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Margit Simonsen Riis
og

Jens Møller Riis
fra Køng Sogn

Huse og gårde i Højbjerg
Almindelig & Specielle del
Forord I
Da vi var færdige med projektet, Huse og Gårde i Gummerup,
slappede vi af.
Der var to muligheder
- enten at sige, at nu gjorde vi ikke mere eller
- gå i gang med noget mere af Køng sogn.
Efter drøftelser også til flere sider, om muligvis at få flere til
at deltage i projektet, blev resultatet, at vi besluttede os for
at se på Holte og Højbjerg.
Der var flere årsager, dels havde vi efterhånden fået en vis
erfaring i at ”tumle” diverse kilder og dels synes ejerlaugene,
Holte og Højbjerg med sognets 4 plus 2 enestegårde at være
spændende og umiddelbart lette at gå til. Det sidste blev et
foreløbigt synspunkt – for så let var det heller ikke – ikke
mindst Bækhuset i Holte, som de fleste bare i dag regner som et
hus – ja det var oprindelig en passende stor gård og også derfor
problemfyldt.
Vi har brugt nogenlunde samme arbejdsform og –praksis som ved
Gummerup. D. v. s. vi har
- opdelt i en Almen Del og en Special Del
- brugt matrikelnumre som opdeling og senere søgeregistre,
- vi har brugt samme arbejdsform med først registreringer og senere på grundlag i disse lave egentlige oversigter
på de enkelte matrikler.
- særlige (større) emner er behandlet og fremstår som bilag
til den almindelige del
- - - - -
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Tingbogen er nu fuldt og helt gået over til ”elektronisk drift”
så en hel del manuelle registreringer på de enkelt ejendomme
slutter omkring år 2000. Hvordan vi fremover skal ”løse” de senere
tilgåede oplysninger, har vi ikke fundet en løsning på endnu.
- - - - - Vi bliver ind imellem spurgt om fotos af de behandlede gårde og
huse. Herom må vi alene henvise til Lokalhistorisk Arkivs selvstændige registrering og forvaring af billedmateriale.
- - - - - Ligeledes med egentlige bygningsundersøgelser. Sådanne er meget
arbejdskrævende, hvis de virkelig skal fortælle noget eksakt.
Vi synes bl.a. ikke, at det er særlig opfindsom at skrive, at vi
mener, at gården brændte engang i 1870erne !. Næh, der skal fakta
på bordet. Vi nøjes derfor med, hvis vi har fået det oplyst, at
nævne, at der står de og de årstal på bygningerne.
- - - - Vi er meget glade for den interesse, som er blevet vist vor projekt: Huse og Gårde i Køng sogn, bl.a. i form af forespørgsler –
sommetider medbringende nye oplysninger, som hvis de havde værdi,
er implanteret i vort EDB anlæg, så det kan være bedst mulig
opdateret.
Forespørgsler har også givet anledning til spørgsmål om mulighed
for foruden at søge på matrikler også at kunne søge på navne.
Hertil er kun at sige, at det kan vi altså ikke hos os.
Men muligheden for at lave et sådant – og det bliver et stort –
søgesystem er til stede, men vi synes, det er for uoverkommeligt.
Folketællingerne siden 1787 giver trods alt visse muligheder, hvis
man altså kun kender et navn fra sognet og ikke, hvor vedkommende
har boet (matrikelnummeret).
- - - - Vi benytter lejligheden til at rette en tak til arkiver og privatpersoner for megen interesse, hjælp og bistand med arbejdet.
Vi er forsat interesserede i nye oplysninger, evt. korrektioner
til resultaterne eller måske direkte rettelser.
Vi har søgt at udføre en god korrekturlæsning med krydstjek af
oplysninger. Det er imidlertid en stor mængde data at holde styr
på – så fejl kan ske.
- - - - Oprindelig arbejdede vi med Holte og Højbjerggård, men senere
viste det sig at være mere hensigtsmæssigt at opdele det i 2 dele
selvom det nødvendiggjorde visse tekstmæssige gentagelser.
Skovgyden 2,
5620 Glamsbjerg.
Margit Simonsen Riis

jan. 2005
Jens Møller Riis
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Forord II
Højbjergafhandlingen er bygget sammen af mange små filer, som hver
især kan være lavet lidt pø om pø. Efter udskrivelse er de derefter indsat i den rette rækkefølge i brevmappe.
Her i 2018 skulle vi – af hensyn til aflevering i Slægtsforskernes
Bibliotek - have det hele samlet og overført til en PDF fil.
Dette nødvendiggjorde visse opdateringer og omgrupperinger, men
indholdet er det samme – måske endda i en mere læseværdig form.
- - - - De fleste sider refererer med et filnavn og 3 side-/talangivelser
Vi har bibeholdt dette, så vi vil kunne finde tilbage til de
oprindelige filer, idet kun de 2 første tal relaterer til de oprindelige filer, og derfor er uden værdi, nar man bruger PDF
filen, som er nummeret med 3. ciffer i et fortløbende system.
- - - - - Bemærk: Nogle filer fra Holte er ”genbrugt” med tilretninger
ved brug til bibliotek Højbjerg.
Aug. 2018

J. M. Riis

Copyrigt:
Da vi har stillet materialet til rådighed for Arkiverne, må det
selvsagt bruges, men vi ser gerne, at der henvises til vort
materiale.
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Bilagsoversigt vedr. Højbjerg 6 stk.
Bilagene er lavet pø-om-pø og i forskellige anledninger – men de
supplerer på mange måder selve afhandlingen.
Navngivningen – filer – kunne måske have været mere konsekvent.
De sidder i rækkefølge til brug i afhandlingen i hvert sit omslag.
Der er endvidere i de enkelte afsnit i afhandling refereret til
dem.
- - - Det bemærkes, at alle bilagenes blade er nummererede og har
filnavnet i øverste venstre hjørne, så bladene altid kan ”finde”
hjem, hvis der skulle ske sammenblandinger.
- - - bilag Højbjerg

1

(Højbjerg-i-tal-matr.doc)
oversigter 1682,ca.1750,1764,
1809/1844 & 2000

bilag Højbjerg

2 (Højbjerg-herredsfogeder bl.doc)
om begrebet – her i herredet
familieforhold

PDF side 71

PDF side 73

bilag Højbjerg 3

(Højbjerg – Mulerne)
PDF side 77
Mulerne på Højbjerggård, deres
historie, tilknytn. til Gymnasiet

bilag Højbjerg 4

(Højbjerg - matr. kort)
find og se diverse kort med
bebyggelser

PDF side 83

bilag Højbjerg 5

(Højbjerg - Aftægt)
om dette og evt. brug her
i området

PDF side 84

bilag Højbjerg 6

(disponibel)

PDF side

- - - - - - NB. Pas på ejerlaugsgrænserne:
Storkegården har f.x. Køng matrikel
”Rullegården” har Gummerup matrikel
= = = = = = = =
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Alment I om Højbjerg
Vejledning ved brug af materialet:

(særlig den

specielle del)
1. Undlad at bruge mere end indholdet i en plastiklomme af
gangen.
2. Undlad at tegne eller skrive på papiret.
ooooooooooooooo
Hver plastiklomme indeholder:
en kortfattet oversigt om vedkommende ejendom/matrikel
et større eller mindre sæt registreringsmateriale.
Oversigten omfatter normalt følgende:
resume, identifikationer/pejlemærker, ejere, fæstere
samt afsnit om familieforhold
Registreringsmaterialet omfatter: (efter et vist system)
identifikationsoplysninger/pejlemærker som div. matrikelnumre, hartkorn, frastykninger og tilkøb, men sjælden arealoplysninger, da disse i vore dage kan være meget omskiftelige. Tilsvarende har vi ikke nævnt ejendomsværdier – disse
har kun kortvarig værdi.
Dertil oplysninger om ejere og fæstere med oplysninger om
skødedata, fæstebreve og skifteoplysninger i det omfang,
som disse kan findes.
Omfattende oplysninger om familieforhold med ægtefæller,børn
og svigerbørn m.m. samt slægtsrelationer til andre gårde er
medtagne.
Derimod er der gjort meget lidt ud af bygningsregistreringer
via f.x. brandforsikringsoplysninger, da dette ville gøre
arbejdet yderligere omfattende.
Hvad angår fotos – så henvises til Lokalhistorisk Arkiv.
oooooooooooooooooo
Skal man søge – så er ”startknappen” matrikkelnummer/hovednummer
f.x. 6 eller 6a Holte.
Det forventes her, at man er fortrolig med matrikelsystemet med
hovednumre f.x. 6 el. 6a og binumre 6c,6d o.s.v.
Søger man derimod efter f. x. 6g, så må man først søge på 6 el.6a,
og så se om der står noget under frastykning om 6g.
Der er ikke noget ”søgesystem” på personer.
Oooooooooooooooooo

Side 7

Fil: Holte-vejledn-brug-mat.doc

side 2 af 2 PDF side

8

Næsten alle papirark kan have anført 3 tal/numre:
- et fil nummer (til EDB) og dette nummer refererer direkte til
matrikelnummer.
- det andet tal angiver, hvor mange sider, der hører til filen.
- det tredje tal er et fortløbende PDF sidenummer.
Hvis galt skal være, kan alle sider således ”finde hjem”.

Oversigt over ejerlaug i Køng Sogn
Der er faktisk 6:
Gummerup
Højrup
Højbjerg
Holte
Søholm Hovedgård – se under Gummerup
- - - - - - - - Ovennævnte er udarbejdet med J. M. Riis som redaktør
og vil om mulig blive indleveret til Slægtsforskerens
Bibliotek
- - - - - - - - Køng ejerlaug(incl.Romerhus) Kun gårde, udarbejdet af
Ingvard Ramussen. Vil blive indleveret til Slægtsforskerens
Bibliotek
- - - - - - - - -

Glamsbjerg
Er under udarbejdelse af Evald Andersen – se evt. under
Lokalhistorisk Arkiv i Glamsbjerg.
Bemærk:
Den geografiske opdeling af ejerlaug er ikke lige logisk
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Forkortelser og alm. kildeskrifter
Der bruges en del forkortelser:
f. født
d. død
g. gift
dbt. døbt

bg. begravet
c. el. ca. = cirka

Kirkebogsoplysninger – fra Køng ikke særlig anført – fra 1687
kan være fra selve kirkebog eller det tilhørende register.
Uden for Køng sogn vil sted/sogn normalt være anført.
Kirkebøger i området.
Kirkebøgerne i området går tilbage som følger:
Køng
tilbage til 1687
Flemløse do.
1678
K.Søby tilbage til 1696
Nr. Broby do.
1678
Søllested do.
1730
Verninge do.
1687
Vedtofte do.
1730
Ørsted
do.
1694
Hårby
do.
1730
Hvis vi således skal finde en fraflyttet el. tilflyttet er der
kontrolleret i ovennævnte kirkebøger/registre.
Vi bruger ofte vendingen om en person ”ses ej i K.k.b-reg” =
ses ej i Køng kirkebog register – findes på Landsarkivet.
Registret er baseret på Kirkebogen med afskrift af alle
vielser og dødsfald for personer over 15 år.
I praksis betyder dette,at vedkommende døbte,der ikke senere er
optaget i registret, enten er flyttet ud af sognet – for mænds
vedkommende naturlig, hvis de gift ”ud af sognet” – eller død
inden det fyldte 15. år, hvilket vi ikke har registreret i alle
tilfælde.
Folketællinger
Er ofte anført Ft. og årstal, f.x. Ft/FT. 1787. Familie nr.
eller løbenummer er ind imellem anført.
FT. udenfor Køng sogn vil normalt være anført med sted/sogn.
Skifteprotokoller
Ved henvisning til skifteprotokol anføres normalt godsets navn –
evt. v. forkortelse. f.x. Br. Sk.P. B.1/125 = Brahesholm
Skifteprotokol Bind 1 folio 125
Fynske Årbøger
Husk der var tidligere 2 – 1 for Odense amt og en for Svendborg
amt – er i dag slået sammen til en fælles årsberetning.
I årgang 1936 er der mange oplysninger on Køng sogn v. P. Jensen
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Skøde og Panteprotokoller:
Sk. & P. alment forkortelse
ofte skrevet f.x.: B.10/ 550 henviser til Bind 10/ folio 550
hvis uden for Assens vil retskredsens navn være nævnt.
Realregister for Køng sogn
Landsarkiv SP 942 dækker periode før 1800 op til 194
Husk der er og kan være ”tillæg” mellem gl realregister
og den værende tingbog.
Skøde og panteprotokoller for Båg herred
Bind 1 til 55 dækker periode fra ca. 1804 til 1919
Landsarkiv nr.ca. SP 779 til ca. SP 819
Særlig bemærkes f.x. R. betyder Ravnebjerg alfabetisk navnereg.
Landsarkiv SP 775 dækker Ravnebjerg 1772-1798
afskrift vedr. Båg herred
Særlig bemærkes f.x. L.478 betyder Fynbo Landsting nr/folio 478
Landsarkiv SP 773 dækker Fynbo Landsting 1646-1805
afskrift vedr. Båg herred
1844 Matr. skrives ofte sådan 1809/1844 el 1809/44, fordi alt
forarbejde blev lavet i 1809, og selve nummereringen i området
blev brugt fra ca. 1810, medens de ændrede skattesatser og selve
tingbogen først ændredes i 1844.
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Kilder:
Ved arbejdet med undersøgelse af Holte er brugt de sædvanlige
kilder, jf. ”Huse og Gårde i Gummerup” Alm. del.
Hertil flere nye kilder.
Alt sammen samarbejdet i nedenstående reviderede kildeoversigt.
Kildeoversigter
Kirkebøger
Folketællinger
Boernes slægtsbog v. Thomas Boe Thomsen
(Boerne fra Helnæs)
Vestfyns Hjemstavnsforenings årskrifter.
Der findes en glimrende register i årgang 2002
v. Gitte Assarsson
Hans Krog: Ambrosius Stub 1992-98
Fynske Årbøger f.x.
1917 5 familier fra Båg herred – kommer langt omkring
f.x. Hjemstavnsgården, Hjortholm, men også Gummerup
1930-35 Vestfynske sogne v. P. Jensen
1936 Køng sogn v. P. Jensen
1959 Poul Nissen: Udskiftning på Fyn
Dorthea Kirstine Krestensen, Langsted, 96 sider
Familieoptegnelser.(Langsted, Nr. Broby,delvis Gummerup)
findes kun hos familie, bl.a Hans Henning Skytte, Gum.
Dertil har jeg selv aflev. kopi på Lokalhistrisk Arkiv i
Glamsbjerg.
Mulle Henningsen:
Om liv og historie fra Højbjerggård omkr. 1910
bogtitel: Livets Væv
Poul Jørgensen, Hårby
artikler i Vestfyns Hjemstavnsf. se register
Hans Jørgen Jørgensen (H.J.J.)
gl. skoleinspektør i København, født i Gummerup
Artikler i Vestfyns Hjemstavnsf. Se register årg. 2002
fl. arbejder, bl.a. afskrift af Folketællinger m.Bemærkninger
Adam Tybjærg Schake : Enkelt- og eneste gårde på Fyn
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Kronens Skøder
5 bind m. afskrifter/resumeer af Kronens skøder fra omkr. 1570 til
henved 1850 – lånes på bibliotek i Odense
På særligt bilag har jeg henvisninger til handler i området
Poul Nissen: Udskiftningen på Fyn
findes i Fynske årbøger 1959
Bjarne Porsmose. Bog: Fra Høvdingedømme til Stationsby - fra 1984
Jens B. Skriver: Den værste straf (om hoveri)
Peter Dragsbo og Helle Ravn: Jeg en gård mig bygge vil – og der
skal være have til.
Poul Jørgensen, Otto Reinholdt og Clara Lund: bog
De malede brød – om møller v. Hårby å
Hans Krog: div artikler i Vestfyns Hjemstavnsf.´s årskrift
Bl.a. om Ambrosius Stub – se register 2002
Slægtsforskernes Opslagsbog v. Knud Rygård.
Håndbog i Slægtshistorie, udg. af Politiken.
Håndbog i Slægtshistorie- gør den levende
v. Jytte Skaaning & Bente Klercke Rasmussen
Div. materiale på Lokalhistorisk arkiv i Glamsbjerg.
Lokalhistorisk Arkivs årskrift ”Tilform”
Dansk Slægtsgårdsforenings blad: Slægtsgården, 4 blade pr. år
Jørgen Hansen
Malerfam: Jørgen Laurids Hansen, Christian Hansen, Jørgen Hansen
og Gorm Henrik Hansen i Gummerup.
Muligvis kun i privateje, men ellers Lokalhistorisk Arkiv,
Glamsbjerg – se i øvrigt matr. 11d
Stednavnelitteratur:
Kristian Hald: Vore stednavne
Lars Viinholt-Nielsen: Assensbanen
Aage Rasch: Niels Ryberg (fra Hagenskovs historie)
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Ambrosius Stub litteratur
Der findes en del, bl.a.
Vibeke Arendal: Ambrosiuseventyret
Bent Møller, Køng Mølle,fhv. borgmester i Glamsbjerg, erindringer
”Sandkorn i mit timeglas” – kun i privateje
omtaler mange beboere i Køng- Gummerup
Kilder særlig vedr. Mulerne
Årskrifter fra Mulernes Legatskoler – haves
Efter besøg på Odense Stadsarkiv maj 04 henviser de til:
H.S. Holbech: Odense Bys Historie fra 1926 – kun 1 bind
Landsarkiv:
Erik Mule, prof. i Odense, d. 1751, hans privatarkiv
Med optegnelser for årene 1693-1733
Stadsarkiv
Privat aflevering register 1996/ 8 med oplysninger
om Muleslægten i Odense.
Skal bestilles dage i forvejen til Læsesalen
Prof. Hans Chr. Johansens samling af oplysninger om gamle
Odenseslægter vil først foreligge på en database sidst på året
2004 eller 2005
- - - - Om P. Jensen
P. Jensen 1874-1938, født i Karlemose i Flemløse sogn. Blev
postbud i København. Brugte al sin fritid til at skrive og
afskrive om Vestfyn. Var flittig skribent til Fynske årbøger om de
vestfynske sogne.
Se nærmere herom i Tilforn 2001 fra Lokalhistorisk Arkiv for
Glamsbjerg Kommune v./Ingemann Jensen & Thomas Bruun
- - - - Erk Nørr og Karl Peder Pedersen: På embeds vegne (fra 1998)
Bogen – 14 kapitler i alt 462 sider – giver oplysninger om de
administrative systemer i Kongeriget – område for område – ind
imellem fra før enevælden og op til 1920 - med lovgrundlag,
eksempler, anvendelsesmuligheder, kilder og litteratur.
God indholdsoversigt, stikordsregister og oversigt over ”gamle
fremmedord”.
- - - - -
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Kirkebøger i området.
Kirkebøgerne i området går tilbage som følger:
Køng
tilbage til 1687
Tommerup tilbage til 1646
Flemløse do.
1678
K.Søby
do.
1696
Nr. Broby do.
1678
Søllested do.
1730
Verninge do.
1687
Vedtofte do.
1730
Ørsted
do.
1694
Hårby
do.
1730
Hvis vi således skal finde en fraflyttet el. tilflyttet er der
kontrolleret i ovennævnte kirkebøger/registre.
Vi bruger ofte vendingen om en person ”ses ej i K.k.b-reg” =
Dette register findes på Landsarkivet og er baseret
på Kirkebogen med af afskrift af alle
vielser og dødsfald for personer over 15 år.
I praksis betyder dette,at vedkommende døbte,der ikke senere er
optaget i registret, enten er flyttet ud af sognet – for mænds
vedkommende naturlig, hvis de gift ”ud af sognet” – eller død
inden det fyldte 15. år, hvilket vi ikke har registreret i alle
tilfælde.
Kancelliets Brevbøger vedr. Danmarks Indre Forhold
i uddrag – foreløbig periode 1551-1655 i alt 34 bind
udgivet i periode 1885-2002
Omstændelig læsning, men der er Ordliste,Personregister, Stedregister og Sagregister, som hver på sin måde hjælper med overblik.
1551-1555 C.F.Bricka 482 sider
1556-1560
do.
558 do.
1561-1565 L. Laursen 787 do.
1566 1570
do.
746 do.
1571-1575
do.
792 do.
1576-1579
do.
908 do.
1580-1583
do.
852 do.
1584-1588
do.
1023 do.
1588-1592
do.
1026 do.
1593-1596
do.
837 do.
1596-1602
do.
888 do.
1603-1608
do.
883 do.
1609-1615
do.
945 do.
1616-1620
do.
1072 do.
1621-1623
do.
855 do.
1624-1626
do.
955 do.

