods. Vi ser saaledes i D a l u m K l o s t e r s Regn
tt skab for 1533 St. Appe nævnt som hørende derunder, hvilket den 
a: selvfølgelig er kommen længe før . 
n- Da det ejendommelige Skifte i Aaret 1530 foretoges mellem 
)] - de 7 Gyldenstjerner, var Baagegaard i alle Tilfælde skilt ud fra 
or Tallerup med det Tillig-
m 
l. e 
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•g 
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gende, som ses paa ved
føjede Kortskitse, og det 
samme har aabenbart væ
ret Tilfældet med Højs
bolt; thi kort efter næv-
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Tallerup lige ned til 1703 
Ejere fælles med den gl. 
Herregaard Frø b j erg 
m. v. I 1531 var der en 
Trætte mellem >> Niels Jep
sen i Thomerupe og Mat
tis Povelsen i Taldrope 
om Taldropgaard, som 
Niels Jepsen havde stædt 
(0 : fæstet) af Hr. Mogens 
Gyldenstjerne << . (Topogr. 
Saml. i Geh. Arch., Ved. 
Sim. Od. 2.1.186.) Da 
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D en nordligste Spids af Tommerup Sogn. 
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"' 

Mogens Gyldenstjerne efter Kongens Befaling 29/g 1546 udlagde 
Tallerup m. v. til Niels Bielcke, boede Jens Jeipssen paa Gaarden 
(Kronens Skøde). Omtr. 24.- 30. November 1552 Frands Brixen, 
Borger i Odense, citat. Nils Ibsen i Tallerup for Tallerupgaard, 
som han besidder mod hans Husbonds Villie og for tvende Vold, 

., 

j 

3 
1) Se RosenvingA: Gl. danske Domme l, 138 f . - - 29/4 1690 skriver Sogne

præst Jørgen Jensen i Tommerup om Embedet til Bispen bl. a. om Højsholt: 
• For nogen . Tid siden en af de aller bedste Gaarde i Tommerup Sogn; men nu 
den er bleven øde, er den lagt til Græsbed, og 3 Huse sat paa Grunden, disse 
der med Afvind og ond Villie giffver hvad de selfv vil, det man och ikke vil 
saaledes kunde lade beroe.« 

~ 
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som ere oversvorne ham for samme Sag, at møde paa Nybo <= 

anden Nytaarsdag med sit Hjemmelsbrev, »som han paaskryder• 
Omkring 1644, medens »de svenske Bielker og Bannere« va: -;

Ejere af Tallerup, sad Anders Nielsen som Fæster, og da svarede5 
der af Gaarden i Arbejdspenge 4~ Dlr. og i Græsleye aff Talde-
rup Vede l~ R. Dr., Schouff til 60 Svins Olden (herforuden e!" 
Taldm·up Wrede taxeret for 200 Svins Olden). 

Da >> de svenske Herrer << i 1663 solgte deres fyenske Gods th 
Rigsadmiralen Henrik Bjelke, var Tallerup endnu beboet af Ander 
Nielsen, og det siges om denne Gaard, at den var en »Enstalla
gaard << , d . v. s., at den var udenfor Fællesskabet med de andre 
Gaarde i Sognet; den havde sin Jord samlet i en Plet for si 
selv, og den betegnes med >> 1 Hem << , d. v. s . et Hjem, en hel 
Gaard! - 6flo 1685 afhjemlet Syn over Admiral Bjelkes Arvinger 
Skovparter: Thaldrup Lykke 2 Svin Olden, Wæden 30 Svin Olden. 

