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Huset ”Bakkebo” Hestehøjvej 72, 1874-2009
Af: Paul Georg Pedersen, formand for Højby Lokalhistoriske Arkiv.

er huset altså bygget mellem
folketællingerne i 1870-80.

Bakkebo 1931 set fra nordøst med Bakkevej i forgrunden, akvarel af
Frands Johan Ring, lærer på Højby skole 1917-1955.
Det første kendskab arkivet
har til ”Bakkebo” er, at huset
ifølge en brandtaksation er
blevet brandforsikret i 1877,
og fra en nyere taksation i
1919 ved vi, at beboelsen var
opført i bindingsværk på
støbt sokkel og med paptag,
7,7 meter lang og 5,8 meter
bred. Et lille udhus på 3 x 3,4
meter, ligeledes i bindingsværk og med paptag, til svin
og brændsel. Yderligere var
der et bræddeskur på 1 x 1,1
meter - temmelig sikkert et
såkaldt lokum - det hele var
samlet set takseret til 3.900
kr. i år 1919.

Huset var bygget af gårdejer
Jørgen Pedersen på ”Trunholm”, Højbyvej 3, og har
sikkert tjent som arbejderbolig til gården. Den første, vi
med sikkerhed véd, bor her,
er iflg. folketællingen i 1880
Hans Peder Pedersen på 38
år og fra Fraugde, gift med
Karen Knudsen på 49 år, der
var født i Nr. Lyndelse. Deres
ældste søn Knud er indført i
Højby Friskoles elevprotokol
i foråret 1874. Her går han
indtil 1877, hvor han flyttes
til Højby Kommuneskole,
hvor også hans søskende siden går i skole. Uden vi kender opførelsesåret nøjagtigt,

Ved folketællingen i 1901
bor H.P.P. her stadig, nu
sammen med en husbestyrerinde, idet hans kone døde
i 1898. Ved folketælling i
1906, 1911 og 1916 er der nye
lejere, men den 16.10.1919
sælger den nye ejer af ”Trunholm”, Hans Christian Torkildsen, huset til elektriker
Chr. Hansen.
Denne sælger imidlertid
huset videre allerede godt
et par måneder senere til et
ungt par, der var vendt hjem
fra Argentina. Den unge
mand, smed Lars Christian
Larsen, havde været nogle få
år i Argentina og i 1917, efter
et halvt års bekendskab, var
han blevet gift med Maria Juanna Jensen, født af danske
forældre, som var udvandret
dertil i 1890erne og havde
prøvet lidt mere end de fleste
på den tid.
På arkivet er vi i besiddelse
af Maria Juannes beskrivelse
af sin barndom og ungdom i
Argentina samt tiden i Danmark efter hjemkomsten.

Hun fortæller: Hvordan der
er rationering på mange varer
- efter 1. verdenskrig - noget
de ikke kendte til i Argentina.
Christian havde fået arbejde
på Odense Sukkerkogeri, og efter at have boet et halvt år hos
hans forældre, flyttede vi den
4. januar 1920 ind i et gammelt, faldefærdigt hus i Højby
– ”Bakkebo” - som Christian
havde købt, og hvor det regnede
ned alle vegne. De, der havde
boet der før, var meget fattige og
brækkede ned af huset og brugte
det som brændebåde i komfur
og kakkelovn. Der var ikke elektrisk lys , vi brugte stearinlys og
petroleumslamper, og der var
lokum ude. Jeg var altid så flov
over at bære lokumsspanden ud
hver søndag morgen, men Christian morede sig altid og kom
med mange bemærkninger om
det, når nogen cyklede eller gik
forbi nede på vejen.
Den 5. marts 1924 brændte
huset imidlertid. Ilden opstod
ved en skorstensbrand, som jeg
opdagede ved 7-tiden om morgenen, jeg skyndte mig at få
børnene uden for og anbragte
dem i nogle dyner og løb så efter
hjælp, men der var langt til nærmeste nabo og de sagde til mig:
- Skynd dig hjem til børnene, så
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skal vi kalde hjælp – vi fik reddet
lidt af indboet og noget tøj, ellers brændte det hele, naboerne
var imidlertid så flinke. Vi boede hos gartner Asger Andersen
(nuværende Svendborgvej 317)
medens huset blev bygget op
igen, og vi flyttede ind i det nye
hus den 31. maj 1924.
På det tidspunkt og frem til
1934 var der kun ”Bakkebo”
samt ”Kroghuset” (nuv. Hestehøjvej 106) på Staunings
Allé, som gårdmændene i
Højby kaldte vejen - Christian Larsen var nemlig, modsat gårdmændene i Højby,
socialdemokrat – så deraf
navnet. Senere fik vejen
navnet Bakkevej indtil 1973,
hvor den blev en del af Hestehøjvej.

nemlig aldrig fået sin dåbsattest, den fik hun først som
80-årig, da hun af alle sine
børn fik en rejse til Argentina, som hun længe havde
ønsket sig. Det var den danske præst ved kirken i Tres
Arrayo i Argentina, hvor hun
var født, der udstedte den til
hende, men da var Christian
i en alder af 90 år desværre
død i 1979. Men lykkelig var
Maria Juanne alligevel over
endelig at kunne bevise over
for omgivelserne, at hun nu
havde papir på sit navn. Maria Juanne døde i 1981 som
83-årig .
Bagved ”Bakkebo”, hvor festerne blev holdt, når der var
besøg fra Argentina, byggede Maria og Christians yng-

Bakkebo forår 2009 med østvendt tilbygning, der er fra 1999. Der
er ligeledes lagt nyt tag på, nye vinduer og døre udvendig og sikkert
ligeledes nyrenoveret indvendig.
(foto: Højby Lokalhistoriske Arkiv).
Christian Larsen, der var en
markant personlighed og
fra 1933-46 også medlem af
Højby Sogneråd for socialdemokratiet, har jo sikkert ikke
lige passet ind i gårdmændenes måde at gøre tingene på.
Gårdmændene, som gennem
generationer før havde været
totalt enerådende med hensyn til sognets styrelse.
Vi har på arkivet af flere fået
fortalt, hvordan der blev festet igennem i bakkerne på
åsen, når der var besøg af
familien fra Argentina, og
”Christian Bakkebo”, som
han altid blev kaldt, drillede
Maria Juanne med, at hun
var hedning. Hun havde
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ste søn i øvrigt senere hus
og boede der indtil sin død
i 2004.
I dag er det den tredie familie efter Maria Juanne og
Christian Larsen, der regerer
på ”Bakkebo” og hele vejen
er siden blevet tilbygget, ligesom der også er kommet
en tilbygning på ”Bakkebo”.
Af den gamle ås, der lå som
en bakkekam langs med vejen, er der ikke meget andet
tilbage end knolden indvendig i Højbysvinget. Fra
Bakkevej gik der to veje ind
i åsen, hvor der blev gravet
grus og hvorfra der i tidens

løb er kørt mange læs grus
og sten ud.