1627-1629 E.Marquard
971
1630-1632 do.
1100
1633-1634 do.
959
1635-1636 do.
928
1637-1639 do.
1134
1640-1641 do.
805
1642-1643 Gunnar Olsen 816
1644-1645 J. Jørgensen 638
1646 Jens Holmgaard
424
1647
do.
486
1648
do.
312
1649
do.
394
1650
do.
535
1651 Ole Degn
486
1652
do.
519
1653
do.
555
1654
do.
388
1655
do.
501

sider
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do
do
dp.
do.
do.
do.
do.
do.
do.
do
do.

- - - - - -
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Samtaler:
Dertil har der for Holtes vedkommende været ført samtaler med:
Gudrun og Kaj Jacobsen, Harevej 7, Glamsbjerg,
tidligere gdr. på Holte Møllegård, Holtevej 37, Glamsbjerg.
Bodil og Jørgen P. Rasmussen, Enebærvej 7, Glamsbjerg,
tidligere gdr. på Skrinshave.
Jan Thode Pedersen, Poul Mose parken 25 ,Glamsbjerg,
tidligere gdr. på Bærholm.
Svend Lehmann, Landevejen 27, Jordløse, Hårby
barnebarn af Frederik Hjortholm
Bodil & Poul Juul Andersen, Hjortholmvej 11, Glamsbjerg
beboere i Bækhuset.
Edith Gunnar Pedersen, Korinth.
datter fra Bærholm, f. 1911
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Curriculum vitae
for

Margit Simonsen Riis
Født 19.juni 1929 på Bågø som datter af gdr.Martin Simonsen og
hustru Karen,født Andersen.
Alm. skolegang i Bågø Skole.
Alm. Forberedelseseksamen fra Glamsbjerg Fri- og Efterskole 1945.
Uddannet ved husligt arbejde hos sin mor, på Brahesborg Slot,
hos Mejeriejer og folketingsmand Johs.Kyed og hustru på Skovvang i
Lumby samt hos skotøjshandler Skovsted i Odense.
Indimellem ophold på Askov Højskole, Odense Fagskole og husholdningsskolen "GL. Ankerhus".
Afgangseksamen fra Ankerhus Husholdningsseminarion 1954.
Underviser samme sted 194-55.
Ophold på Århus Universitet - Specialkursus i Husholdning 1955/56
Konsulent hos De samvirkende danske Husholdningsforeninger med
arbejdssted fra Svendborg fra 1956 - 1989.
Deltidsunderviser på Gartnerhøjskolen i Søhus.
Fra 1972 udvidedes konsulentarbejdet til også at omfatte husholdningsarbejdet hos De fynske Landforeninger indtil 1989.
- - - - Byrådsmedlem i Svendborg 1966-1970. (V)
Bestyrelsesmedlem og næstformand i foreningen af danske Husholdslærere (Husholdningslærerforeningen) 1970 - 1976.
Medlem af Forbrugerrådet 1970 - 1980
herunder forsk. ministerielle udvalg.
Medlem af Levnedsmiddelrådet 1976 - 1980
Forbrugerklagenævnsmedlem 1975 – 1980
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- - - - Er gift med Jens Møller Riis.
Bopæl: hendes hjem: Bøgebjerggård
Fåborgvej 91,
5620 Glamsbjerg.
pr.17/1 2001 Skovgyden 2
5620 Glamsbjerg.
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Curriculum vitae
for

Jens Møller Riis
Født 16. okt. 1932 i Durup som søn af gdr. Niels Riis, og hustru
Julie Amalie, født Møller.
Alm. skolegang i Durup skole.
Konfirmeret i Durup kirke 1946.
Præliminærksamen fra Roslev Realskole 1949.
Praktisk landbrugsuddannelse hjemme, på flere landbrug i periode
1949-56 nemlig Bjørnemosegård v. Nr. Broby, Lundgård Forsøgstation v. Vejen og Østrup Skovgård v. Fåborg
afbrudt af ophold på
Hesteavlscenter" Ny Toftegård" v. Ølstykke i 1951,
Ophold på Askov Højskole 1951/52
Aftjening af værnepligt ved Jydske Ingeniørregiment 1953-54
Ophold på Korinth Landbrugsskole 1955/56
Svinekontrolassistent v. Salling Landboforening 1956/57.
Begyndte studium på Landbohøjskolen i 1957 med dimission som
cand. agro. 1960.
Ansat på Jordbrugsøkonomisk Institut i København 1960-61.
Landbrugslærer på Grindsted Landbrugsskole og konsulent i Slaugs
Herreds Landboforening 1961-65
Fra 1965 og 25 år frem sekretariatschef i De fynske Landboforeninger med div. bijob.
I periode 1990-93 skribent til "Landbrug Fyn".
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Har fra 1967 sideløbende drevet selvstændigt landbrug, bl.a.
slægtsgården "Over Møjbæk" i Salling.
- - - - Har været medlem af forskellige bestyrelser og nævn i lokalområdet
bl.a. Skatteankenævn (V) i Glamsbjerg Kommune.
- - - - Gift den 1. marts 1974 med Margit Simonsen Riis.
Bopæl: hendes hjem: Bøgebjerggård
Fåborgvej 91,
5620 Glamsbjerg.
pr.17/1 2001 Skovgyden 2,
5620 Glamsbjerg.
- - - - -

Har fra tidligere ægteskab
3 børn:
Niels Riis, f. 30. sept. 1959
Bo Karlshøj Riis, f. 28. sept. 1963
Lisbeth Riis, f. 6. juli 1966
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UDGIVELSER

-

opd. 2018

Udgivelserne er skrevet på forskellige slags filer – også regneark. For at gøre dem mere bestandige og for indlæggelse på
Slægtsforskernes bibliotek søger vi her i 2018 at få filerne
konverteret til såkaldte PDF filer.
I forbindelse med dette kan der ske mindre opdateringer.
Således er denne Højrup Afhandling opdateret til og med 2018
- - - - - - - - - - - - - - Af samme forfattere, Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis er
lavet redegørelser/afhandlinger om
ESKØR

1999

Gårde og huse i Eskør i Husby sogn. Heri MARGITS ANETAVLE på
hendes mor, Karen Simonsen, f. Andersens side.
Afleveret til Landsarkivet for Fyn og Lokalhistorisk Arkiv i Ejby/Brenderup.
= = = = = = = = =
Bågø

1999

Bågø i Lillebælt omhandler gårde og huse på Bågø og MARGITS Anetavle på hendes far, Martin Simonsens side.
Afleveret til Landsarkivet for Fyn og Loikalhistorisk Arkiv i Assens
= = = = = = = = =
Fra Køng sogn – huse og gårde i Gummerup
2003 & 2004
Afhandling fremstår af to dele:
- en Almindelig Del om områdets almindeligheder.
- en Speciel Del om de enkelte matrikler.
incl. Bøgebjerggård
Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv
i Glamsbjerg og på Landsarkivet for Fyn.
= = = = = = = = =
Fra Køng sogn – huse og gårde i Holte og Højbjerg
2005
Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv
i Glamsbjerg og på Landsarkivet for Fyn.
Ved PDF delt i Holte og Højbjerg
= = = = = = = = =
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Fra Køng sogn – huse og gårde i Højrup
2007
Her er forfatterkredsen udvidet med Bodil Hansen,Højrup
Rummer ca 560 sider på PDF filer.
Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv
i Glamsbjerg og på Landsarkivet for Fyn.
= = = = = = = = =
2012
Fra Køng sogn – Brikker til et mønster om Køng Kirke og den
og dens præster – ca.200 sider på PDF filer. Afhandlingen er stillet til rådighed for den stedlige
menighedsråd.
= = = = = = = = =
Fra Salling
Thorum sogn

- Jens’ hjemegn
Her er der 4 ejerlaug

Øster Møjbæk
Hinnerup
Lille Thorum
Møgelthorum

Thorum sogn i Salling
1998
Jens har udarbejdet afhandling om Møjbækgårdene, bl. disse
historien om Jens´hjem. Her kommer man ind på slægterne på gårde
som Eskov og Høntoft, Selde Mølle, Kobberupgården
og Rørbæk i Selde sogn samt Thorumgård, Thorum
Vestergård og Ågård m. flere i Thorum sogn.
Afleveret til Landsarkivet for Nørrejylland, Slægtsgårdsarkivet på Gl. Estrup samt Lokalhistorisk Arkiv
En slægtning til Jens, Ivar Krisoffersen, Skjern, har udarbejdet redegørelser (været skriverkarl) for de 3 øvrige ejerlaug. Jens har bidraget ikke uvæsentlig til
Lille Thorum og Hinnerup.
Følgelig har Jens kopier og papirkopier af de 3
ejerlaug.
Disse findes også på Lokalarkivet i Thorum
= = = = = = = = =
Selde sogn
Oversigt over gårde og huse i Lindum
ejerlaug i Selde sogn.
Hidtil - 2018 – upubliceret
= = = = = = = = =
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Grønning sogn i Salling
Huse og Gårde i Grønning sogn m. Almen
Del og de 2 ejerlaug – Ø. og V. Grønning - ca. 1700 sider
= = = = = = = = =
Slægtsoversigter og anetavler
2000
Riis´ernes Saga er afhandling om Jens´familie
Vedrører Jens´fars familie fra nordøstsalling og
Jens´mors familie fra henholdsvis Vesthimmerland og
Vendsyssel med hovedvægt på Sæbyegnen.
Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv i
Sundsøre Kommune og vil muligvis blive det på
Landsarkivet for Nørrejylland.

= = = = = = = = =
Materialet var oprindelig skrevet på en masse selvstændige filer,
hvilket var let at arbejde med
Materialet var oprindelig tænkt til opbevaring på computer og
USB stik (sikkerhedskopier)
Dertil var der udskrevet enkelte papirkopier til aflevering på
arkiver, til familier, til interesserede og gode venner m. fl.
= = = = = = = = =

Der gøres opmærksom på
- at materialet løbende kan være blevet opdateret/suppleret, så
der kan være lidt forskel på de forskellige udgaver
- at noget af materialet er skrevet på ældre anlæg, hvorfor der
kan være vanskeligheder med konvertibilitet til nye systemer.
- Der tages forbehold for fil navneændringer.
= = = = = = = = =

Slægtsforsskeren Bibliotek
Hvis mulig vil materialet blive overført til Slægtsforskerens
Bibliotek hos Dis Danmark, nu Danske Slægtsforskere.
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Alment II om Højbjerg
Indledning
De almindelige forhold, som gælder for Gummerup og Holte, dækker
for så vidt også Højbjerg. Derfor er den almene del her også ret
begrænset til at omfatte de særlige forhold vedr. Højbjerg.
oooooooooooooooooooooo
Gl. navn Køng Torn
I de gamle skrifter blev området ved det nuværende Højbjerg kaldt
Køng Torn. Vi kan gætte os til, at det refererede til et
overdrevsområde bevokset med spredt krat, som nok havde bestået af
fortrinsvis Tjørn – deraf navnet Torn. At man havde navnet Køng
foran bekræftede kun, at det var i Køng sogn.
Ovnstående kan jævnføres med, at Højrup også før i tiden blev
benævnt Køng Højrup – så vidste man nogenlunde, hvor man var.
oooooooooooooooooo
Højbjergområdet
At det så efterhånden gled over i navnet Højbjerg, har vi ingen
forklaring på. Men det er faktisk såre naturlig. Området ligger
efter danske forhold højt og er med til at udgøre vandskellet
mellem oplandet til Odense å og de vestfynske vandløb – her særlig
Hårby å med biløb.
Området har næppe været væsentlig beboet i det tidlige middelalder. Terrænet har været meget kuperet; jorden tung og leret og
dermed vanskelig at dyrke. Vejene dertil har – i hvert fald ved
vintertid – været besværlige og vel ind imellem ufremkommelige.
Som en nutidig landmand har sagt:”Højbjerggård er en tung gård at
drive – jorden skal om foråret næsten passes på klokkeslæt, hvis
vi skal have det store udbytte ud af den – som den så også kan
give”.
At det tidligere har været et relativt øde område bekræftes inddirekte af, at her mødes 3 herreder, nemlig Sallinge, Odense og Båg
herred.
Hvis vi dag spørger om Højbjergområdets udstrækning, vil de fleste
nok sige, at det er hele området langs med det nuværende Højbjergvej fra dens begyndelse ved Dolevej og til dens udløb ved Langstedvej.
Rent matrikulært holder dette ikke. Højbjerg ejerlaug dækker
nemlig kun de to gårde, Højbjerggård og Eskehøj og deres frastykninger.
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Vi må dog medgive, at efter udskiftningen i
begyndte en udflytning til Højbjergområdet,
eller Gummerup matrikler, f.x. matr. 34, 35
beboerne der blev ofte i kirkebogen benævnt

Køng-Gummerup i 1793
men det var med Køng
& 36 i Køng, men
boende i Højbjerg.

oooooooooooooooooooo
Det matrikulære Højbjerg
Her i denne sammenhæng beskæftiger vi os kun med det matrikulære
Højbjerg – som omtalt de to gårde, matr. nr. 1 og 2 Højbjerggård
Den øvrige del af det, vi til daglig kalder Højbjerg, er dels Køng
og dels Gummerup jorder og må som sådan fra gammel tid betragtes
som de to byers overdrevsområder.
Navnet Højbjerglund forekommer – se nærmere under matr.2 Eskehøj.
ooooooooooooooooooooo
Lidt Historie
De 2 gårde er etableret i middelalderen som rydningsgårde og
faktisk også som enestegårde, idet der ikke ses noget drifsfællesskab og derfor har der heller ikke været tale om en udskiftning. Om det oprindelig er startet med en gård, som så senere er
blevet delt, ved vi ikke, men tanken kan ikke afvises.
Normalt er det svært med gårdes historie før Fr.d.3 s matr., men
her kender vi til den noget tidligere, jf. slutningen af Alm.Del
og i den Specielle Del.
Gårdnavnet Højbjerggård forekommer at være ældre end navnet på den
anden, Eskehøj. (Eske er gl. betegn. for asketræet)
Eskehøj( som vi har set benævnt Eskebjerg, hvilket unægtelig er
mere mundret) har i sin historie været herredfogeggård / bolig
ganske vist også for herredsfogeden i Sallinge herred.
Højbjerggård er i historisk henseende knyttet til Mulernes
Legatskole og Henningsen familien.
Se om dette særlige bilag Højbjerg nr.2 og nr. 3
ooooooooooooooooooooo
Vejnet til Højbjerg
Vi kender ikke så meget til det gamle vejnet – det har sikkert
været meget besværlig – undtagen ved sommertide – at komme der.
Vi vurderer dog, at det værende vejnet/vejkryds om end med visse
forlægninger er som for nuværende. Der har været behov for at
komme dertil fra nabobebyggelser, Højrup, Nr. Broby, Verninge og
Køng – og så kunne disse veje jo også bruges som ”smutveje” til
hinanden.
Vi skal stadig huske, at det meste transport
foregik til fods.
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Pejlemærker / identifikationer på gårdene
Vi har de tradionelle pejlemærker, men heller ikke flere, idet der
ikke er en udskiftning, men omvendt er der jo tale om anseelige
gårde med en vis pondus, hvilket alt andet lige giver omtale –
også på det skriftlige plan, bl.a. tidlig i ”Kronens Skøder” og
ved herremænds handler.
Den tidlige historie
Kronens skøder
Højbjerg
kun i bind I - intet i andre bind.
side 45
3. maj 1554 gavebrev fra kongen på gård i Højbjerg til
Assens Skole.
side 69
17.juli 1560 skøde fra kongen til Eiler Hardenberg til
Mattrup på gård i Højbjerg.
side 91
5. nov. 1562. Mageskifteskøde, så Eiler Hardenberg får
gård i Højbjerg fra Assens Skole.
- - - - - Eiler Hardenberg dør i 1565, så der er plads til andre ejere –
måske Hardenbergs familie – inden Corfitz Ulfeldt i 1647
overtager. Corfitz Ulfeldts årstal er 1606-64
- - - - - Noget af vor tidligste viden om gårdene er Corfits Ulfeldts skøde
til Anders Bille i 1647 – vi citerer fra skriftet
Danmarks indre Forhold i ældre Tid
Udgivet i afskrift af Fyens Stifts literaire Selskab i 1841
” Udtog af Corfits Ulfelds skøde til Anders Bille på gaarden
Kjøng Torn. 1647
Corfits Ulfeld til Mattrup skøder til Anders Bille til Damsbo,
Danmarks Riges Marsk, Råd og Befalingsmand på Vestervig Kloster,
en Gård i Fyen, Baag herred, Kjøng Sogn, som kaldes Kjøngtorn.
Dat. Mattrup, den 25 marts 1647
Underskrevet af
Corfit Ulfeldt, Kield Krag til Trusholm og Laurids Below til
Spøtterup, kgl Maj. Secreteer ”
Det oplyses, at original på pergament opbevares i Hvedholms arkiv.
- - - - Man kan ikke ud af dette læse om det omfatter en eller to gårde.
Men vi kan gætte:
Anders Bille, også til Søbo, overdrager gården(ene) til sin
datter, Pernille Bille, der blev gift med Børge Trolle på
Brobygård, står opført som ejer af begge Højbjerggårde i 1682.
Vi kender intet til tidspunkt for hendes gårdsalg
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Lidt om de tidlige familiers indbyrdes forhold.
Normalt hører dette emne til i de specielle dele. Her er imidlertid en undtagelse. Området er geografisk lille, og det er næsten
utænkelig, om der ikke har været nære familiære relationer mellem
de to gårde.
Det har stillet os over for et problem, som vi næsten har været
nødt til at forholde os til.
Et sikkert pejlemærke er oplysningerne ved Chr.d.5s matrikel i
1682. Her oplyses fæstere til
Højbjerggård
Eskehøj
Hans Hansen
Hans Jørgensen
data
data
Sidsel Mortensdatter
Zitzel Højbjerg, f.c.1637
f.c. 1642, bg. 7/10 1725
bg. 14/2 1717,80 år
som Mortens Hansens moder
- - - - Vi ville gerne vide hvilket efternavn, Zitzel ”Højbjerg” havde
se senere overvejelse under Zitzel
- - - - For at komme videre har vi udskrevet alt fra Kirkebogen fra 1687,
som vedrører Højbjerg. Meget entydigt kommer der 2 mænd frem:
Morten Hansen/Højbjerg
1672-1735 g. 25/3 1703 Vern.
Anna Larsdatter