Efter at Rigsadmiralens Datter Sophie Amalie Bjelke, t 1703. 
og hendes Mand, Stiftamtmand Hans Kaas, t 1700, begge var 
døde, blev deres efterladte, fyenske Gods solgt ved Auktion, og 
1/7 1704 fik Peder Bremer fra Kjøng Præstegaard Tallerup og 
Væden med Skovskyld 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Der bleY 
Aaret efter - i 1705 - afholdt et Skovsyn af kgl. Overførster 
Hans Bachman, og i sin Indberetning siger han bl. a. : »Tallerup 
er en Proprietairgaard, der t~lhører Peder Bremer; har dejlig Skov, 
men skal snart sælges << , og der blev ogsaa allerede 15/4 1705 og 
25/4 s . A. gjort Indførsel for flere forskellige Beløb, hvorefter 
Auktionsskødet blev overdraget 24/7 1705 til Raadmand og Tolder 
i Odense Jacob Christensen Møller; men allerede Dagen efter 
transporterede han Gaarden til Oberst Frantz Hendrich v. Spren
gel (Søn af Johan August S. til Badekau i Meklenborg. Moderen 
Datter af den danske Feltmarskal Weiher) . Denne Oberst Spren
gel førte et Dragon-Regiment i Krigen med Sverrig 1710 og faldt 
tillige med fle:·e andre Danske i Slaget 1013 s. A. foran Helsing
borg. Ved dette Regiment var forøvrigt ogsaa ansat en Søn af 
Rigsadmiralen H . Bjelkes Datter Sophie Amalie, nemlig Henrik 
Bjelke Kaas. Derefter forstaar man bedre, at Oberstinde Cathrine 
Rantzau Sprengel 1/3 1713 lod afholde Auktion paa Tallerup over 
Mobilier etc. (Værgen var Chr. Pedersen Møller). Og Dagen efter, 
2/3 1713, sælger hun hele Gaarden til Brødrene Kaptajn Frederik 
Lassen til St. Knuds Kloster og Cancelliraad Christian Lassen til 
K rumstru p. 
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Der blev straks Strid om Handelen, og 15/ s 1713 afsagdes den 
Dom, at Tallerup skulde stilles til Auktion. Dette endte med, at 
Kapt. F. Lassen blev Eneejer af Tallerup. Han pantsatte 1716 
Tallerup til Fru Oberstinde Anna Margrethe W einigell for 600 Rdl. 
Disse to Brødre var Sønner af den bekendte Landsdommer Jens 
Lassen til Dalum m. v. Kapt. F. Lassen har næppe opholdt sig 
ret meget paa Tallerup, der var fæstet til en Majorinde Zollicho[fer, 
der endnu hoede der 1730, men var død 31fl 1732, da der af
hørtes Vidner med Hensyn til Besætningen paa Tallerup. En Del 
af denne var didbragt af Kapt. L. dels fra St. Knuds Kloster, dels 
fra Nørholm i Jylland. 1731 gjorde Oberstløjtnant Hagedorn af 
store Harritslevgaard IndfØrsel hos sin Stedsøn Kaptajn F . Lassen 
paa Tallerup (hvor han boede 2113 1733) i en Mængde Bøndergods 
for noget Tilgodehavende (Ved. Sim.: Elvedgaard III, 10). Seneca 
Hagedorn skødede 21/ <J 1733 Tallerup, der da stod for 9 Tdr. 4 Skp. 
Hartkorn og 7 Skp. 1 Fdk. Skovskyld, til Kaptajn Jacob Tomme
rup paa Baagegaard, og 11/ 6 1733 har han tillige Skøde paa Væden, 
hvor der da var 3 Huse beboede af Knud Nielsen, Peder Jørgen
sen og Jørgen Magensen og havde ogsaa Skov-Hartk. som tidligere, 
og Kapt. F. Lassen kvitterede 1/ 5 1733, hvorefter den nye Ejer 
tiltraadte Gaarden. Han var Søn af daværende Sognepræst i Tomme
rup-Brylle Claus Jacobsen 'l'ommerup, f . 15/ !J 1663, og Cathrine 
Hjeresdatter Juul. Kapt. T. amtåles rosende for sine gode Krea
turer og gode Enge paa Baagegaard i Hofm. Bang : Odense Amts 
Beskr. Kap t. Tommerup ejede endnu 17 43 Tallerup; thi ved Opkræv
ning af Ekstraskatter siges der om denne Gaard, at den tilhører 
»Capt. Tommerup under Brug af ham selv med Baagegaard. Paa 
Tallerup boer ingen uden en gl. Kone, som faar Føden for at have 
Tilsyn med Husene << . Kapt. boede paa Baagegaard, hvor hans 
Svigermoder, sl. Provst Rosenvinges Enke, da ogsaa opholdt sig. 
Kapt. Tommerup ejede tillige Tommerup og Brylle Kirker samt 
en Del Bøndergods; 8/7 17 43 pantsætter han begge Kirkerne for 
3000 Rdl. til sin Svigermoder Fru Muller, salig Provst Rosenvinges, 
men allerede 15/ 11 s. A. døde han og blev begravet i Tommerup 
Kirke. Forinden havde han 15/2 17 43 lyst sin naturlige Datter 
Anna Margreth e Jacobsdatter 'l'ommerup avlet med Gjertrud Hans
datter »føren jeg kom i noget Ægteskab << , i Kuld og Køn (antaget 
som Ægtebarn); hun var gift med Anders Rasmussen i Naarup. 
I Stedet for at gaa til fælles Arv med hans andre Børn, gav han 
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hende til Arv og Ejendom Bolet S c h i e l h u s (Hartk. l Td. 3 Skp. 
Skøde s. D. Enken Else Kirstine Rosenvinge skiftede 2afl l H ;; 
med sine 3 Sønner og udstedte en Obligation paa 4500 Rd. tL 
dem med Pant i Baagegaard og Gods, og 14 Dage efter, 9/2, æg
tede Fruen Major Jacob Preben Banner v. Hey 1 ), som derefte:c 
opslog sit Kvarter paa Baagegaard og blev Ejer af begge Gaarde 
med Gods. 