Henning Hansen/
1674-1734,g.24/6 1703,Køng
Karen Larsdatter, Gum.

som givetvis er arvtagere på de to gårde. De har begge efternavnet
Hansen, hvis ikke de kaldes ”Højbjerg”. De er nogenlunde jævnaldrende og de er faddere for hinandens børn. Deres koner har begge
efternavn ”Larsdatter”. Vi kender giftedata for begge:
- - - - - Vi må derfor stille os spørgsmålet:
- er det to brødre fra den ene af gårdene, hvor altså den ene
får hjemmet og den anden nabogården i fæste eller
- er de fra hver sin gård og følgelig får hjemmet i fæste.
Inden vi bevæger os mod et svar, har vi set hele registret af
Højbjergfolk igennem, jf. tidligere nævnt, men vi finder ikke
frem til evt.”sikre” søskende for de 2, som kunne lette vor
beslutning.
De behøver ikke at betyde, at de ingen har haft, men de kan være
gifte og hjemfarne inden 1687. Efternavne Hansen og Hansdatter er
for almindelige til at identificere efter.
Næste pejlemærke er matr.afskriftet 1740-50. Den hjælper os ikke
så meget. På Højbjerggården hedder fæster ”Henning”, medens han på
Eskehøj hedder Søren Jensen, og han ser ud til at være fremmed f.x. ses han ikke gift i Køng kirke.
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Vi hæfter os ved, at navnet ”Henning” bruges meget - særlig på
Højbjerggården efter 1750 . Navnet kan også bruges ved et
tilbageblik i kirkebogens oplysninger. Der må nemlig i Højbjerg
være en ”gammel Henning”, som lægger navn til døtre, som er født
før 1687, men optræder som brude eller døde efter 1687.
- - - - Det kan give anledning til en hypotese om en ”gl.Henning”, som
fyssisk har eksisteret, men som vi altså ikke kender data for, men
som er fader til flere døtre, hvorimod vi i kirkebogsmaterialet
ikke på det tidspunkt har mænd med efternavnet Henningsen. Det er
følgelig nærliggende at konkludere, at efterfølger for
”gl.Henning” på Eskehøj må være en svigersøn (Hans Jørgensen),
gift med – som vi også ved – Zitzel ”Højbjerg”, som efter dette
rettelig burde hedde Zitzel Henningsdatter. Dette par blev som vi
også ved forældre til Henning Hansen, f. c.1674 på Eskehøj.
- - - - Således foranlediget og foranlediget af, at vi kan få alle de fra
kirkebogen i Højbjerg nævnte placeret – hvilket er væsentlig - har
vi efter mange overvejelser besluttet at bruge løsningen med at
Morten Hansen og Henning Hansen ikke er brødre og placeret dem på
henholdsvis Højbjerggård og Eskehøg, jvf. i øvrigt den opstillede
familiemodel i den specielle del.
- - - - Navnet ”Henning” er slet ikke ualmindelig i området. Det kendes i
Glamsbjergområdet, Køng, Højrup, Gummerup matr. 9 og delvis i
Holte samt Filstrup. Såvidt vi kan se, er der slægtsmæssige
relationer mellem disse, men det fulde udredning vil være et
større arbejde, som vi mener, ligger uden for dette arbejdes
rammer.
- - - - - Sidsel eller Zitzel, jf. ovenstående.
Oprindelig troede jeg, at det var en og samme person, men blev
efterhånden af den overbevisning, at der var tale om 2 personer.
At stavemåden var forskellig, kan vi ikke tillægge alverden betydning, men deres dødsdata og dermed fødselsår var forskellige,
hvilket er væsentlige oplysninger.
Ved begravelse 7/10 1725 oplyses Sidsel Mortensdatter at være
Morten Hansens moder og hører således til på Højbjerggård og jeg
tillader mig at formode, at hun har været gift med Hans Hansen.
Den videre konklusion af dette er, at hun er kommen udefra og
blevet gift ind i Højbjerggård.
Zitzel Højbjerg – desværre uden rigtig efternavn. Tilnavnet
”Højbjerg” kunne tyde på, at hun var født i Højbjerg.
Min tese er herefter, at hun er født som datter på Eskehøj og
derefter ”arvet” gården og blevet gift med Hans Jørgensen.
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Det passer igen med, at Zitzel og Hans Jørgensen har fået søn ved
navn Henning Hansen, opkaldt efter hendes far, gl. Henning og
manden, Hans Jørgensens patronym.
På den måde går Kabalen op, og vi bruger alle de kendte personer.
Jeg påstår ikke, at det er den hel rigtige løsning på de ældre
familieforhold.
Jeg har drøftet sagen med Evald Andersen, og vi er ikke helt
enige.
ooooooooooooooooooooo
Aftægt
Aftægt er behandlet i bilag 5
Afslutning
Alt går op og ned i verden.
Det må vi sande her.
Af de 4 gamle enestegårde i Holte er der kun Skrinshave, man i dag
kan kalde en landbrugsbedrift.
I Højbjerg er Højbjerggård blevet en integreret del af Ny Rosenård
i Højrup, og tilsammen udgør de to en stor landbrugsbedrift.
De resterende gamle eneste gårde er nu fritidslandbrug med det
meste af deres oprindelige jordtilliggende frasolgt.
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Oversigt
over gård – matr. Højbjerggård nr. 1 – kaldet

Højbjerggård
beliggende

Højbjergvej 35, 5620 Glamsbjerg
tilhørende

Steen Nielsen,
boende Langstedvej 3, Højrup, Glamsbjerg.

Nu Henning Gravergård Jørgensen
Resume.
Gården Højbjerggård er en gl. enestegård anlagt i Middelalderen.
Gården har ikke alene som enestegård, men også i kraft af tilknytning til Muleslægten som ejere, en speciel historie.
I den historiske tid har gården faktisk kun være beboet af 2
slægter.
Den første – Henningsenslægten - har ikke alene sat sit præg på
gården, men også derfra i kraft af en slags slægtsempiralistiske
tilbøjeligheder sat sine familiemedlemmer ind i mange af egnens
gårde.
Man kan forestille sig, at det har været svært for denne familie i
1914 at opgive gården til fordel for en ny slægt, der i følgende
tre generationer boede på gården op til 1994.
ooooooooooooooooooooo
Lidt mere historie – også identifikationer – ejere.
Om Højbjerggård er anlagt nogenlunde sideløbende med den anden
enestegård i Højbjerg, nu kaldet Eskehøj, eller de oprindelig er
etableret som en gård med senere deling, ved vi ikke. Men omkring
1560 var der i al fald 2 gårde.
Området hed tidligere ”Køng Torn”, og det må være blevet afløst af
Højbjerg sidst i 1700-tallet – i hvert fald eksisterer Højbjerg
ved anlæggelsen af 1844 matr. i 1809.
En væsentlig identifikation er Chr. d. V.´s matr. fra 1682, hvor
gården ejes af Pernille Bille, Brobygård med fæster Hans Hansen
med hartkorn 7-1-0-1 – her skrives Køng Torn.
- - - - Med baggrund i de registrerede oplysninger kan vi derefter opstille en ejerrække – desværre i de fleste tilfælde uden ejerskifteår:
før 1536 sikkert kirkegods.
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1536 reformationens indførelse – kongen, Chr.d.III inddrager al
kirkegods, men stiller en del til rådighed for skoler og
kirken som f.x. præstegårde.
Altså kongen er ejer.
1554 3/5 stilles af kongen en gård i Højbjerg til rådighed for
Assens Skole
1560 17/7 får Eiler Hardenberg af Kongen skøde på en gård i Køng
Torn.
1562 5/11 får Eiler Hardenberg af kongen ved mageskifte en gård
også i Køng Torn.
derefter er der plads til en ukendt ejer(e)
før 1647 er Corfits Ulfeldt ejer
1647 25/3 får Anders Bille på Søbo skøde af Corfits Ulfeldt.
1682 er Anders Billes datter, Pernille Bille på Brobygård, skødehaver – senere måske hendes mand Børge Trolle.
hartkorn 7-1-0-1
derefter igen plads til en ukendt ejer – måske en ”Mule”
1720 synes Erik Mule at være ejer.
1740 4/1 Mulernes Legat etableres og er ejer op til 1892.
hartkorn 1809/44 6-2-1-0 1/2
1892 2/12 skøde til Erik Mule Henningsen.
1908 22/5 skøde til brorsøn, Henning Chr. Mule Henningsen.
Denne sælger i 1914
1914 8/1 skøde til Edvard Anton Chr. Pedersen fra Langeland.
1950 2/10 skøde til svigersøn, Keld Otto Pedersen
1968 9/9 skøde til svigersøn, Gunnar Th. Andersen.
1994 14/9 skøde til Erik og Steen Nielsen, Højrup.
Steen Nielsen senere eneejer
ooooooooooooooooooooooo
se bilag om Mulerne
Fæstere:
det ligger tungt med at finde datoer for fæstebreve.
desværre er Fr.d. III’s matr. 1664 umulig at læse.
se også familieforhold.
Hans Hansen nævnes Chr.d.5s matr. 1682
søn:
Morten Hansen(Højbjerg) nævnes bl.a. 1713
søn:
Henning Mortensen nævnes i matr. afskr. 1740-50
søn:
Henning Henningsen, nævnt 1774-81
søn:
Henrik Henningsen nævnt Ft. 1801
søn:
Henning Henriksen fæstebr. fl. datoer 1812
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brorsøn og farbrorsøn fra Glamsbjerg:
Henning Eriksen fæstebr. 5/1 1857
søn:
Erik Mule Henningsen køber til selveje 1889-92
Frastykninger og tilkøb
Der er kun frastykket grund til et hus – matr. 1b.
Der er 3 tilkøb. De 2 er små, medens det 3. er jorden fra gården
Eskehøj – matr. 2f, hvorved Eskehøj faktisk blev jordløs.
ooooooooooooooooooo
Bygninger
Gården brændte delvis ned i 1887 og ved genopførelsen blev den
flyttet lidt tættere på vejen – efter tiden mode meget statelig
og dels i kampesten. På det seneste er bygningsmassen udvidet, så
gården kan rumme en stor svineproduktion.
oooooooooooooooooooo
Familieforhold
Henningsenfamilien, som sad på gården fra i hvert fald 1682 til
1914, har sat sit præg på egnen – dels ved aktivt virke – dels ved
velstand og endelig dels ved at ”levere” svigerbørn til mange af
egnens større bøndergårde.
Det bærer præg af, at man kendte sin betydning og heller ikke
lagde skjul på det.
Noget kunne tyde på, at der før kirkebogstid har været familieforbindelser mellem de 2 Højbjerggårde, men vi kan kun gisne.
I ældre tid brugte beboerne navnet ”Højbjerg” i stedet for det
ordinære sen-navn.
Hans Hansen/Højbjerg f.c. 1630, bg. 7/10 1708, 78 år, gift med
Sidsel Mortensdatter,f.c. 1642, bg. 7/10 1725, 83 år.
Vi mener med en vis usikkerhed at kende 6 børn, hvoraf Morten
videreførte.
- - - - Morten Hansen/Højbjereg, f.c.1672, bg.16/2 1735 63 år, g.25/3 1703
Anna Larsdatter fra Verninge, f.c. 1672, bg. 30/5 1747, 75 år
Vi kender 9 fødte børn, hvoraf Henning videreførte.
- - - - Henning Mortensen, dbt. 2/2 1713,bg. g. ej Køng
Kirsten Olufs/Olesdatter,f.c. 1715, bg. 3/2 1802, 87 år
Vi kender 9 fødte børn, hvoraf Henrik videreførte
- - - - Henrik Henningensen, dbt. 2/2 1748, d. 1/2 1823, g. 2 gange
1. Karen Jacobsdatter fra Højrup,f.16/11 1755, bg.14/9 1799,43 år
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g. 15/12 1776. Bl. 9 kendte børn videreførte Henning
2. Sara Madsdatter, f. 1751,d. 8/6 1825,g.21/5 1800 i Verninge
ingen kendte børn.
- - - - Henning Henriksen
fæstebr. fra Mulernes Legat 1812
Henning Henriksen, f.1784,d. 17/10 1855, 70 år,g. 1/5 1812 m.
Karen Rasmusdatter fra Bærholm,dbt. 1/6 1788,d. 5/3 1848, 60 år.
Bl. 9 kendte børn, sønner døde - Henrik, døde i 1839, hvorfor
datter
se suplem. B vedr Karen Rasmusdatter
Karen gift m.sin farbrors søn, Henning Eriksen videreførte.
- - - - svigersøn/farbrors søn = fætter til Karens far Henning H.
Henning Eriksen fra Glamsbjerg,dbt. 21/10 1810, d. 29/3 1873,63 år
gift 10/11 1837 m.Karen Henningsdatter,dbt 11/7 1813, d.25/12 1899
Blandt 7 kendte børn videreførte Erik Mule Henningsen, medens en
anden søn Henning blev far til den senere ejer, Henning Chr. H.
- - - - søn:
Erik Mule Henningsen, f. 1840,d. 12/10 1907(løbskkørsel)
var ugift, hvorfor brorsøn Henning Chr. Henningsen videreførte
- - - - Henning Chr.Henningsen,f.12/1 1876, d. 19/1 1959, g.7/11 1901
Laura Johanne Pedersen fra Husby, f. i Sdr. Åby 24/11 1882,d.1957
Parret havde 5 børn – ingen forsatte.
Henning Chr. Henningsen(R) blev MF valgt i Kerteminde , senere
ligningsdirektør.
= = = = = = =
Ny familie - kom fra Langeland – skøde 8/1 1915
Edvard Anton Chr.Pedersen,f. 3/2 1880 i Humble, d.13/5 1962,g.8/9
1905 Katinka Eggert, f.1/2 1880 i Brandsby v. Humble, d.16/5 1962
Parret havde 3 børn, hvoraf datter Gudrun videreførte
- - - - svigersøn:
Keld Otto Pedersen,f.16/7 1905 Vøjstrup,d. 31/12 1967,g.23/4 1937
Gudrun Caroline Pedersen, f. 17/9 1912,d. 14/9 1999
Parret havde 6 fødte børn, hvoraf datter, Karen, videreførte.
- - - - svigersøn:
Gunnar Thorkild Andersen, f.2/3 1935 i Sdr. Nærå,g. 27/10 1962
Karen Andersen, f. 29/9 1940,d. 11/10 2003. Parret havde 4 børn
- døtre. Ingen forsatte.
= = = = = =
Gården herefter afhændet til Erik og Steen Nielsen, Ny Rosengård i
Højrup i 1994 med sidstnævnte som senere eneejer.
Senere ejer er Henning Gravergård Jørgensen
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Afslutning
Til oplysning er der i særligt bilag redegjort mere om Mulerne,
deres familie og Legat
Højbjerggård er nu blevet overtaget af en anden driftig landmand
Henning Gravergård Jørgensen og gården drives meget intensivt med
stor svineproduktion her i 2005.

se særligt bilag
se særligt bilag

3 om Mulerne.
5 om aftægt.
opd. jan. 2005
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Registreringer Højbjerggård
Højbjergårdene kaldtes også i ældre tid Køng Torn
Højbjerggård matr. nr. 1 Højbjerg
Højbjergvej 35, Glamsbjerg.
Ejerrække og identifikationer:
1536
før sikkert kirkegods
1536
gården tilfalder Kongen v. reformationen
1554 3/5 gavebrev fra Kongen til Assens Skole
1560 17/7 skøde fra Kongen til Eiler Hardenberg
på gård i Højbjerg
1562 5/11 mageskifte m. Kongen så Eiler Hardenberg får
gård i Højbjerg fra Assens skole (underforstået at
Kongen til gengæld fik andet gods af Eiler Hardenberg)
1562
Eiler Hardenberg ejer af begge gårde i Højbjerg
altså: der var to gårde i 1562
kilde: Kronens Skøder
- - - - - i perioden kan der have været en ukendt ejer
- - - - - 1647
indtil da ejer Corfits Ulfeldt
1647 25/3 skøde til Anders Bille, Damsbo og Søbo
kilde: pergament på Hvedholm
Fyens Stifts literaire Selskab 1841
Vi kan ikke se om det er begge gårde
men antager det !
datter af Anders Bille er ejer i
1664
Afskrift af Fr.d.3 matr. er næsten ulæselig
1682
Pernille Bille
hds. mand:
Børge Trolle til Brobygård – ejer begge gårde
- - - - 1682
matrikelafskrift ejer Pernille Brahe/BIlle, Brobygård
gdr. nr. 1, hartkorn 7-1-0-1 fæster Hans Hansen
- - - - Her kan have været en for os ukendt ejer – måske en Mule slægtning.
- - - - 1740 før
Erik Mule i Odense
1740 14/1 ejer Mulernes legat v. Erik Mule
gavebrevet tinglyst 14/4 1826
B.7/514
Mulernes legat er derefter ejer og fæsterne
får en form for arvefæste.
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Aftægt til enke Karen Henningsdatter og hds. datter,Marie,udstedt
15/9 1889, tinglyst 20/9 1889
B.29/548
incl. datter Marie – kendes kun herfra
- - - - Erik Mule Henningsen 14/6 1889 skøde 2/12 1892 B.29/471 og
fra Odense Skole
B.31/542
tilkøb af et umatrikuleret jordstykke,
skøde fra J. Jokumsen vistnok Højrup til
Erik Mule Henningsen 30/11 1892 tingl. 2/12 1892 B.31/542
Henning Chr. Henningsen

sk.attest 22/5

1908

B.41/025

Henning Chr. Henningsen 7/5 1908,t.ly.22/5

1908

B.41/026

fremmed:
Edvard Anton Chr. Pedersen

skøde
22/12 1914
tinglyst 8/1 1915
tilkøb af 6c fra Eenegården i Højrup
kaldet Hømosen (Højmosen), ligger nord
for Langstedvej.

B.44/314

svigersøn:
Keld Otto Pedersen g.m. Gudrun 28/6 1950, tingl. 2/10 1950
med aftægt til svigerforældre
enke:
Gudrun Pedersen
Sk.attest nok
1/1 1968
svigersøn:
Gunnar Th.Andersen g.Karen,skøde 1/1 1968
tilkøb af jorden fra matr.2a
parcel benævnt 2f
skøde

tingl. 9/9

1968

tingl. 1/4

1981

Erik & Steen Nielsen,Højrup,
sk.1/7 1994 tingl.14/9 1994
Steen Nielsen sen. eneejer
på parcel 1a m. 43 ha 2055 kvm &
Parcel 2f m. 11 ha 0651 kvm
- - - - Hartkornsansættelser:
1682 Chr.d.5.s matr.
7-1-0-1
1750 ca.amtstuefskrift 7-0-2-0
plus
0-0-1-1
7-1-0-1
Ved matr. 1809/1844 ansattes hartkorn til 6-2-1-0 1/2
- - - - Vi har prøvet – uden held - at finde skøder før 1800 i
Fynbo Landsting og Ravnebjerg
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Fæstere
1682
Hans Hansen nævnes – Chr. d.5.s matr.
Morten Hansen - nævnes også 1713
også nævnt som Morten Højbjerg – nævnt søns dåb
1722
?? krigshovedbog på Rigsarkiv ?? ej set
1741
Henning Mortensen - nævnt matr. afskrift 1740-50
1774-81 Henning Henningsen - nævnt hovedskattebog
1787
Hendrik Henningsen – også nævnt Ft.1801 & matr.afsk.1830
skifte efter kone Karen Jacobsdatter 1799
1809
Henning Hendriksen – 1809/1844 matr. & Ft. 1834
fæstebr. dateret dec 1812
1850
Henning Henriksen – nævnes Ft. 1850
1857
Henning Eriksen fæstebr. 5/1 (24/4) 1857 fra Odense Skole
tinglyst 16/5 1857
B.17/274
Kender ikke datoer for flere fæstebreve –
konf. bispearkivet !
oooooooooooooooooooo
1703

Tilkøb (kun 3)
Umatrikuleret parcel fra R Jokumsen - tilkøbt 1892
Tilkøb 6c Højrup (fra den nedlagte Eenegård i Højrup)
køb ca. 1945 – areal 11 ha 0651 kvm
6c blev det blivende nr i Tingbog
Jorden fra Eskehøj matr 2f
1/4 1981 11 ha 0655 kvm
Frastykninger kun 1a-1b
1b er bygget som fodermesterhus, senere frastykket med enken,
Gudrun Pedersen som skødehaver 9/4 1968
Ole Bendtsen skøde 6/1 1993
ooooooooooooooooooooooooo
Bygninger.
Højbjerggård brændte omkring 1887.
Ved genopførelsen byggede man først udbygninger – på en af disse
nu nedrevne udbygninger stod årtal 1888. Overlevering er, at
stuehuset var det sidste, man opførte, men uden ”årstal” – så nok
ca. 1889.
Stilen passer med tiden.
I den forbindelse blev gården flyttet lidt nærmere vejen, idet den
gamle gård lå lidt nordøst for nuværende. Gunnar Andersen har oplyst, at man ind imellem ”rammer” ind i de gamle fundamenter.
Der findes to ”ledpæle” af sten med indhuggede initialer
E.M.H., men uden årstal. Må være Erik Muhle Henningsen og sandsynligvis fra gårdombygning ca. 1888.
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Familieforhold
Ældste familie Henningsen
Vi arbejder ud fra en hypotese
om en ”gl.Henning” som
vi ingen data har om
se også Højbjerg ,matr. 2
- - - - Hans Hansen nævnt 1682 på Højbjerggården
Kirkebog:
Hans Hansen, Højbjerg,f.c. 1630, bg. 7/10 1708,78 år
Hans Højbjerg fadder 9/12 1703
kendt fra 1682 matr. på Højbjerggård
g.m. Sidsel Mortensdatter,f.c.1642,bg. 7/10 1725, 83 år
som Morten Hansen (Højbjergs) moder
5-6-7 børn ?
søn Morten Hansen videreførte
evt. søskende : evt.Jens Hansen, Højbjerg,fadder 6/1 1703
ej finde ham bg. kirkebog
evt.Karen Hansdatter, Højbjerg.uægte søn dbt.18/6
1713,Lars Rasmussen,bg. 29/9 1713,12 uger
ej finde hende videre i kirkebog
evt.Hans Hansen,f.c. 1676, bg. 17/11 1695,19 år
evt.Anne Hansdatter,Højbjerg,g. 12/6 1692 m
Jens Jørgensen, Jordløse
evt.Anne Hansdatter,Højbjerg,g. 11/6 1699
Hans Madsen i Akkerup
- - - - - hører nok ikke til her / alder ! /hvor så ?
evt.Anne Hansdatter,Højbjerg,g. 6/12 1722 m.
Offer Christensen, Højrup
- - - - ses som fadder
Morten Hansen,Højbjerg
f.c.1672, bg.16/2 1735,63 år
15/1 6 1774 1713
g. 25/3 1703 i Verninge
Anna Larsdatter,f.c.1672
bg. 30/5 1747,75 år som
sl.Morten Højbjergs enke
børn: (Mortensdatter el Mortensen)
kender 9
Jørgen dbt. 26/8 1703 fine faddere
Bl.a. Lars Olufsen i Højrup
ses ej videre i kirkebogsreg.
Dorthe,dbt.14/4 1705, g.2/7 1730
Diderik Nielsen, Sdr. Broby
Karen,bg.1/5 1707 8 dg gl.
Sidsel,dbt.21/10 1708, g. 21/6 1737
Peder Lauridsen af Nordby
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Lauritz,dbt.21/10 1708,bg.6/1 1712
Laurits,dbt.2/4 1711, bg. ??/12 1711(h
Henning Mortensen,dbt.5/2 1713
videreførte
dødfødt dreng 24/2 1715
Hans Mortensen,dbt.22/11 1716,måske g.som
som Hans Henningsen,5/2 1736 Maren Knuds
datter, Højrup,
søn dbt.Knud 25/3 1736
- - - - Henning Mortensen,Højbjerg
dbt.2/2 1713,bg.
gift ej Køng med
Kirsten Olsdatter,f.c.
/Olufsdatter
1715,bg.3/2 1802,87 år
børn: kender 9
Morten,dbt. 29/9 1739, ses ej K.kb-reg
Anne,dbt.22/7 1738,bg.18/1 1750, 11 ½ år
Jørgen,dbt.4/6 1741, ses ej K.kb-reg
Maren,dbt.24/2 1743,g.19/6 1767 selvejergmd.Anders Jørgensen, Tommerup
Oluf,dbt.15/8 1745, ses ej K.kb-reg.
måske fæstebr. Søbo 13/8 1772 i Høed
efter Anders Madsen
**)Hendrik Henningsen,dbt.2/2 1748 videref.
Anne Henningsen,dbt. 18/1 1750,
ses ej K.kb-reg.
**)Erik Henningsen,dbt.16/7 1752,d.29/6 (**
1831, 79 år, boede Glamsbjerg
g. 13/11 1772 Anne Marie Hansdatter
Glamsbj.f.c 1751, bg. 25/4 1800, 49 år
havde søn Henning, dbt.18/12 1774,
bg. 1802, 27 år
sen. Henning Eriksen,f.1810 på Højbjerggård ud af denne familiegren (**
**k)Hans Henningsen,dbt.1/7 1755,d.4/8 1830,
75 år,g.1/3 1779 enke Kirsten Andersdatter,Køng,f.c.1747,d.2/11 1827,80 å
bor på Køng Højgård.
- - - - - - - - **k) se Ft. 1787 Køng og redegørelse under
Folketællinger og Efterskrift
- - - - -
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søn:
Hendrik Henningsen,dbt.
2/2 1748, d.1/2 1823
gift 1.15/12 1776
Karen Jacobsdatter,Højrup
dbt.16/11 1755,bg. 14/9
1799, 43 år
hds. fader er kirkebog
kaldt Jacob Joensen/ Jocumsen, må være fejlafafskrift for Jacob Rasmussen, matr. 5 Højrup

Gift 2. 21/5 1800
f.1751 i Verninge,
g.21/5 1800 Verninge
Sara Madsdatter,d.8/6
1825 – næppe børn
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børn:
8 eller 9
Anna,dbt.2/8 1778,bg.26/8 1778,4 uger
Anna Henriksdatter,dbt. 8/8 1779, død
Maren Henriksdatter,dbt. 29/4 1781
g.25/7 1800 m Hans Hansen i Køng
Henning Henriksen,f.1784 videreførte
ej finde dåbsdato
Jacob Henriksen,dbt.25/2 1787,bg.26/11
1796,10 år
Jørgen,dbt.18/1 1789,bg.1/11 1789
Anna Henriksdt,dbt.26/9 1790,d.9/12 1871
81 år
g.9/3 1811 Rasmus Pedersen,sognef.Køng
Jørgen Henriksen,dbt.19/8 1792,måske
g. 9/7 1819 Maren Jacobsdatter
Hans Jacob Henriksen,dbt.26/12 1797
d. 10/10 1858,g.4/5 1827 Anne Margr.
Heilig, d 12/7 1836, 36 år
han lærer i Gummerup

Skifte efter Karen Jacobsdatter Bispearkiv 1799
- - - - - - - - - hører hun til har ? ej nævnt skifte 18799
Karen Henriksdatter,f.c. 1776,
kan være førægteskabelig !
d. 25/10 1849, 74 år som enke e.
Klaus Pedersen, Romerhus !!!

søn:
Henning Henriksen
f.1784,d.17/10 1855,70 år
g.1/5 1812
Karen Rasmusdatter,Køng
dbt.1/6 1788,d.5/3 1848,
60 år - var fra Bærholm
nej – se suplem. B

**) se Ft. 1801,1834
1845, 1850

børn:
kender 11
Henrik Henningsen,dbt.26/7 1812,
d. 16/12 1839, 27 år
Karen Henningsdatter,dbt.11/7 1813
g.10/11 1837 gmd.Henning Eriksen(**
f.21/10 1810 i Glamsbjerg,d. 29/3
1873, 63 år
videreførte
Karen død 25/12 1899
Kirsten Henningsdatter,f.21/10 1814
g.19/5 1843 Hans Rasmussen
gmd i Orte
Anne Margr. Henningsdatter,f.5/6 1817
d. 28/10 1893, 76 år (a
g.1/7 1842 Hans Hansen,husm, Skovhuset i Tommerup (1815-1897)
Ane Henningsdatter,f. 5/6 1817,d.s.å.
Ane Henningsdatter,f.5/8 1818
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g.bosat Glamsbjerg – se sup.side 16
Karen Marie Henningsdatter,f.1820
g.29/10 1853 husejer Morten Pedersen, Allested-Vejle
Maren Henningsdatter,f.1823,d.26/8
1850, 27 år
Anne Katrine Henningsdatter,f.1827
g.6/2 1857 Mads Jørgensen,Langerod. Hun dør 26/5 1858,30 år
Rasmine Marie Henningsdatter,f.1829
g.18/2 1853 Hans Chr. Hansen, tj.
karl,Højbjerg. Hun dør 23/4 1855
Rasmus Henningsen, f.1830 e. FT 1845
ej finde f.dato el konfirmation
ses ej K.b-reg.
- - - - - HAVDE SØN
a) søn Rasmus Hansen (1839-1901) g.m.
Ane Larsen,husmfolk i Tommerup
datter: Anne Magr. Henny Rasmussen
(1881-1939)blev gårdkone i Hjelmerup
g. m. Chr. Knudsen (1874-1949)og mor
til Albert,f. 1924 og Henny f. 11/3
1919, d. 1/8 2005 i Otterup.
kilde: Hennys mand, Børge Martin
Jeppesen, Otterup
- - - - y)vi har en Ane Henningsdatter,
d. c. 1893 enke efter Peder
Jensen, Glamsbjerg. (y
hører hun til i Glamsbjerg ??

- - - - - datter:
Karen Henningsdatter
dbt.11/7 1813,d. 25/12 1899, børn:
kender 7
86 år,g.10/11 1837
Ane Henningsen,f.1838,d.28/7 1910
Henning Eriksen,f.21/10 1810
72år,g. 12/6 1869 husm. Nårup
i Glamsbjerg, d. 29/3 1873,
Hans Rasmussen fra Eskehøj
63 år(* s
Erik Mule Henningsen,f.23/2 1840,d.
12/10 1907,67 år,ug. videreførte I
Karen Henningsen.f.c.1842,g. 4/1 1868
- - - enkem.,bager Anders Mortensen, Køng
Karen Henningsdatter
Henning Henningsen,f.1844,d.3/7 1923
fik pålyst aftægt i 1889
bg. 9/7 1923 i Verninge
sammen m. datter Marie
g.17/ 1875 i Verninge m.
Anne Kirstine Christiansen,nok
Voldsgård i Langsted,f.c.1852
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- - - - søn:
Erik Mule Henningsen,f.c.
1840,d. 12/10 1907, 67 år
dræbt v. løbskkørsel
ugift
- - - - - -
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Forsat fra side 40
d. 12/2 1880, bg. Verninge
havde søn Henning Chr. Henningsen(t
f. Odense 13/1 1876
som efter farbror Erik Mule Henning
-sen videreførte
Marie – kendes fra aftægtskontrakt
er der ikke FT. 1870 & 1880
Anne Marie Henningsen,f.c.1852,g.27år
10/1 1879 Rasmus Pedersen i Køng
Hans Jacob H.Henningsen,f.16/4 1856
ses ej K.kb-reg før 1892

brorsøn:(t
Henning Chr. Henningsen,f. 1.
12/1 1876,d.19/1 1959,g.
g.7/11 1901 i Husby(g
Laura Johanne Pedersen,f.i
Sdr.Åby, 24/11 1882,d.1957(m
boede: Kastelsgården i
Herrested 1901-07
Højbjerggd.1907-12
2.
Glenshøj
1912-23
København 1923-død
3.
g)forlovere v. Bryllup:
Erik Muhle H. Køng &
4.
Mads Pedersen, Sdr. Åby
(måske hds. farbror)
5.

5 børn:
Manny Marie Kirstine,f. 19/10 1902
i Herrested, g. 22/12 1922 i Køng
Jens Jensen, sen.Jørnung,fra Serup
i Jylland,f. 12/3 1897, skolelærer
i Svendborg, søn af mejeribestyrer
Rs. P. Jensen og Marie Kirstine
Kristiansen.
Ingeborg Mule Henningsen,f.31/5
1905, død c.2003, forblev ug.
kaldet ”Mulle” (f
Erik Mule Henningsen,f.28/10 1907
Herrested, død ug.
Henny Mule Henningsen f.23/3 1914
i Køng, ug, guldsmed
Jens Henning Muhle Henningsen
f. 2/6 1917, ingenør, død ug.
f)faddere: Karen Pedersen og
Erik Muhle,Køng,Andrea Jørgensen, Hygind,skovf. Niels Caspersen, Wedelsborg, Henning
Hansen, Verninge.

- - - - - -
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y)Vi har en hel stribe Ane /Anne Henningsdatter, som vi ikke kan
få placerede. De kan høre til i Glamsbjerg eller Højrup.
Oversigt her:
Anne Henningsdatter,Gum,37 år, g 22/5 1841 med
smed Hans Peder Hansen, Gummerup
Anne Margrethe Henningsdt.f.c 1793, g.40 år 30/11 1833 m.
Hans Hansen, Glamsbjerg. Hun dør som enke efter Jens Jensen
7/3 1860, 67 år
Ane Henningsen, g. m. Rasmus Pedersen - ej sognefoged i Køng –
men i Holte Kohave
Ane Henningsen,enke e.Rs. Pedersen, Holte Kohave, d.17/5 1863,53år
lidt usikkerhed om de hed Henriksen
Anne Margrethe Henningsdt.,f.c.1814, g.1/7 1840 Hans Hansen,Højbj
Anne Henningsen, Højbjerg,f.c 1829, g. 30 år 12/6 1869 Hans
Rasmussen, Højbjerg
Anne Henningsdatter, død c. 1893, enke e.Peder Jensen, Glamsbjerg

t)Set med nutidens øjne skulle bedstefar, Henning Henningsen og
sønnen Henning Chr. Henningsen aldrig have været landmænd, men de
bøjede sig for slægtens krav. De blev vel nok dygtige landmænd,
men deres hud stod til noget andet. Bedstefaderen havde
kunstneriske evner særlig med træskæring, og som sådan drev han i
en periode en træskærerforretning i Odense, men fik aldrig rigtig
mulighed for at udvikle denne, da bl.a. hans kone, Stine
”Voldsgård”, døde i ung alder af tuberkulose
Henning Chr. Henningsen havde store boglige evner. Først fik han
en landbrugsuddannelse og blev nok en god bonde først på Kastelsgården ved Herrested og senere fra 1907 på Højbjerggård (da slægtens pligter kaldte) og sidst fra 1912 på Glenshøj i Glamsbjerg.
Forinden var han imidlertid – nok helt uden om det klassiske system – men ved stærk engagement i det offentlige liv blevet udnævnt til ligningsdirektør (chef for den centrale skatteligning).
Henning Chr. Henningsen blev i 1918 radikal MF valgt i Kerteminde
m) Lauras afstamning:
Lauras forældre døde i 1890 af tuberkulose, da hun - den yngste var 7 år. De hed Jens Pedersen og Maren Jørgensen og boede i Sdr.
Åby. De havde 5 børn – Laura den yngste:
1. Jørgen Pedersen,f.1871,d.
g. 17/5 1905 m. Andrea Bertha Kirstine Jørgensen,f
Hygind Vestergård.(hds. far hed Anders Jørgensen)
børn: Sigrid
Gunnar Pedersen
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fm. for Fynske Landboforeninger 1972-79
g. Ellen K. Hansen
Kirsten,f.c. 1874,g.m. skovfoged Niels Julius Caspersen
Wedelsborg.
bror – kender ej navn
Karen Pedersen,f.19/9 1880
Laura Johanne Pedersen, f. 24/11 1882
var i pleje hos slægtning Jørgen Andersen, Hygind Torp
efter forældres død

s)forfædre til Henning Eriksen,Glamsbjerg:,f.21/10 1810
Lars Eriksen, gmd. Glbj. f.c.1734, bg. 8/3 1788, 54 år
Henning Eriksen, Glbj. g. 7/7 1797 Dorthe Kirstine Jensdt,Glbj.
Henning Eriksen, Glbj. bg.18/2 1802, 27 år
= = = = = =
Hermed sluttede familien Henningsen sit virke på Højbjerggård