Det siges om Major Hey, >>at han har ladet Tallerup vel bygge. 
og er ved samme et skjønt Teglbrænderi, hvor Leret er saa præg
tigt, at det menes at kunne bruges til hollandsk Stentøj. << (Hofm . 
V., 224). - Kapt. Tommerup lod Altertavle og Prædikestol »re
novere << og udpynte 1742, og Major v. Hey lod "Kirken reparere og 
udvidede den vist ogsaa. 1756 klages over, at Kirken er for lille ! 

Kort efter 17 50 boede Major Hey dog vist paa Tallerup; thi 
da var Baagegaard og V æden bortforpagtet for en Afgift af 400 Rdl. 
til Mogens Nellemann, der l6/ 2 1753 blev cop. i Præstegaarden til 
Jomfru Anna Mederi Balslev. 

Major Hey havde S/lo 17 58 en Sag om J agt og Brugen af 
Kirkestolene med Skovrider Claudi af Tommerup; som Vidner ble\· 
afhørt Sognefoged Hans Kam og Skolemester Monsr. Jens Hasting, 
hvilken sidste erklærede, at "han ikke havde haft Ordre til at ud
vise Mad. Claudi af Kirkestolen, ejheller gjort det, han fik med 
Lt.s 2 Børn Plads hos hende . . . « 

I Skattemandtalslisten for 17 57 nævnes "Major Hey paa Talle
ru p og Fru Oberstinde Bm·ner paa Baagegaard << 2 ) . Hun nød Pen
sion af Krigs-Hospitalskassen. 

I Kjøbenh. danske Post-Tidende, Nr. 31, findes »21. Maj 1759 
i Odense offentlig Auction over l) To m m e r u p K i r k e cum jure 
Patronatus et vocandi (18 Tdr. Ha:rtk.), Brylle Kirke - med 
samme Ret- (24 Tdr.), 2) Tallerop og Baagegaarder. Talle
rup er en ganske ny og anselig Bygning med gebrocken Tag og 
Teglhengt, med smukke Værelser indrettede, hvoraf nogle betruk
ken, samt med Kjælder under . . . Hartk. 9 Tdr. 4 Skp. l Alb. 

1) Paa Talleruplund og Baagegaard findes endnu de gl. stilfulde Døre med 
brede Gerichter og Messinghaandtag; de hidrører fra Kapt. Tommerups og 
Major v. Heys Tid. 

Major v. Hey stammede fra en Jacob Hey fra Skotland og paa mødrene 
Side fra den g l. danske adelige Familie Banner, der vil udlede deres Ahner 
fra Them af Sjælland, ligesom de svenske Bane'r. 