ny familie:
Edvard Anton Chr. Pedersen f.3/2 1880 på Kædebygård i Humble, d.
13/5 1962 i Køng. Forældre Morten Pedersen & Hanne Catrine Hansen
(slægten v. Bjarne Møller Pedersen bor stadig på Kædebygård)
gift 8/9 1905 i Humble
Katinka Frederikke Jensen Eggert, f.1/2 1880 i Brandsby v. Humble,
d.16/5 1962 i Køng. (Katinkas bror, Rs. Vald. boede på Eskehøj)
forældre: Mads Jensen Eggert & Caroline Kirstine Jacobsen
Som nygifte etableredes de i Tullebølle på Langeland,
hvorfra de flyttede til Højbjerggård.
havde 3 børn:
(alle født i Tullebølle på Langeland)
1.Gunnar Pedersen, f. 16/8 1906, d. 20/11 1993, g.m.(*
Edith Christensen fra matr.3 Holte, se dette
blev lærer på Korinth Landbrugsskole
havde 3 børn
2.Hanne Pedersen,f.1908,g.1933 m. Thorvald Nielsen, sidst boende i Esbjerg.
3.Gudrun Pedersen,f.17/9 1912,d.14/9 1999, g.m. 23/4 1937
Keld Otto Pedersen fra Vøjstrup/Nr. Broby
f.16/7 1905.d. 31/12 1967
overtog Højbjerggård
fik 6 børn:
1.Troels nok f. 1938, død som spæd
2.Knud Edvard, f. 31/5 1939,d. 3/9 1957
3.Arne,f.13/6 1942, g. Conny fra Gislev,bor i Fåborg(s
4.Finn,f. 1944, død som spæd
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5.Hanne, f.5/8 1946 bor i Agtrup v.Kolding
6.Karen, f.29/9 1940, d.11/10 2003, g. 27/10 1962
Gunnar Thorkild Andersen,f.2/3 1935 i Sdr. Nærå
overtog Højbjerggård
havde 4 børn/ døtre
1.Lone
f. 12/10 1964
2.Margit f. 15/1
1966
3.Pia
f. 23/7
1970
3.Bente f. 27/10 1973
Gunnar Andersen solgte Højbjerggård til Steen Nielsen i Højrup.
Dermed sluttede denne familie sit virke på¨Højbjerggård.
s) Arne Pedersen har oplyst – jan. 2005 - at have en
familiedokumenter fra Højbjerggård, bl. a. om morfar
Pedersen, der under 1. verdenskrig i en lang periode
til Sikringsstyrken.
Jeg har opfordret til at
Lokalhistorisk Arkiv i Glamsbjerg.
oooooooooooooooooooooooo

del breve og
Edvard
var indkaldt
aflevere på

*) var oprindelig forlovet med Ingeborg Mule Henningsen
Folketællinger:
1787 Højbjerggård matr nr. 1 Højbjerg, 1787
Hendrik Henningsen,40 sikkert bror til Hans Henningsen på
Køng Højgård matr 29a Køng,f.1745
g. 15/12 1776 m
Karen Jacobsdatter,32,kone,beg.1 æg.sk, bg.14/9 1799, 43 år
Anna, dbt. 8/8 1779 nok død før 1787 (kirkebog)
Maren Hendriksdatter,5,datter
Henning Hendriksen,3,søn
Jacob Hendriksen,1, søn - nok død
4 tj.folk.
Kirsten Olsdatter,73, mandens moder,enke e.1.æg.sk. aftægt
Ft. 1801 Højbjerggd.
Hendrik Henningsen,53,g.2.gang
Sara Madsdatter,50,kone g.1. g. g.21/5 1800 i Verninge
må være hs. børn !
Henning Hendriksen,16,søn
Anna Hendriksdatter,10,datter
Jørgen Hendriksen,8,søn
Hans Jacob Hendriksen,1 ?,søn - senere skolelærer i Gum.
efter kirkebog dbt.26712 1797 !
3.tj.folk
samt irsten Olufsdatter, 86 enke/aftægt

Side 44

Fil: Højbjerggd-1.doc
side 12 af 16

PDF side 45

Ft. 1834 2 fam.
Henning Hendriksen,49,g
Karen Rasmusdatter,46,kone
Henrik Henningsen,22 ug,søn
Karen Henningsdatter,21, ug,datter, f.c.1813
Nok g.10/11 1837 Henning Eriksen,27år, Glamsbjerg
Kirsten Henningsdatter,20,ug datter
Anne Margr. Henningsdatter,18, ug datter
Karen Marie Henningsdatter, 14,ug datter
Maren Henningsdatter,11, ug datter
Anne Katrine Henningsdatter,7,datter
Rasmine Marie Henningsdatter,5, datter
1. tj karl Jørgen Hansen,ug
Niels Jørgensen,25,ug, vanvittig , lever af arv

Ft. 1840
Henning Hendriksen,55,gmd.sognefoged (d.12/10 1855)
Karen Rasmusdatter,52,kone
Anne Margr. Henningsdatter,24,g.1/2 1842
Anne Henningsdatter,22,g.11/12 1840
Karen Marie Henningsdatter, 20 ?
Maren Henningsdatter,17
Anne Katrine Henningsdatter,13
Rasmine Marie Henningsdatter,10
måske Kirsten Henningsdatter ej hj. 1840
et plejebarn Rasmus Hansen,1
3 tj.folk
Niels Jørgensen,30,vanvittig
Bemærk ingen sønner
Ft. 1845 lbnr.524
Henning Henriksen,60,f. Køng, gmd
Karen Rasmusdatter,57,f. Køng, kone
Karen Marie Henningsen,25,ug,f. Køng, datter
Maren Henningsen,22, ug, f. Køng, datter
A. Katrine Henningensen,18,ug,f. Køng, datter
Rasmus Henningsen,15, ug,f. Køng, søn ? ej finde f.dato
3 tj.folk
Rasmus Hansen,5, f. Køng, plejebarn
Ft. 1850 fam.42
Henning Henriksen,65,enkem.
Karen M Henningsen,30 ug
Maren Henningsen,27,ug
Anne Katrine Henningsen,22, ug
Rasmine Henningsen,20, ug
Henrik Jensen,5 ugift (hvem/hvis)
3 karle
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Ft. 1870 6. husstand
Henning Eriksen,59 gmd.
Karen Henningsen, 56
Erik Mule Henningsen, 29
Henning Henningsen, 26
Anne Marie Henningsen, 18
Hans Jacob Henrik Henningsen, 14
Ft. 1880 gd. fam.nr.5
Karen Henningsdatter,66,enke, f.ca. 1813 el 1814, d. 1899
Hun blev måske gift 10/11 1837 m. Henning Eriksen i Glamsbjerg, f. c. 1810, d. 29/3 1873, 63 år
Erik Mule Henningsen,39,ug,f.c.1841 - søn
forblev ugift, død 1907
Anne Marie Henningsen,28,ug Henning Henningsen (Mulles bedstefar), 36
6 tj.folk
- - - - Hus Ft. 1787 i Højbjerg
Hans Jørgensen,41,indsidder, går dagleje
Karen

- - - - -

Efterskrift (**k
Vi skal hermed redegøre lidt for Højbjerggårdfamiliens sammenhold og impiralistiske tilbøjeligheder. Som kilde har vi foruden
ovenstående registreringer(**k også nedenstående Folketællinger:
Folketælling Glamsbjerg 1787, lb.nr. 728 5. fam
med tilføjelser
Erik Henningsen,35 – f.c. 1752
kom fra Højbjerggård – gift ind i Glamsbjerg
Anna Maria Hansdatter,36 – f.c. 1751, bg. 25/4 1800,49 år
Kirsten Eriksdatter,15 – f.c. 1772
Henning Eriksen,12 – f.c. 1775, g.7/7 1797 Dorthe Kirstine Jensdt.
Glamsbjerg
Henning Eriksen bg.18/2 1802, 27 år Ft.1801 lb.nr.890
nåede at få 2 børn: Anna dbt. 5/1 1800 & Jens dbt. 7/2 1802
Hans Eriksen,9 – f.c. 1778, bg. 29/6 1800
Jørgen Eriksen,7 – f.c. 1780, findes g.i Køng Ft.1834 lb.nr. 251
med Mette Larsdatter fra Bonnegården
fik 6 børn
Lars Eriksen,4 - f.c. 1783 – død før 1806,da ”ny Lars” dukker op.
Rasmus Eriksen,1 – f.c. 1786
Folketælling Glamsbjerg 1801, lb.nr. 862 5. fam m.tilføjelser
Erik Henningsen,49 – f.c. 1752,2 æg.sk. gift mellem 25/4 1800 &
19/4 1801, men ej i Køng
Anna Larsdatter,27 – f.c. 1772,1 æg.sk,d. 14/11 1838,66 år
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hans
børn:
Jørgen Eriksen,20, f.1781 blev gdm i Køng Ft 251 i 1834
på Bonnegården
Rasmus Eriksen,14, f.1787
Dorthe Eriksen, 7, dbt.23/7 1794
deres børn:
Anna Maria dbt. 19/4 1801, bg. 17/6 1810, 9 år
Birthe, dbt. 25/7 1802
Anna, dbt. 19/3 1804
Lars, dbt. 30/3 1806, bg. 12/4 1807, 1 år
Maren dbt. 8/5 1808
Henning Eriksen, dbt. 21/10 1810( sen. Højbjerggård)
Kirsten, bg. 4/7 1812, 3 uger
Folketælling Glamsbjerg
Anne Larsdatter,62 år –
Henning Eriksen,24 år –
kom ca. 1857 tilbage
Lars Eriksen,
20 år –

1834, 22. fam.
f.c. 1772
f.c. 1810(h
til Højbjerggård
f.c. 1814

Folketælling Glamsbjerg 1845,lb.nr. 1241
Henning Eriksen,35
Karen Henningsdatter,32
Ane Henningsen, 7
Erik Mule Henningsen,5
Karen Henningsen, 3
Henning Henningsen, 1
alle f. Køng
4 tj.folk plus deres familie
Folket. Glamsbjerg 1850 lb.nr. 440, 69. fam.
samme som 1845 plus børn:
Henrik Henningsen,3
Hans Jacob Henningsen,1
Fam. flyttede til Højbjerg fæstebr. 1857 (h
oooooooooooooooooooo
Folketælling Køng 1787,lb.nr. 30,4 fam. (k
Hans Henningsen,31 – dbt. 1/7 1755, d.1830 ?,g. 1. æg.sk.1/3 1779
Kirsten Andersdatter,36, f.c. 1751. 2. æg.sk.
f.c. 1747/51, d. 2/11 1827,80 år
Karen Pedersdatter,14 konens datter
samme i 1801 ej flere børn
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Folketælling Køng 1834
(Bonnegården)
Jørgen Eriksen,53, f.c. 1781, g. 22/3 1805
Mette Larsdatter, 51, f.c. 1783 var fra Køng
Lars Jørgensen, 29, f.c. 1805 søn, dbt. 17711 1805
Hans Jørgensen, 26, f.c. 1808 do.
Erik Jørgensen,23, f.c. 1811
do.
Anne Marie Jørgensdatter, 21, f.c.1813, datter
Anne Sofie Jørgensdatter, 14, f.c.1820,
do.
Maren Jørgensdatter,11. f.c. 1823
do.
dertil en indsidderfamilie på 3 personer
ooooooooooooooooooooo

###

Folketælling 1787 Glamsbjerg, lb.nr. 767
Lars Eriksen,53 år, f.c.1734 bonde, 1. æg.sk
Anne Rasmusdatter,43, kone, f.c. 1744, 2. æg.sk.
Lars Jensen, 15,fra konens 1. æg.sk.
Mads Jensen,11 do.
do.
Dorthe Jensdatter,8
do
##
Kirsten Larsdatter,4 deres barn
Folketælling Glamsbjerg. 1801 lb.nr. 893
Henning Eriksen, 25, bonde og gdrbeboer
Dorthe Jensdatter, 22. f.c. 1779
##
Anne/Maren Rasmusdatter, enke,66, f.c.1734
ooooooooooooooooooooo
Sagt med ”jævne ord:
Der var tre brødre på Højbjerggård:
Henrik Henningsen,f. 1748. Han videreførte Højbjerggården og hans
søn videreførte igen,men sønnen, Henning Henningsen havde ingen
sønner – kun døtre.
Hvad gør man så – man lader en datter, Karen Henningsdastter
gifte sig i 1837 med en slægtning,Henning Eriksen i Glamsbjerg,
og når rette tidspunkt er inde, får de så Højbjerggård.
Hans Henningsen,f. 1755 må også ud i verden og finde gård og kone
Valget falder på enken,Kirsten Andersdatter,på sen.Køng Højgård
matr. nr. 29 Køng. De bliver gift i 1779, og Hans bliver stedfar til en pige, Karen, f. 1773, men parret får i øvrigt ikke
selv børn. Da Hans mæt af dage går på aftægt og dør 4/8 1830,
kender vi endnu ikke hans afløser. Matr. nr. 29 er selvejergård
så det spørgsmål kan vel løses.
Afløser er – ikke familie – Mads Hansen skøde 26/9 1828,B.8/333
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Erik Henningsen,f. 1752. Han må ud at finde sig en gård og en kone og valget falder på Anna Maria Hansdatter,Glamsbjerg i 1772.
Gården er fæstegård under Krengerup med matr. nr. 6 Glamsbjerg
De får mange børn:
Særlig 2 udmærker sig:
Den ældste Henning Eriksen gifter sig også ind i en gård til
Dorthe Kirstine Jensdatter i Glamsbjerg. De når at få en søn
inden Henning dør 27 år gl. – bg. 18/2 1802
En anden i flokken, Jørgen Eriksen,f. 1780 bliver gift m.
Mette Larsdatter fra Bonnegården og får Bonnegården i fæste
matr. 20. Parret har i 1834 6 børn.
- - - - - Erik gift 2 gang
Desværre dør Anna Maria Hansdatter i 1800 kun 49 år.
Erik gifter sig meget hurtig igen med 27 årige Anna Larsdatter.
Også de får en stribe børn. Særlig udvalgt synes sønnen, Henning Eriksen at være. Han bliver gift med sin farbror, Henriks
barnebarn, Karen Henningsdatter. De får senere den gamle familiegård, Højbjerggården, hvor de også får en hel del børn.
- - - - Historien er ikke helt slut
Ovenstående gård matr. Glamsbjerg nr. 6 var som nævnt fæstegård
under Krengerup. Den frikøbes v. skøde 15/1 1877/ 26/1 1877
til selveje af fæster Christoffer Hansen. Senere ejer er Hans
Andersen, som igen v. skøde 27/2 1911 skøder til Henning Chr.
Henningsen fra Højbjerggård.
Matr. nr. 6 Glamsbjerg er Glænshøj/Glenshøj.
Se det var også en god historie.
se bilag
se bilag

3 om Mulerne
5 om aftægt
opd v PDF anlæg i 2018

opd. jan. 2005

Side 49

Fil: Højbjerggd-1-supplm.doc
side 1 af 3

PDF side 50

Supplement 1 til Lundegård matr.1 Gummerup sept. 2009
indlægges ved de 3 gårde matr. 1 Højbjerggård
matr. 8 Glamsbjerg
SUPPLEMENT A til HØJBJERGGÅRD matr 1 - se side 6
Ane Henningsdatter, f. ca.1817, død samme år
- - - - - Ane Henningsdatter,f. 5/8 1818, d. 28/10 1893,g. 11/12 1840 Køng
Lars Madsen, Glamsbjerg,f. 21/2 1808,d. 22/3 2863
Parret blev bosat måtr. 4 i Glamsbjerg – havde 6 børn:
Kirsten, f. 1841, efter affæren med Peder Larsen – ej giftermål –
blev hun senere gift (Ib Vestergår) kender ej emnet. ( note
Karen,f.17/5 1844,g. 17/11 1875 (32 år) m. ungkarl Peder Larsen,
f. 8/7 1843 af Glamsbjerg. Forlovere: Møller P. Rsmussen og Hans
Nielsen, beg. Glamsbjerg
Ane Marie,f.4/5 1847,g. 11/4 1872 (26 år)m. Hans Pedersen,f. 19/6
1843 i Blangstrup.Forlovere: Hans Nielsen og Peder Knudsen (fædre)
Henning,f.1849 – kender ej videre skæbne.
Maren,f.1/7 1853, g.21/11 1885 (32 år) m. enkem. gmd. Rasmus
Larsen, 44 år fra Jerlev, Vejle amt. Forlovere: Hans Nielsen &
Peder Jørgensen, beg. Glamsbjerg
Rasmine,f. 1855. kender ej videre skæbne
Ane Henningsen bliver gengift 24/11 1869 med 16 år yngre Hans
Nielsen (1834-1891) – ingen børn
Matr. 4 lå ca. Teglværksvej
Gården frikøbes fra Krengerup 1/8 1876
- - - - - note)
datter Kirsten havde et forhold til en mand v. navn Peder Larsen med ”resultat / frugt” Laurits Søren Larsen. Peder Larsen
udvandrede til U.S.A. Sønnen Laurits Søren Larsen,f. 25/3 1868
i Odense, fik ophold hos sine morforældre, Ane Henningsen og
Hans Nielsen i Glamsbjerg matr. 8
Laurits Søren Larsen blev senere gift med enke Ane Margrethe
Hansen og efter flere ejndomshandler bosiddende på Søndergård
matr. 8.
Kirsten Larsen blev senere gift – husker ikke hvem !
- - - - - - forbindelse til Søndergård matr. 8 Glamsbjerg og Lundegård i
Gummerup matr. 14
Hans Sørensen,f. c.1859 i Sdr. Bjerge, d. Glamsbjerg 28/12 1896
37 år – ulykkestilfælde – øksehug -(Odense Sygehus)
forældre: gmd. Svend Hansen & Ane Margr. Jespersdatter
gift 2/5 1893 i Odense m Ane Margr. Hansen,f. Orte 18/11 1869,d.?
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børn: (3 stk.)
Sørine Margrethe Sørensen, f. 4/5 1893 i Sønderby, konf. 6/10
1907 gift til Lundegård i Gummerup
Anna Jensine Sørensen, f. 3/7 1894, d. 12/2 1920 (Spanske Syge)
var ”hattedame” / modist – boede København
Kirstine Sørensen,f. 13/12 1895, d. 10/12 1977
blev købmandskone i Hjelmerup
fam. boede på et mindre landbrug i Glamsbjerg først med Ane Margr. 2 ægteskab kom de til Søndergård
- - - - ny mand:
Ane Margr. Hansen blev g 2. g. 8/2 1898 i Odense m.sin bestyrer
Laurits Søren Larsen,f. 25/3 1868 i Odense, d. 1938 i Glamsbjerg
børn: (4 stk.)
Matea Hansine Larsen,f. 5/5 1898, d. 13/9 1987,g. bager i Snave
ægteskab opløst – kun 1 barn, datter Helene, gift
til Vestergård i Hårby – en søn Ib Vestergård Nielsen
Hans Holger Larsen, f. 23/12 1899, d. ? – overtog sammen med
søster Hansine matr. 8 Søndergård i Glamsbjerg
Kaj Emil Larsen, f. 24/5 1905,d. 24/5 1986 – boede i København
gift og der var 2 døtre
Gudrun Elisabeth Larsen,f. 1/1 1913,d. 10/1 1960 – tandtekniker
hos Anna Krestensen, g. 2 gange: a) Guldberg & b) Frandsen
der var 2 sønner, Ebbe & Gert
- - - - - - Laurits Søren Larsen var en meget foretagsom mand,
flyttede mellem flere landbrug i Glamsbjerg – endte på
Søndergård – skøde 6/4 1903 – byggede nyt stuehus i 1905
ejerrækker i Glamsbjerg
Hans Sørensen
boede på mindre landbru i Glamsbjerg
enke:
Ane Margr. Hansen
ny mand
Laurits Søren Larsen
matr. 8 Søndergård skøde 6/4 1903
søn & datter:
Hans Holger Larsen og Hansine Larsen
skøde
???
:
salg til Glamsbjerg Centret

ca. 1974
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SUPPLEMENT B til HØJBJERGGÅRD matr 1 - oversigt side 4
registr. side 6
indlægges også som supplement I til Bærholm matr 3 Holte
oversigt side 4
registr. side 6
Vi har en Karen Rasmusdatter med fader Rasmus Pedersen. Hun giver
anledning til visse overvejelser.
Kirkebogen fortæller:
Rasmus Pedersen, Gummerup – Karen dbt. 19/6 1785
Rasmus Pedersen, Køng
- Peder dbt.
3/10 1785, d. 3/10 1787
Rasmus Pedersen, Gummerup, d. 30/9 1786, 54 år
Rasmus Pedersen, Køng
- Jørgen dbt. 28/5 1786
Rasmus Pedersen, Køng
- Karen død
23/9 1787, 5 år
Rasmus Pedersen og Kirsten Jørgensdatter, uden stedsbetegn.
1/6 1788
- Karen dbt.
Folketælling 1801 Bærholm - Holte
Rasmus Pedersen og Kirsten Hansdatter
datter Karen, 15 år
- - - - - - - I 1812 bliver Henning Henriksen, Højbjerggård, f. 1784 gift 1/5
1812 med Karen Rasmusdatter.
Hvem er så hvem ?
I første runde havde jeg valgt efter Ft. 1801, men andre ting
tyder på, at det er Karen Rasmusdatter fra Køng – nærmere fra
Østerbys gård – matr. 37 – der er den rette som kone på
Højbjerggård.
Jvf.i øvrigt kontakter med Ingvard Rasmussen og Ib Vestergård
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Oversigt
over gård – matr. Højbjerggård nr. 2 – kaldet

Eskehøj
beliggende
Højbjergvej 24, 5620 Glamsbjerg
tilhørende
Tonny Mikkelsen,
vist boende i København
Resume.
Gården Eskehøj(gård) er en gl. enestegård anlagt i Middelalderen.
Gården har ikke alene som enestegård, men også i kraft af at have
været herredsfogedgård en speciel historie.
I den historiske tid har gården været beboet af flere slægter,
hvilket betyder, at den i perioder har den haft en lidt omtumlet
tilværelse.
På et tidspunkt blev den overtaget at Statens Jordlovsudvalg, og
der blev frastykket 2 statshusmandsbrug.
På det seneste er jorden blevet frastykket til Højbjerggård, og de
før så stolte bindingsværksbygninger er i dag i en yderst miserabel forfatning.
ooooooooooooooooooooo
Lidt mere historie – også identifikationer – ejere.
Om gården Eskehøj er anlagt nogenlunde sideløbende med den anden
enestegård i Højbjerg, nu kaldet Højbjerggård, eller de oprindelig er etableret som en gård med senere deling, ved vi ikke. Men
omkring 1560 var der i al fald 2 gårde.
Området hed tidligere ”Køng Torn”, og det må være blevet afløst af
Højbjerg sidst i 1700-tallet – i hvert fald eksisterer Højbjerg
ved anlæggelsen af 1844 matr. i 1809.
En væsentlig identifikation er Chr. d. V.´s matr. fra 1682, hvor
gården ejes af Pernille Bille, Brobygård med fæster Hans Jørgensen og hartkorn 6-1-1-2, nævnt som Køng Torn.
- - - - Med baggrund i de registrerede oplysninger kan vi derefter opstille en ejerræke – desværre i de fleste tilfælde uden ejerskifteår:
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før 1536 sikkert kirkegods
1536 reformationens indførelse – kongen, Chr.d.III inddrager al
kirkegods, men stiller en del til rådighed for skoler og
kirken som f.x. præstegårde.
Altså kongen er ejer.
1554 3/5 stiller kongen en gård i Højbjerg til rådighed for Assens
skole.
1560 17/7 får Eiler Hardenberg af Kongen skøde på en gård i Køng
Torn.
1562 5/11 får Eiler Hardenberg af kongen ved mageskifte en gård
også i Køng Torn.
derefter er der plads til en ukendt ejer(e)
før 1647 er Corfits Ulfeldt ejer
1647 25/3 får Anders Bille på Søbo skøde af Corfits Ulfeldt.
1682 er Anders Billes datter, Pernille Bille på Brobygård, skødehaver – senere måske hendes mand Børge Trolle.
derefter igen plads til en ukendt ejer
1687 eller senere købes gården af Peder Falenkamp, også ejer af
Damgården matr. 2 i Gummerup
Han efterfølges af søn, Hans Falenkamp, der i
1709 udnævnes til herredsfoged i Sallinge Herred.
1774 efter hovedskattebog er ejer en Monsiur Lund, der sælger
1780 ca. sælger til Rantzau på Krengerup – ejer til 1880
1809/44 hartkorn 4-3-0-0 1/2
1880 9/6 arvefæsteskøde til fæster, Rasmus Hansen
1888 20/7 skøde til ugifte datter, Karen Rasmussen,d.8/12 1888
1889 17/1 skøde til Lars Eriksen
1913 23/6 skøde til Hans Jørgen Hansen Falden
1917
9/2 skøde til kons.v. Hans Hansen m. fl.
1917 22/6 skøde til Rs. Vald. Jensen Eggert
(bror til Katinka på Højbjerggård)
1936 16/3 tvangsauktion – Landbrugsm. bliver ejer
(der frastykkes to statshusmandsbrug)
1938 11/2 Gunnar Kring Brems jordrentebrug på hovedparcel
1968 17/7 Gunnar K. B. får jordrenten afløst
1981
1/4 jorden sælges til Højbjerggård
1983 27/5 bygninger skødes til Ole Sørum & Karen Johansen
med restareal oplyses til 4254 kvm
1985 27/9 Karen Johansen får særeje
der bliver tvangsauktion
1992 11/9 skøde til Tonny Mikkelsen
oooooooooooooooooo
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fæstere:
”Gl.” Henning nok omkring 1664
nok svigersøn:
Hans Jørgensen nævnt 1682, bg. 1723
nok søn:
Henning Hansen, bg. 1734
ny mand:
Hans Olsen måske ca 1735
fremmed:
Søren Jensen fæstebr. af Hans Falenkamp 16/10 1740 og forloves
med Karen Chrestensdatter, jf. Brahesholm fæstereg.
fremmed:
Peder Hansen Skøtte fra Holte fæstebr. Brahesholm 28/2 1791
søn:
Rasmus Pedersen, fæstebr. Brahesholm 1/12 1839
ny mand:
Rasmus Hansen køber til arvefæste 1880
ooooooooooooooooooooooo
Frastykninger og tilkøb
Frastykket 2b-2f
Matr. 2b Højbjergvej 39 opr. statshusmandsbrug 1938
tilkøbt 2e skøde 8/8 1955
skøde Niels Melsen Lange Nielsen, 12/2 1938
nuv. ejer er Hans Jensen, skøde 5/5 1955
kun de 2 ejere
matr. 2c Langstedvej 26 opr. statshusmandsbrug 1938
skøde Jens Asger Madsen, 12/2 1938
nuv. ejer er Helle & Niels Dyring skøde 14/9 1989
kun de 2 ejere
matr. 2f jorden v. salg til Højbjerggård
- - - - - Der ses ikke at være tilkøbt noget.
Oooooooooooooooooooo
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Familieforhold
Om de ældste familieforhold er der en vis usikkerhed:
”Gl” Henning. Kender ej dbt. eller bg. eller giftermål.
Der kan være tale om 4 børn, hvoraf en datter Zitzel kan
føre videre ved giftermål m. Hans Jørgensen
- - - - Hans Jørgensen,f.c. 1638, bg. 9/6 1723, 85 år
kone Zitzel Højbjerg, f.c. 1637, bg. 14/2 1717,80 år.
Vi kender 4 børn, hvoraf Henning videreførte.
- - - - Henning Hansen/Højbjerg,f. ?/7 1674, bg. 21/2 1734, 59 år 5 mdr.
g. 24/6 1703 Karen Larsdatter, Gummerup, f. & bg. ??
Vi kender 4 børn, men ingen videreførte.
Karen Larsdatter blev g. 2. g. 4/7 1734 m. Hans Olsen,f.c. 1692,
bg. 5/6 1753, 61 år.
Ingen kendte børn og hvad der blev af Karen & Hans vides ikke
- - - - Ny familie:
Søren Jensen, f.c. 1709 ej i Køng, bg. 23/5 1786,77 år
gift i Verninge 8/7 1740 m. Maren Christensdatter.
f.c. 1705,bg. 28/8 1789, 84 år
De kom fra Verninge, men vi kender ikke mere.
der kendes fl. børn – men der er usikkerhed – ingen videreførte
- - - - Ny familie:
Peder Hansen Skytte fra Holte,f.c. 1763,d. 13/2 1838, 74 år
gift 17/11 1788 m. Karen Andersdatter fra Højbjerglund/Holte ?
dbt 8/5 1763, d.14/2 1838
Vi kender 13 fødte børn, hvoraf Anders overtog sin farfars gård i
Holte og Rasmus videreførte i Højbjerg.
- - - - Rasmus Pedersen, f.1811, d. 1850 gift ej Køng m. Karen Jensdatter,
dbt.30/12 1810 - d.3/12 1879,69 år. Var fætter til Rasmus Pedersen
vi kender 5 børn, men ingen videreførte.
Efter Rasmus Pedersens død blev Karen gift 2. g. 18/10 1850 m.
Rasmus Hansen,Højrup Ft. 1834, lb.nr. 676,f.c.1821,død 3/12 1889
I dette ægteskab var kun 2 døtre, hvoraf Karen videreførte
- - - - Karen Rasmussen,f.c. 1856, død 8/12 1888, 32 år og ugift.
- - - - Ny familie:
Lars Eriksen – skøde 1889 – f. 27/12 1860 på Stuegården i Barløse
med forældre: Erik Jørgensen & Ane Marie Nielsdatter.Gift 2 gange:
1. Ane Hansen,f. 1872 i Falden, Søllested sogn med forældre
Hans Christoffersen & Maren Rasmussen.
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Ane Hansen g.10/4 1891,Søllested, d. 18/3 1892 – næppe børn.
2. Vilhelmine Caroline Hansen,f. 1/10 1871 på Agermosegård i Barløse med forældre: sognefoged Vilhelm Hansen & Maren Kirstine
født Madsen. Giftedato i Barløse 17/5 1895
kender 2 børn: (måske flere)
Niels Jørgen Eriksen, f. 12/6 1896
Anna Marie Eriksen, f. 9/8 1898
Ingen videreførte
Om næste ejer fra 1913, Hans Jørgen Hansen Falden, var i familie med Lars Eriksens første kone vides ikke – forholdene
ikke undersøgt.
- - - - Ny familie:
Rasmus. Vald. Jensen Eggert, skøde 22/6 1917, f.16/5 1886 bror til Katinka på Højbjerggård, - gift 8/8 1923 i Stubberup på Hindsholm med
Anne Nicoline Christensen, f. 12/11 1892
kender kun 2 børn op til 31/12 1929, nemlig
Ellen Eggert, f. 19/11 1925, hjemmedbt. 22/12 1925
Bodil Eggert, f. 4/4 1928
- - - - Ny familie:
skøde 1938
Gunnar Kring Brems,f.2/11 1909 i Kaslund,d.2/3 1993,bg. i Køng
var vist 6 søskende bl.a. Aksel g. Anna Skytte
Brems er en stor familie.
gift 1/1 1937 i Barløse m.
Marie Larsen, f.11/7 1916 i Kaslund, lev. i 2004
Parret havde 4 børn – ingen videreførte.
- - - - Herredsfogedfamilien
se evt. bilag 2
Med baggrund i herredsfogedoversigt på Landsarkivet, Køng Kirkebog
og ikke mindst Tommerup Kirkebog, kan opstilles følgende
familieoversigt:
Bernt

??, data ?? boede måske i Tommerup.
kender 2 børn:
Tove Berntsdatter, bg. 5/3 1688 i Tommerup som Peder
Falenkamps faster og

søn:
Diderik Berntsen, kender ingen data
søn:
Peder Dideriksen, tog tilnavnet Falenkamp
ikke ualmindelig i hine tider for en”borgerlig” embedsmand
Peder Falenkamp blev g. m. Christence i Tommerup 9/6 1680
Peder Falenkamp udnævnt til herredsfoged 30/7 1695
Peder Falenkamp bg. Tommerup enten
25/7 el. 31/7 1709
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søn:
Hans Falenkamp,f.c.1679,bg.1/7 1745,66 år Køng,herredsfoged udnæv.
6/9 1709, g. – kender ej dato el. sted – Elisabeth Haanvath
f.c. 1696, bg. 10/1 1761, 65 år i Køng
Hans Falenkamps fødselsår er ”tilbageregnet”. Det kan give
anledning til overvejelser om, at Peder Falenkamp måske
var gift 2 gange !
Afslutning
Her slutter så indtil videre historien om den gamle
herredsfogedgård. Om bygningerne får en ”chance” – vi kan håbe !
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Registreringer
Vedr. Eskehøj/Eskehøjgård/Eskebjerg matr 2
af Højbjerg
Højbjergvej 34
Vi har set Eskehøj benævnt som Eskebjerg
Gården er en gammel herredsfogedgård, beliggende hvor
Tre herreder mødes (Båg,Odense og Sallinge herreder)
Identifikationer/ pejlemærker
1664 matr. ulæselig (for mig !)
Afskrift 1682
6-1-1-2 ejer Pernille Bille til Brobygård
fæster Hans Jørgensen
Afskrift ca 1750 6-1-1-2 ejer Hans Fallenkamp
fæster Søren Jensen
Hans Fallenkam, herredsfoged, Højbjerg bg. 24/6 1745, 66 år
d.v.s f.c.1679
Hs. enke: Elisabeth Haanvath,Højbjerg, bg. 10/1 1761, 65 år
d.v.s. f.c. 1696
Hovedskattebog 1774-1779
Ejer monsiur Lund - fæster Søren Jensen htk. 6-1-1-2
(6-1-1-1 plus 0-0-0-1)
Der opholder sig en mons.Hans Lund i Præstegården,14/4 1768
gården må være købt af Søholm i årene 1778-79
ej finde en skødedato (R. & F.L.)
hovedsk.-bog 1779-81 ejer Søholm fæster mon. Lund htk.0-0-2-0
Htk.1844/1809
4-3-0-0 1/2 ejer Søholm fæster Peder Høybjerg
læs: Peder Hansen fra matr.6 i Holte
- - - - - herredsfogeder i Sallinge herred:
16/6 1687
konstitueret
Peder Falenkamp
Peder Falenkamp
30/7 1695
udnævnt/ bg. 25/7 1709
søn:
Hans Falenkamp
6/9 1709
bg. Køng 1/7 1745,66 år
- - - - Hans Fallenkamp også ejer Damgård, Gum. – nej det var Peder
Fallenkamp,dengang boende Tommerup
Hartkorn oversigt
1664 kendes ikke
1682
6-1-1-2
1809/44 4-3-0-0 ½
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Den tidlige historie
Kronens skøder
Højbjerg
kun i bind I - intet i andre bind.
side 45
3. maj 1554 gavebrev fra kongen på gård i Højbjerg til
Assens Skole.
side 69
17.juli 1560 skøde fra kongen til Eiler Hardenberg til
Mattrup på gård i Højbjerg.
side 91
5. nov. 1562. Mageskifteskøde, så Eiler Hardenberg får
gård i Højbjerg fra Assens Skole.
- - - - - Ovenstående kunne tyde på, at Eiler Hardenberg var ejer af begge
gårde. Altså er der 2 gårde i Højbjerg på dette tidspunkt 1554-62
Endvidere, eftersom det er Kongens ejendom, er det gammelt
kirkegods fra før reformationen.
- - - - - Her er faktisk plads til en anden ejer før Corfitz Ulfeldt
- - - - - Noget af vor tidligste viden om gårdene er også Corfits Ulfeldts
skøde til Anders Bille i 1647 – vi citerer fra skriftet
Danmarks indre Forhold i ældre Tid
Udgivet i afskrift af Fyens Stifts literaire Selskab i 1841
” Udtog af Corfits Ulfelds skøde til Anders Bille på gaarden
Kjøng Torn. 1647
Corfits Ulfeld til Mattrup skøder til Anders Bille til Damsbo,
Danmarks Riges Marsk, Råd og Befalingsmand på Vestervig Kloster,
en Gård i Fyen, Baagherred, Kjøng Sogn, som kaldes Kjøngtorn.
Dat. Mattrup, den 25 marts 1647
Underskrevet af
Corfit Ulfeldt, Kield Krag til Trusholm og Laurids Below til
Spøtterup, kgl Maj. Secreteer ”
Det oplyses, at original på pergament opbevares i Hvedholms arkiv.
(kilde: Gitte Assserson, Glamsbjerg)
- - - - Man kan ikke ud af dette læse om det omfatter en eller to gårde.
Men vi tager igen et kvalificeret gæt:
Anders Bille også til Søbo overdrager gården(ene) til sin datter,
Pernille Bille, der blev gift med Børge Trolle på Brobygård. Hun
står opført som ejer af begge Højbjerggårde i 1682.
1682 Pernille Bille, Brobygård fra fader Anders Bille
?? Peder Falenkamp (også ejer af Damgård i Gummerup 1682
1740 ca. Hans Falenkamp
skødedato ukendt
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forsættes

1774-1781 hovedskattebog ejer monsiur Lund – fæster Søren Jensen
skødedato til Rantzau er ej kendt, men før 1791 måske 1780
Grev Rantzau
ejer op til 1880
1809/44 htk. 4-3—0-0 1/2
Grev Rantzau
afskr. 1830 fæster Rasmus Pedersen(z htk.4-3-0-1/2
efter fader dato se Søholm fæstereg.
fæstebrevet udstedt 1/12 1839
Rs. Pedersen død 1850, Brahesholm
Sk.pro. 22 el.25/2 1850 side 288 & 295
enke Karen Jensdatter & 5 børn – se
fam.
Rasmus Hansen
arvefæsteskøde 9/6 1880 # 9/6 1880 B.26/135
steddatter:
Karen Rasmussen
sk.attest
8/3 1887 # 18/3 1887 B.28/652
Karen Rasmussens arvv. Sk.attest 18/6 1888 # 20/7 1888 B.29/293
fremmed:
Karen dør ugift i 1888
Lars Eriksen, Barløse
skøde 29/12 1888 # 17/1 1889 B.29/400
Hans Jørgen Hansen Falden
konsortium: Niels Rasmussen, Mads K.Hansen & Hans
Hansen,Nellemose &
Jens Madsen, Hårby

skøde 16/6

1913 # 23/6

1913

B.42/557

skøde 15/1

1917 #

9/2

1917

B.45/441

1917 # 22/6
1936

1917

B.45/682

Rs.Vald.Jensen Eggert(x
skøde 18/6
Tvangsauktion – tingl.medd
16/3
Landbrugministeriet
Fogedudlægsskøde
8/4
Frastykket 2 statshusmandsbrug, 2b
Gunnar Kring Brems(jordrentebrug)11/2
overtog drift allerede i 1937 !
Gunnar K.Brems jordrente afløst /
alm skøde 17/7
frasalg af jord til Højbjerggd. 1/4
Ole Sørum og Karen Johansen skøde
(guldsmedens )
på restejedommen/bygninger
27/5
Karen Marie Johansen skøde
på restejendom
27/5
ægtepagt pålyst
27/9
tvangsauktion
Tonny Mikkelsen
skøde
11/9
også reg. som ejer i
- - - 2000 – nu kun 4254 kvm.