2) Vel som Lejer af en Del af Stuehuset. 
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- Baagegaard er ligeledes overalt udi ganske god Stand saa .,. 
med smukke Værelser indrettet . . . Hartk. 7 Tdr. 5 Skp. 3 F dk. 
- Begge disse Gaarde med en dertil kjøbt Lykke, W æden kalde:. 
der ogsaa sælges og har 5 Tdr. 6 Skp. 2 Fdk. 1 Alb. Hartk. bæ
hidtil været drevet under et . . . 3) 5 Huse i Tommerup By, e
Sted i Tommerup (1-5-1-1), 4) Et Hus i Gundestrup, en Gaard ~ 

Brylle (11-6-0-1), Et Sted i samme By (0-4-1-1), Et Hus ibid . . . . 
Ved Tallerup og Baagegaarde 12 Fiskedamme, hvoraf hver for si~ 

er besatte med Fisk som Karper, Karusser, Giedder, Aborrer o 
andre, saa og en Mølle ved Baagegaard og et Teglværk paa Ta11e
rup Grund. Ejeren Major v. Heye paa Tallerop. << 

Major v. Hey var aabenbart en baade driftig og dygtig Mand. 
men næppe særlig velhavende; han kaldtes stadig »Herre ti_ 
Baagegaard og Tallerup << . Hofmann Bang skriver i sin 
»Odense Amt << , S. 319, at >> der paa Baagegaard og Tallerup levede 
ca. 1750 Major Hei og Captain Tommerup, der begge skulde haYe 
havt udmærkede Heste ... . '' - Major Hey, -r 1768, og han~ 
Enke, t 16/11 1775 og begr. i Frue Kirke i Odense, 59 Aar gl. 
Auktion 26/3 17.76 i Stervboen over Mobilier og Løsøre i Leje
vaaningen skraas overfor Frue Kirke i Odense. (Hun havde fød 
15 Børn til Verden.) 

Major Hey skøder 11fl 2 17 59 · Baagegaard til Hans Jørgen 
Møller, og endelig 11/6 1764 skøder han Tallerup, Tommerup og 
Brylle Kirker m. m. til Major Eiler Petersen. Med i Handelen 
fulgte »den Andel i Wædelykken, som nu er uddelt og hører til 
Tallerup tillige med K n u d s B a n c e, med hvad · dertil hører og 
S k j æ l h u s e t, som nu beboes af Jørgen Andersen. Skjælhuse 
maa ej sælges til nogen uden allene til mig eller efterkommende 
Ejere af Baagegaard . Major E . Petersen fik 18fl2 1765 kgl. 
Skøde paa 18 Gaarde i Brylle og Tommerup samt 7 Huse med 
ialt 115 Tdr. Hartk., men solgte kort efter det meste af dette 
Bøndergods. 

I Danske Atlas VI, S. 543 staar bl. a: »I Sognet Tallerup, en 
stor Bondegaard, men bygt som en Herregaard, hvilken Major 
Hey har sat i Stand og opbyg-t, derved er et meget profitable Tegl
brænderi, · og er undertiden i Leeret 10 Alen under Jorden furr
den Rav, hvid og rød af Couleur; nu tilhører Gaarden Major Peter
sen. << - Major Ejler Petersen blev efter Ansøgning dernitteret 
fra det holstenske Guirasser-Regiment 25/7 1764; han var i 1753 

: 

_a 

o: 
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Jg bleven gift med Anna Augusta Sophie Aaby, f. 3/ 4 1719 (Datter 
.k. af Professor, Rektor i Odense, Th. Lauritzen Aaby og Johanne 
~t. }'[arie Lerche), t 7/4 1776, i hvilken Anledning der i Odense Adr. 
ar Con t. Efterr. 1776, Nr. 16 og 18, findes flere » Erevers << , vist nok 
er af Pastor Balslev. Kort før Konens Død averterer Major Petersen 

en 3 a 4 Gange Auktion over . Tallerup, de 2 Kirker, 84 Tdr. 
Hartk. Bøndergods samt Jagtretten paa Brylle Bys Jorder; men 
det lykkedes ikke at faa solgt. Derimod holdt han Auktion 25/u 

>g 1776 over en Del Møbler og Kreaturer paa Tallerup og ligeledes 
e- 14/4 1777 . Major Ejler Petersen blev efter kongelig Tilladelse 

Copolent paa Tallerup 17/~ 1779 til Fru Charlotte Christiane v. 
d. W es ten (Enke efter Kammerraad Erichsen), der kort forud havde 
i l solgt Baagegaard. Major Petersen skøder 221111780 baade Tommerup 
[n og Brylle Kirker til Sognepræst Jens Balslev, men forbeholder sig 
le og Frue for Livstid deres Stole i begge Kirker til deres eget Brug. 
·e Ved Folk~tællingen 1787 nævnes foruden "Major Pettersen og 
IS Fru, Kammerherre Marju v. d. Ostens- Frue, f. v. Scheel, og 2 
l. Frøkner v. Sundt, Døttre af sl. Oberst v. Sundt«, der alle 3 var 
~ - »udi Kost« paa T.; desuden nævnes 4 Karle og 10 Piger samt 8 
l t gifte Daglejere. I 1801 var Fru v. Osten og 5 af Fru Major "Pet-

tersen«s Piger endnu paa Gaarden. 
n Major Petersen døde paa Tallerup 9/to 1788, 60 Aar gl., blev 
g· bisat i Tommerup Kirke og derefter ført til sine Fædres Begra-
n velse i Nyborg. Enken døde 18/2 1801, 761- Aar gl., og blev be-
ll gravet i Familiebegravelsen i Odense St. Knuds Kirke, men for-
s inden havde hun 7/7 1798 skødet Tallerup, Vædeløkken, Teglvær-
t ket og 7 Huse for 17950 Rdl. til Gmd. Anders Hansen af Orte. 
e Han udskilte 3f1o 1803 Talleruplund fra Gaarden og gav 

denne Gaard til en Søn Simon Andersen tillige med 2 Huse og 
i Teglværket for 10000 Rdl. Anders Hansen fik 17/6 1802 Skøde 
e af Pastor Balslevs Enke paa Tommerup Kirke med Jus patronatus 

og en Jordlod i Tommerup. 28/8 1814 sælges Lille Tallerup 
til Hans Sørensen for 500 Rdl., der atter 1017 1828 sælger den 

r til Anders Andersen, efter at Peter Andersen en kort Tid havde 
ejet Stedet. Kirken kom imidlertid i 1812 over til Sønnen Simon 
Andersen paa Talleruplund, der dog allerede i 1814 afstod det 
hele til sin Svoger Christen Olsen. Dennes Enkes anden Mand 
Niels Jeppesen gav 18/6 1838 Skøde paa baade Gaard og Kirke 
til Peder Chr. Waidtløw for en Købesum af 14500 Rdl. Hans 
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Datter, Enkefru Pouline Jessen, ·er nu Ejer af Talleruplund. A.:.
ders Hansen nedbrød den store, flotte Hovedbygning paa Talleru:;: 
og af disse Materialier opførtes de nye Stuehuse paa Talleru::
Talleruplund og Lille Tallerup. Han døde 1819 paa Talleruplun 
En anden Søn Hans Simon Andersen, f. 1779 i Orte, fik 2."' -

1814 selve »Gamle << Tallerupgaard for _10000 Rdl. og blev gift 1 -= 
med Dorthe Marie Olsdatter, f . 10/ g 1786 i Ubberud, t 25/ s 185; 
Han døde 1826, og Enken giftede sig 11/ n 1826 med Ungka:: 
Rasmus Jensen fra Tommerup, f. 1780, t 1848, der var Sogn -
foged fra 3/ 12 1826 til 20/ n 1847. Faderen, Gmd. Jens Anderse:
var Sognefoged fra 1806 til 3/t2 1826. Ejeren af Tallerup Ya: 

9/ 10 1800 indgaaet paa en Tiendeforening, hvorefter Gaarden skul -
svare 8 Kr. pr. Td. Hartk. til Præstekaldets Anpart af Korn-
K vægtiende. 