1937
& 2c
1938
1968
1981
1983
1983
1985
1992
2000
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x) bror til Katinka på Højbjerggård – ud af Eggert familien på
Langeland.
Fæstere
Henning ???
svigersøn: ??
Hans Jørgensen, bg. 9/6 1723
søn:
Henning Hansen, bg. 21/2 1734
ny mand:
Hans Olsen – bliver han mon fæster ?
fremmed:
Søren Jensen – nævnt 1740 - bg. 1786 – enke bg. 1789
fremmed:
Peder Hansen Skøtte fæste gd Køng-Højrup/Højbjerg 6-2-0-0
Fæstebr. 28/2 1791, idet Søren Jensens enke er død
Pas på: Brahesholm udsteder fæstebrev ca. samtidig
28/2 1791 også på en gård i Højbjerg, men det er
Højbjerg ved Ørsted – også hartkorn 6-2-0-0
altså:
Peder Hansen fra Skyttegården i Holte,fæstebr.28/2 1791 Brahesh.
søn:
Rasmus Pedersen htk 4-6-0-3/4 fæstebr.Brahesholm 1/12 1839
forældre døde
ny mand:
Rasmus Hansen får arvefæste/selveje i 1880
datter:
Karen Rasmussen overtager, d. 1888
ooooooooooooooooooo
frastykninger:
2a Eskehøj (2a-2f)
2a Højbjergvej 24 – nu kun 4254 kvm, ejer Tom Mikkelsen
skøde efter tvangsauktion 11/9 1992
2b Højbjergvej 39, Hans Jensen, sk.5/5 1954
2c Langstedvej 26, sk. 14/9 1989, Helle og Niels Dyring
2d overført til Fåborg Retskreds
2e overført til Hans Jensen, Højbjergvej 39, sk.8/3 1955
2f overført til 1a til 6c Højrup, areal 11 ha 0651 kvm
først til Gunnar Andersen, Højbjerggård, skøde 15/6 1981
senere i 1994 til Erik & Steen Nielsen i Højrup sammen
med den øvrige Højbjerggård
Matr. 2 f omfattede resten af Eskehøj jorde, undtagen
lige jorden rundt omkring bygningerne.

Side 62

Fil:Højbjerggd-2.doc

side 5 af 12

PDF side 63

Ved landbrugsministeriets overtagelse, blev der frastykket 2
statshusmandsbrug, nemlig 2b og 2c.
Vedr. 2b Højbjergvej 39.
Niels Melsen Lange Nielsen
skøde 12/2 1938
Hans Jensen
skøde 5/5 1955
tilkøb af 2e fra Jens Madsen skøde 8/8 1955
Vedr. 2c Langstedvej 26.
Jens Asger Madsen
skøde 12/2
enke:Engina Madsen
skifte att.14/9
Helle og Niels Dyring
skøde 14/9
oooooooooooooooooooo

1938
1989
1989

Bygninger.
Gårdens bindingsværksbygninger er her i 2005 i en elendig
forfatning – og spørgsmålet er om en renovering er mulig.
Disse bygninger er i ders grundbestand statelige, men vi ved ikke
noget om deres alder.
oooooooooooooooooo
Familieforhold
Ældste familie Henningsen
Vi arbejder ud fra en hypotese
Der er en ”gl.Henning” som
vi ingen data har om & på

børn: (kan være)
Johanne Henningsdatter,f.c.1645
bg. 1/1 1690, 45, g.m.
Morten Rosengård, Højrup
Anne Henningsdatter,f.c. 1642
nok gift før 1687,
bg. 17/12 1702, 60 år, g.m.
Lars Lunde, Gum. matr.14
Jørgen Henningsen,f.c.1644,bg. 1732
fik matr. 9 i Gummerup - se det
gift 3 gange
datter – ukendt navn – f.c. ?
kan være Zitzel ”Højbjerg” (t
gift m. Hans Jørgensen 1638-1723
videreførte
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Hans Jørgensen nævnt matr. 1682
Hans Jørgensen, Højbjerg nævnt 16/9 1701 se kirkebog
Hans Jørgensen,f.c.1638, fadder 14/2 1709 & 2/2 1713
f.c.1638,bg. 9/6 1723,85år
giftedato kendes ikke
Hans Jørgensens kone fadder 15/10 1702(t
Hans Jørgensens kone Zitzel Højbjerg,f.c.1637,bg. 14/2 1717, 8o år
børn:
Anne Hansdatter g. 12/6 1692
Jens Jørgensen, Jordløse
Anne Hansdatter,Højbjerg,g.4/9 1699
Hans Madsen i Akkerup
Karen Hansdatter,Højbjerg,f.c.1669
g.21/6 1696, bg. 16/10 1710, 41 år
Lars Olsen i Højrup,f.c. 1646, bg.
25/1 1720, 74 år
Henning Hansen, Højbjerg – f.1674
videreførte
(kan være opkaldt efter Zitzels far)
- - - - - Vi ”savner” efter opkaldstesen en
Jørgen Hansen !! ses ej K.b.-reg
Henning Hansen,Højbjerg
børn:
f.?/7 1674,bg. 21/2 1734
59 år& 5 mdr.
4 sikre børn:
g. 24/6 1703 m. Karen
Anne Henningsdatter,dbt.2/3 1704, ej
Larsdatter, Gummerup
finde bg. dato for Anne & Jørgen
fine faddere, bl.a. Morten Højbjerg
& Hans Johansen, Højbjerg ???
g.6/4 1722 enkem.Jørgen Pedersen,Rosen
gård, tidl. g. 2/7 1713 ?? Mikkelsdt.
sandsynlig søn dbt.Henning 18/11 1736
Sidsel Henningsdatter,dbt.4/5 1710,ej fin
de hds. videre skæbne-ses ej K.b-reg.
Henning Højbjerg er
Maren Henningsdatter,dbt. marts 1716
fadder 7/10 1703
bg. fra Holte 2/5 1749,33 år g.
do.
6/8 1699
14/10 1736 Anders Jensen, Bækhuset
Hans Henningsen,dbt.7/7 1724
- - Karen Larsdatter,g.2.g.
videre skæbne
#####
4/7 1734 m.Hans Olsen
ej finde flere børn i kirkebog 04-34
f.c.1692,bg. 5/6 1753
- - - - 61 år
vi har en (hører ej til her)
Ej finde data i K.b-reg Johan Henningsen. g. 18/5 1736 til
for Karen Larsdatter
Lundegård i Gum. ej flere dato
se matr. 14 Gum, måske d.
under lagune 1775
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vi har en (hører ej til her)
Hans Henningsen,dbt. 23/9 1708 (søn af
Henning Lunde, Gum. se matr 14
blev gift til Højrup
søn dbt. Knud 25/3 1736
- - - - Spørgsmålet er nu om Falenkamp’erne som ejere også boede på gården
som herredsfogeder i Sallinge herred:
og derfor ikke havde fæstere
Peder Falenkamp
16/6 1687
konstitueret
Peder Falenkamp udnævnt 30/7 1695
bg. 25/7 1709 ses ej Køng
søn:
Hans Falenkamp
udnævnt 6/9 1709
bg. Køng 1/7 1745,66 år
Hans Fallenkam,herredsf.Højbjerg,f.c. 1679, bg. 24/6 1745, 66 år
Hs. enke: Elisabeth Haanvath,Højbjerg,f.c.1696, bg.10/1 1761,65år
Hvis tingene nogenlunde skal passe, havde herredsfogederne fæstere
på gården, men de kunne vel også samtidig selv bo der !!
Vor konklusion, jf. bilag 8
- - - - Det kan godt tænkes, at Søren Jensen er blevet fæster efter
Henning Hansen og Hans Olufsen, men vi kender ej datoer !!
Hvis Hans Olufsen i det hele taget boede der ??
Vi konstaterer blot, at Søren Jensen nævnes i Køng kirkebog 11/9
1740
- - - - ny familie:
Søren Jensen,f.c.1709 ej Køng, bg. 23/5 1786, 77 år
var fæster efter afskr.amstuematr oversigt 1740-50
g. i Verninge 8/7 1740 med
Karen Chrestensdatter,f.c. 1705,bg.28/8 1789, 84 år
børn:
tvillinger,f.ses ej Køng,den ene tvilling bg. 11/9 1740
Anne Gertrud Christense Sørensdatter, dbt 15/10 1741
g. 30/12 1782,41 år
Jens dbt. 2/5 1745, måske bg.17/7 1790 ug., alder passer ikke
men der kom også en ny fæster !!
Hans & Niels dbt.14/1 1748
Hans bg. 5/3 1755, 7 år, Niels ses ej K.b-reg.
nok derfor ingen familiemedlemmer forsatte
ny familie jf. Brahesholm fæsteprotokol
Peder Hansen Skøtte,28 år,af Holte,fæste gd Køng-Højrup/Højbjerg
6-2-0-0,Fæstebr. 28/2 1791, idet Søren Jensens enke er død
han var søn fra Skyttegården i Holte matr. 6 – se det
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Peder Hansen,(Højbjerg)f.c.1763
børn: 13 kendte
d.13/2 1838,74 år
Anna Pedersdatter,f.c.1788, bg.15/1
g. 17/11 1788 m. Karen
1858, g.14/11 1812 Niels Carlsen
Andersdatter,dbt.8/5 1763
Flemløse
fader Anders Madsen,Køng
Maren Pederdatter.dbt.2/3 1790
d.14/2 1838 – nævnes fra
Højbjerglund (z
??
fra Holte, g.24 år,10/11 1815
- måske fejllæsning
m.lærer Lars Bjerring,Søholm(u
af ”Holte”
u) se under folketællinger
Karen Pedersdatter,dbt.15/1 1792
fik datter dbt. Karen,30/12(t
1810, barnef.Jens Pedersen
Stormgård – Karen senere g.39 år
24/9 1831 gartner Rasmus Larsen
Krengerup. sen. boelsmand Højrup
Karen d. 14/11 1866, 74 år
Anders Pedersen,dbt.28/7 1793,d.
1824 i Holte
g. Ane Jensdatter,Gamtofte
fik farfars – Skyttegården
i Holte se matr. 6 der
Johanne Kirstine Pedersdatter,dbt.
1/3 1795,d. ?,g.33 år 29/3 1828
Hans Andersen i Højrup
Gjertrud Pedersdt.,dbt.4/12 1796
g.11/10 1823(26år) Rasmus Jørgensen, Højbjerg
Anna Sofie Pedersdt.,dbt.29/7 1798
bg.23/7 1801,3 år
Sidsel,dbt.11/4 1800, bg.9/7 1801
Anna Sofia Pedersdt,dbt.4/4 1802
bg.1/12 1803,1,5 år
Sidsel Pedersdatter,dbt.29/1 1804
ses ej K.b-reg
Hans Pedersen,dbt.25/8 1805,d.ug.
18/12 1838,
Pernille Pedersd.,dbt.14/2 1808
d.ug. 27/6 1834
Rasmus Pedersen,f.1811,d.1850
videreførte
Er han søn ? Ja - ej finde dåbsdag
Ja – søn ifølge fæstebr. & FT
- - - - - -
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z)Højbjerglund – hvad er det ?. En overgang troede vi, at det var
en tidlig udskiftning af nu Storkegården også kaldet Gedekrog.
Der optræder en gård under Højbjerg vist kaldet Højbjerglund v.Ft.
1787, men personerne der passer ikke med en Karen Andersdatter,
men derfor kan hun godt have opholdt sig der. Hvis Karens alder
passer, passer det med at hun er dbt. 8/5 1763 med fader Anders
Madsen i Køng. Anders Madsen dør kort tid efter Karens fødsel, og
så ved man jo ikke, hvad der blev af enken og barnet.
Højbjerglund kan være fejllæsning af Holte.
- - - - - t) ”frugten” Karen dukker op igen. Hun blev døbt 30/12 1810 og
senere gift med sin morbror Rasmus Pedersen på Eskehøj – se
nedenstående. se også Ft. 1834 lb.nr. 789 i Højrup
- - - - - Rasmus Pedersen, f. c. 1811(r
5 børn i 1.ægtesk.
d. 1850,38 år,g. ej Køng (t
Brah.Sk.pro 22 el.25/2 1850
side 288 & 295
Johanne Kirstine,
Karen Jensdt.,dbt.30/12 1811
f.1834, g.21/4 1864 m. gmd.enkem
d. 3/12 1879,69 år
Hans Jensen, Bodebj. f.c. 1828(#
- - - - Karen Jensdatter g.igen
Pernille Rasmusdatter,f.1836 ,(x
18/10 1850 m.
g.22/5 1875, Lars Corneliusen(#
Rasmus Hansen,fra Højrup(s
husm,enkem, Bodebjerg
Peder Rasmussen,f.1840,(#
ses ej K.b.reg – bor Nårup
Hans Rasmussen,f.1841,g.12/6 (#
1869 Anne Henningsen, Højbjerggd.
blev husmfolk. i Nårup
Rasmus Rasmussen,f.1845,(#
ses ej K.b-reg.- bor Bellinge
- - - - - 2 børn i 2. ægtesk.
Johanne Rasmussen,f.1852, d.
g. 23/9 1885 Anders Rasmussen
Bred(#
Karen Rasmussen,f.1856,d.8/12 1888,ug
videreførte
#)disse 5 ”skiftede” Karen Rasmussens bo i 1888
x)Jens Hansen,f.c. 1862
altså barnebarn,Pernilles søn m.
Hans fra Skyttegården i Køng
r) Tror kirkebogsafskriveren har blandet Rasmus Pederen fra henholdsvis Landmålergården og Eskehøj sammen. Deres fædre hed også
det samme. Derfor ikke eksakt dato.
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s) der er faktisk 3 muligheder:
Rasmus Hansen, Højrup,f. 1822, Ft.lb. nr.676 i 1834, søn af væver
Hans Nielsen.
Rasmus Hansen, Højrup,f. 1818, Ft.lb. nr.751, tj. karl på gdr.11,
Rasmus Hansen, Højrup, f.1821, Ft.lb. nr.672 i 1834, søn af gmd.
Hans Andersen på gd. nr. 8.
Ud fra stand og alder har vi valgt den sidste mulighed.
- - - - datter:
Karen Rasmussen, f.c.1856,
d. 8/12 1888 ugift.
hermed uddøde denne familie på Eskehøj
= = = = = = = =
Lars Eriksen, skøde 17/1 1889
ejer til 1913 – familie, se oversigten
- - - - Efterfølgende ejere havde kun gården i kort tid.
- - - - Eggert-familien skøde 1917
ejer til 1937 – familie, se oversigten
- - - - Brems familien overtagelse/skøde 1937/38
Gunnar Kring Brems,f.2/11 1909 i Kaslund,d.2/3 1993,bg. i Køng
var vist 6 søskende bl.a. Aksel g. Anna Skytte
Brems er en stor familie.
gift m. Marie Larsen, f.11/7 1916 i Kaslund, lev. i 2004
gift 1/1 1937 i Barløse
4 børn, Erling, f. 24/5 1938,g.m. Margit, bor i Verninge
4 sønner,hvoraf Mogens & Søren
driver landbrug på Horne land
Jørgen, f. 11/12 1939
Birgit, f. 1/2 1942
Inger, f. 22/2 1946
= = = = = =
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Folketællinger
Eskehøj matr 2 Ft. 1787
Karen Chrestensdatter,82.enke e. 1 æg.sk. gårdboerske
3 tj. folk
Ft. 1801 Eskehøj (gl. herredsfogedgård)
Peder Hansen,38,B. & g.beboer (kaldt Peder Højbjerg ??)
Karen Andersdatter,38,kone beg. 1. æg.sk.
Maren Pedersdatter,11
Karen Pedersdatter,9
Anders Pedersen,7 (fik Skyttegården i Holte matr.6)
Johanne Pedersdatter,6
Giertrud Pedersdatter,4
Anna Sophie Pedersdatter,3
Sidsel Pedersdatter,1
alle deres børn
Ft. 1834 lbnr.795, Højbjerggård
Peder Hansen,71, gmd. og lægdsmand
Karen Andersdatter,72, kone
Hans Pedersen,28, ug, søn
Pernille Pedersdatter,26, ug,,datter
Hans Hansen,25,ug, tj. karl
Karen Bjerring, 18,ug tj.pige(u
u)Anders Peder Bjerring,8, deres plejebarn
nok Marens søn m. Jørgen Bjerring – altså barnebarn
Jørgen Bjerring, lærer, må være død, idet vi senere møder
enken Maren Bjerring
Ft. 1840
Rasmus Pedersen,29,gmd. søn af forrige,jf. fæstebr.
Karen Jensdatter,29,kone
Johanne Kirstine Rasmusdatter,6,datter
Pernille Rasmusdatter,1 fik barn,Jens, m.Hans fra Skyttegården
5 tj. Folk
Ft. 1845 Eskehøj
Rasmus Pedersen,33,f. Køng, gmd.
Karen Jensdatter,34,f. Køng, kone
Johanne Kirstine Rasmusdatter,11, f. Køng, barn
Pernille Rasmusdatter,9, f. Køng, barn
Peder Rasmussen,6, f. Køng, søn
Hans Rasmussen,4,f. Køng, søn
4 tj. Folk bl. a.
Karen Bjerring,29, f. Køng(u
nok Rasmus Pedersens søster Marens datter
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Ft. 1850, Eskehøj lbnr.944
Rasmus Pedersen,38,gmd
Karen Jensdatter,39,kone
Johanne Rasmussen,16,ug,datter
Pernille Rasmussen,14, datter
Peder Rasmussen,11, søn
Hans Rasmussen,9, søn
Rasmus Rasmussen,5, søn
Hans Pedersen,50, ug, tj.karl
Johannes Bjerring,21, ug, tj. karl se u) under Ft 1834
Johanne Knudsdatter,27, tj. Pige
Ft. 1870 Eskehøj 5. husst.
Rasmus Hansen,48 gmd.
Karen Jensdatter/ Jensen, 59. kone
Pernille Rasmussen,33, hds. datter(x
Rasmus Rasmussen,24, hds.søn
Johanne Rasmussen,18, deres datter,
Karen Rasmussen, 14, deres datter
Jens Hansen, 8, ja - Pernilles søn (x
Ft. 1880 lbnr. 1010
Rasmus Hansen,58, enkem, gmd,f. Køng
Johanne Rasmussen,28,ug, f. Køng
datter
Karen Rasmussen,24, ug, f. Køng
do
Jens Hansen,18,ug, f. Køng, stedsøn: Pernilles søn
Rasmus Madsen,23, ug, f. Køng, tj.folk
Maren Larsen,19,ug, f, Køng, tj. folk
oooooooooooooooo
se evt. bilag 2 om herredsfogeder

opd. jan. 2005 & aug.2018

oooooooooooooooooooooo

Side 70

Fil: Højbjerg-i-tal-matr.doc side 1 af 2

PDF side 71

Bilag Højbjerg nr. 1

Højbjerg

oversigt

1682/88 ej oplysninger hos P. Jensen - se matr 1. og 2 Højbjerg.
1793 udskiftn. ej oversigt
1809/1844 matr Højbjerg
matr. nr. 1 Højbjerggård - fæster Henning Hendriksen 6-2-1-0 1/2
ejer Odense Skole
matr. nr. 2 Eskehøj
- fæster Peder Høybjerg
4-3-0-0 1/2
ejer Søholm
i alt htk.Højbjergg.
10-5-1-1
Oversigt over matr. pr. år 2000 - afskrift fra dommerkontor
1a