H . S. Andersen i Taller up havde en Datter Ane Marie, de: 
først var gift med Degnen Felding i Verninge og 2. Gang med H a ~ 

Hansen paa Solevadgaard, og flere andre Børn. Sognefoged Ra_
mus Jensen i Tallerup havde kun en Datter Hansine Jensen, " 
18/10 1827, t 24/1 1887, der 3/ s 1851 blev gift med Peter A. M ø l

ler fra Skovmøllen ved Ruggaard og førte Tallerup med til har:. 
for 3000 Rdl. Fra dette Bryllup har jeg opbevaret følgende Ud
drag af et Brev af min Svigerfader, der var med tillige med Bro
-deren Lauritz, som var Lieutenant ved samme Komp. som Møller 
var Sergent under Krigen 1848-50 : » .. . og paa Lørdag skal ,-: 
til et Bryllup paa Tallerup, hvortil Lauritz har digtet en Sang, da 
Brudgommen har været Sergent hos ham .. ·'' 

» . . . Sangen blev sungen med stort Bifald, og efter mange 
Taksigelser blev Leutnantens Skaal udbragt af den gamle Møller 
(fra Skovmøllen). Nu gik man i Skoven efter Bordet; der ble> 
sunget, og Leutnanten lovede at skrive en Sang til; han skrev der: 
i sin Tegnebog til alles Forundring extempore ; man sang den. 
lo, jublede og gav Leutnanten et tordnende Hurra. Derpaa bler 
der dandset temmelig paa fri Haand, man tog en Dame, dandsede 
rundt med hende, til man ikke kunde mere, bukkede og takkede 
for naadig Straf. Allerede Kl. 101- tog vi hjem, efter at Caroline 
og jeg havde modtaget Invitation til Ballet næste Aften. Stra.'\: 
vi kom, spiste vi Aftensmad, og derpaa begyndte Dandsen Kl. 9. 
Jeg begyndte dog først Kl. 10 at vise mig paa Brædderne, hvor 
der kun var tre hvide og fire røde Damer, Resten var uldne i alle 
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Kouleurer. Det gik imidlertid ikke efter Kjolerne, og der var saa
mænd ogsaa mange af Uldkjolerne, der dandsede de hvide forbi . 
J eg havde den Ære at føre Kotillon op og skal have skil d t mig 
derfra til alles Tilfredshed. Kl. 4 kjørte vi hjem i Morgenlysning, 
og som om det var Billeder fra Ballet, dandsede Elverpigerne 
langs med ' Skovplainerne i den kj ø le Morgenluft ... « 

Medens Møller ejede Tallerup, slog Lynet ned og afbrændte 
Stuehuset i 1872; alt brændte og deriblandt en Mængde gamle, 
kostbare Møbler og Husgeraad, der havde været i Gaarden fra 
dens Glanstid; der skal endog have været store, gamle Egeskabe 
af Planker paa nær et Kvarter tykke. 

P. Møller døde 6/ 10 1901 og efterlod Tallerup til sin yngste 
Søn Carl Møller, der nogle Aar forud var bleven Forpagter af 
Gaarden. 

Carl Møller, g . 2/ 4 1904 med Hansine Mauritzen, f . 16/7 1869, 
solgte 8/7 J 908 Tallerup til Lars Hansen fra Gadsbøllegaarden, 
der atter nogle Aar senere solgte Gaarden til Anders Drud . 

Et af de tidligere omtalte Husmandshuse bærer Navnet »Talle
ruphus«; dette har givet Navn til en ret vidt udbredt Familie. I 
den nyere Tid er bygget en S m e d i e og en S k o l e , der ogsaa 
har Navn efter Tallerup, ligesom Mejeriet, skønt dette ikke lig
ger paa Gaardens Grund. løvrigt er der paa Tallerup Grund i den 
sidste Menneskealder bygget en Del nye Hjem, idet To m m e r u p 
S t a t i o n s b y strækker sig helt ud paa Tallm·up Grund. 
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