Højbjerggård (1a-1b)
1a Højbjergvej 35,se 6c Højrup, ejer Sten Nielsen,Langstedvej 3, Højrup, skøde 14/9 1994.
nu eneejer Henning Gravergård
1b Højbjergvej 33, Ole Bendtsen, skøde 6/1 1993 1111 kvm

2a

Eskehøj (2a-2f)
2a Højbjergvej 24 – nu kun 4254 kvm, ejer Tonny Mikkelsen
skøde efter tvangsauktion 11/9 1992
2b Højbjergvej 39, Hans Jensen, sk.5/5 1954
2c Langstedvej 26, sk. 14/9 1989, Helle og Niels Dyring
2d overført til Fåborg Retskreds 2/12 1974
2e overført til Hans Jensen, Højbjergvej 39, sk.8/3 1955
2f overført til 1a til 6c Højrup, Sten Nielsen/
nu Henning Gravergård Jørgensen
d.v.s det meste af gårdens jord
Vi har set Eskehøj benævnt som Eskebjerg
Gården er en gammel herredsfogedgård, beliggende hvor
Tre herreder mødes (Båg,Odense og Sallinge herreder)
Begge gårde har egen fil under filmappe Højbjerggård
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Bilag Højbjerg nr. 1

Kronens skøder vedr. Højbjerggård
Bind I side 45,69 og 91
Højbjerg
kun i bind I - intet i andre bind.
side 45
3. maj 1554 gavebrev fra kongen på gård i Højbjerg til
Assens Skole.
side 69
17.juli 1560 skøde fra kongen til Eiler Hardenberg til
Mattrup på gård i Højbjerg.
side 91
5. nov. 1562. Mageskifteskøde, så Eiler Hardenberg får
gård i Højbjerg fra Assens Skole.
Dette kan tolkes,at Ejler Hardenberg har skøde på begge
Højbjerggårde i 1562
oooooooooooooooooooooo
Noget af vor tidligste viden om gårdene er Corfits Ulfeldts skøde
til Anders Bille i 1647 – vi citerer fra skriftet
Danmarks indre Forhold i ældre Tid
Udgivet i afskrift af Fyens Stifts literaire Selskab i 1841
” Udtog af Corfits Ulfelds skøde til Anders Bille på gaarden
Kjøng Torn. 1647
Corfits Ulfeld til Mattrup skøder til Anders Bille til Damsbo,
Danmarks Riges Marsk, Råd og Befalingsmand på Vestervig Kloster,
en Gård i Fyen, Baagherred, Kjøng Sogn, som kaldes Kjøngtorn.
Dat. Mattrup, den 25 marts 1647
Underskrevet af
Corfit Ulfeldt, Kield Krag til Trusholm og Laurids Below til
Spøtterup, kgl Maj. Secreteer ”
Det oplyses, at original på pergament opbevares i Hvedholms arkiv.
Kilde: Gitte Asserson
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bilag Højbjerg nr. 2

Herredsfogeder
Årsagen til, at dette behandles,er, at efter sigende var gården
Eskehøj matr. nr. 2 Højbjerggård en gammel herredsfogedgård. Vi
ville gerne undersøge dette lidt nærmere.
- - - - Herredsfogeden var oprindelig en vidende og agtet mand blandt sine
ligemænd i herredet. Han var på en og samme tid både ordenshåndhæver/politimyndighed og dommer ved tingmøder m. m.
Han blev udnævnt af Kongen – under enevælden efter indstilling fra
amtmanden.
Han fik normalt hjælp af en herredsskriver efterhånden som ting og
sager skulle skrives ned – først normalt begyndende i 1600 årene.
Denne person og evt. hjælpere kaldes ofte retsbetjente.
Efterhånden under enevælden (1660-1849) krævedes mer og mer en
egentlig juridisk uddannelse for af blive herredsfoged – men mange
undtagelser kan påvises.
Området var nok oprindelig herredet, men ualmindelig var det ikke
at 2 herreder havde fælles herredsfoged (Vends og Båg herred havde
det i en periode). Oftest var herredsfogeden også byfoged i den
til herredet hørende købstad eller omvendt.
- - - - Emnet er ret velbeskrevet i litteraturen. På Landsarkivets læsesal findes en hel del, og i ekspeditionen på Landsarkivet findes
oversigt over herredsfogederne i Landsarkivets område.
- - - - Ved den store retsreform i 1919 blev ”fællesskabet” om den udøvende ordensmagt og den dømmende magt ved underretterne endeligt helt
afskaffet. Løfteparagraf i Grundloven af 1849)
Herredsfogeden blev til ”2 personer”, nemlig
Politimesteren og
Dommeren
som havde helt adskilte funktioner, men som dog stadig i visse
købstæder kan findes at have fælles bopæl.
- - - - For at komme tibage til herredsfogedgården i Højbjerg – et sted
hvor 3 herreder mødes( Båg h. Sallinge h. og Odense h.) gengives
nedenstående navne på Heredsfogederne. (kilde Landsarkivet)
Vi må derefter konstatere, at der rent faktisk kun har boet to
herredsfogeder i Højbjerg. ( og det endda for naboherredet:
Sallinge H.)
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Herredsfogder i Sallinge Herred.
Navn
Christen Nielsen
formodentlig søn:
Lauritz Christensen
Melchior Berntzen With
Peder Falenkamp (z
Peder Falenkamp
søn:
Hans Falenkamp
Christian Ibsen Motmorch
Peder Koefoed Troyel
Samuel Gottlieb Dedlau
Stephan Jørgensen
Christian Tolstrup
Peter Christian Pedersen
Jacob Wiberg

udnævnt
10/3 1662
11/7
17/6
16/6
30/7

1664
1673
1687
1695

6/9
17/8
3/4
31/12
26/3
24/5
26/5
7/6

1709
1736
1782
1784
1802
1805
1814
1816

bemærkning
død 1673
konstitueret
udnævnt - bg. 25/7 1709
ses ej bg. i Køng
bg. Køng 1/7 1745,66 år
vist fuldmægtig/udnævnt
f. 5/5 1754,d. 9/4 1784
d. 26/12 1814, 62 år
d. 10/10 1846

Herredsfogder i Båg Herred
Isak Mouritsen

14/3

1662

også byfoged i Assens
død 1676

Jens Jespersen
7/3 1676
Båg og Vends Herreder fælles Herredsfoged 22/12 1686-1798
Johan Mikkelsen
14/12 1686
død 1691
Bertel Jørgensen
9/5 1691
bg. 18/6 1725 Assens
fadder i Køng 10/3 1709
søn:
Chr. Ulrich Bertelsen
7/1 1721
antog navnet Bartolin
bg. 1730
Svend Gentzmer
11/12 1730
afstår 1738 !
Niels Læssøe
3/10 1738
fuldm. hos Gentzmer
død 4/6 1785, 83 år
Hans Bagger, Brahesholm
1783
f.1734,d. 23/11 1797
- - - - Når året 1662 fremstår, skyldes det vist en vis nyordning efter
enevældens indførelse i 1660
Vore kilder oplyser desværre ikke om de senere herredsfogder
= = = = = = =
z) Peder Falenkamp – også nævnt 1684 boende i Tommerup og ejer af
matr. 2 Gummerup (Damgården)
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Hvor boede så herredsfogederne?
Det var jo ikke sådan, at man som i dag har har politikontor og
dommerkontor. I hine tider var det sådan, at herredsfogeden
udøvede sin gerning fra sin bopæl – og først op imod vor tid fik
man et tinghus og en arrest.
Herredsfogderne havde mange gøremål: efterforske sager, afsige
domme, føre tingbøger m.m. (Man kan vist godt med rette tale om
den travle herredsfoged)
- - - - Hvad angår vore herredsfogder i Højbjerg på gården Eskehøj.
Umiddelbart må vi ud fra tidens forhold vurdere, at han boede og
virkede derfra – følgelig blev den sidste da også sammen med sin
kone efter kirkebogen begravet på Køng Kirkegård eller var det
måske i selve kirken ?
Efter familieforholdene synes der hele tiden at have været fæster
på gården, Eskehøj, først Henning Hansen og senere Søren Jensen.
Vi forstår ikke helt i dag, at der kunne være plads til to
familier foruden en form for retslokale. – Men man stillede jo
ikke så store krav til rum dengang i periode 1687-1745.
- - - - Yderligere oplysninger vil man måske kunne tolke ud af retsprotokollerne fra dengang, og muligvis kan der i amtsarkiverne over
udnævnelser evt. kastes mere lys over disse forhold.
= = = = = = =
Oplysninger om herredsfogedfamilien Falenkamp
Først skal vi sætte os ind i situationen. I 1660 indførte Fr. d.
3. enevælden. Med baggrund i aktiviterene omkring svenskekrigene
havde samme Frederik en ret indgroet mistænkelighed til den gamle
adel, som på sin vis var fornærmet over at blive tilsidesat ved
Enevældens indførelse.
Denne situation – klassisk med skomagersønnen Peder Schumacher,
adlet til Griffentfeld(1635-99), der kom til tops under Fr.d.3 og
Chr. d. 5. – blev også brugt af andre begavede og veluddannede
borgerbørn.
Således nok også for Peder Dideriksen, der antog navnet Falenkamp,
hvis slægtsforhold gengives nedenstående/omstående:
- - - - - Falenkamps familieforhold – næste side
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Med baggrund i herredsfogedoversigt på Landsarkivet, Køng Kirkebog
og ikke mindst Tommerup Kirkebog, kan opstilles følgende
familieoversigt:
Bernt

??, data ?? boede måske i Tommerup.
kender 2 børn:
a) datter: Tove Berntsdatter, bg. 5/3 1688 i Tommerup som Peder
Falenkamps faster og
b) søn: Diderik Berntsen
søn:
Peder Dideriksen, tog tilnavnet Falenkamp
ikke ualmindelig i hine tider for en”borgerlig” embedsmand
Peder Falenkamp blev g. m. Christence NN i Tommerup 9/6
1680 og udnævnt til herredsfoged 30/7 1695
25/7 el. 31/7 1709
Peder Falenkamp bg. Tommerup enten
søn:
Hans Falenkamp,f.c.1679,bg.1/7 1745,66 år Køng,herredsfoged udnæv.
6/9 1709, g. – kender ej dato el. sted – Elisabeth Haanvath
f.c. 1696, bg. 10/1 1761, 65 år i Køng.
Elisabeth lavede et testamente til fordel for søskendebarn
papiret hos Rask, Hjemstavnsgården
Årstal for Hans Falenkamps fødsel er ”tilbageregnet”,og kan
anledning til at vurdere om Peder Falenkamp havde været
gift 2 gange.
- - - - Vi har tilfældigvis i Ryttergodsarkivet/fæstereg. fundet en
oplysn.:
Herredsfoged Hans Falenkamp giver fæstebr. på 2 gårde i
Tommerup 24/8 1739 til Hans Hansen B.V /363
Vi må gå ud fra, at det er 2 gårde, som Falenkamp ejer !
opd. juli 2005
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Historien om Højbjerggård knytter sig også til Mulerne eller
rettere Mulernes Legatskole i Odense.
En samlet historie har vi ikke kunnet finde, men derimod en masse
spredte oplysninger. Vi skal efterfølgende give en form for
sammendrag af disse:
Ingeborg Mule Henningsen,(Mulle),f.1905, datter fra Højbjerggård
skriver i sin bog Livets Væv: (let forkortet)
”Navnet ”Mule” stammer fra Muleslægten, der i 1720 oprettede
Mulernes Legatskole i Odense. Legatets stifter var Rasmus Mule, en
fætter, Erik Mule og dennes søster, Anne Mule. Anne og Erik Mule
ejede blandt meget andet syv gårde på Fyn – en af dem var
Højbjerggården i Køng sogn. Erik Mule var en lærd mand, professor
i græsk og lærer ved Latinskolen.”
I 1740 testamenterede Erik Mule og hans søster de syv gårde til
legatet, og de(gårdene) blev gjort til arvefæste, så fæstebondens
slægt frit kunne overtage dem på samme gode vilkår. Den årlige
afgift (landgilden) tilfaldt legatet i Odense.
Mulle skriver endvidere, at den førstefødte søn i slægten på
Højbjerggården skulle bære navnet Mule.
- - - - Den sidste sætning synes imidlertid kun at komme til at gælde for
de yngste par slægtled, jf. kirkebog. Ved de ældre folketællinger
har vi ikke set ”Mule”.
Der synes heller belæg for, at der skulle være en biologisk forbindelse mellem Muleslægten i Odense og slægten på Højbjerggård.
Vi gør opmærksom på at navnet Mule er stavet både som Mule og
Muhle. Ved afskrifter har vi brugt den derværende form.
oooooooooooooooooooooo
Vi skal starte med at se på Mulefamilien
Kildeliste findes efterstående.
Væsentlig er
H. St. Holbeck: Odense bys historie fra 1926
Med baggrund i dette kan (med visse forbehold) opstilles følgende
slægtstavle for Mulerne:
Muligvis 4 slægtled ”Mule” før Mikkel Mule
(Hans 1368 & d. 1439, Hans f.1387 & lev 1461, Jens lev. 1487 &
Christen Mule, alle borgmestre).
- - - Borgmester i Odense Mikkel Mule, d. 1537
g m. Anne Olufsdatter Bager
havde 3 kendte børn:
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1. datter gift m.Knud Jørgensen Seeblad nævnt Rådmand 1544
herfra kendt søn Otto Knudsen Seeblad, sen. rådmand i Odense
gift m. købm. Oluf Bagers datter Lisbeth
herfra Seeblad familien - se evt. det
- - - 2. søn, Christen Mule, købm. & rådmand i Odense
kender ikke hans efterslægt.
- - - 3. søn, Hans Mule,senior,f.c. 1522, død 1602, købm. i Odense
gift m. Morten Kottes datter Mette Kotte
dette par havde i alt 7 sønner og 3 døtre.
Kendte:
1. søn, Jens Mule, dr. med, læge i Odense
gift m. Else Hansdatter
parret havde bl. to døtre en gift m. bisp Hans Mikkelsen
f.c. 1578, d.1651
dertil 2 sønner – begge præster i Fyens Stift
2. søn Jørgen Mule, rådmand og borgmester i Odense
kender ikke konen, men flere børn, bl.a.
A) datter, Anna Jørgensdatter Mule, gift m.
bisp i Odense, Laurits Jacobsen Hindsholm f.c.1600,død
1663(hans andet ægteskab)
I dette ægteskab var datter, Abigael, (Erik Mules kusine)
gift m. Chr. Henrik Luja.
Dette par havde sønnen, Laurits Luja
…………………………
B) Hans Mule, assessor v. højesteret, død 1669
nok identisk m. Hans Jørgensen Mule, nævnt 1643
stiftede også Skole Legat på 700 Rdl.
………………………
C. Mogens Jørgensen Mule, fader til Erik og Anne
(Hans Mule seniors oldebørn)
gift m. Jacob Bircherods søster
Hun blev sen. g. 2. g. m Elias Naur, som altså
blev stedfar til Erik & Anne Mule
kun 2 kendte børn:
1. Erik Mule 1669-1751, professor v.Gymnasiet/ Latinskolen
efterlod sig næppe arvinger – opretter/ medstifter af Legatet
helsøster Anne se side 3
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2. Anne Mule medstifter af Legatet
gift m. Thomas Bircherod – næppe børn
kender ikke familieskabet mellem Jacob & Thomas Bircherod !
Der var nok også her familieskab til Bisp Kingos 3.kone Birgitte Balslev, på et tidspunkt kone til eller enke efter en
Bircherod på Fraugdegård !
Jo – Jacob blev gift m. Thomas Riisbrighs datter, Sille
………………………
Næstsøskende barn i forhold til Erik Mule – Rasmus Mule –
altså også oldebarn af
Hans Mule senior, altså barnebarn af en af Hans Mule
seniors sønner – navn foreløbig ukendt:
Rasmus Mule er medstifter af legatet
I en anden forbindelse er Rasmus Mule anført som fætter til
Erik Mule. Vi kan ikke på det foreliggende grundlag finde
ud af, hvad der måtte være det rette.
Rasmus Mule havde titel af Krigssekretær, Wurtenbergsk Kammerråd, lavede testamente 1720 med Erik Mule som eksecutor
- - - - - Erik Mule havde kusine, Abigael, gift m. Chr. H. Luja
- - - - - se side 211 H.St. Holbecks bog
Vi kender yderligere
Niels Mule nævnt 1716 – indplacering i Muleslæget har ikke
hidtil været mulig.
Mogens Mule, nævnt som giver til skolevæsnet – 315 Rdl
muligvis identisk med Erik Mules fader.
- - - - Sønderjyden Thomas (Brodersen) Riisbrigh fra Nr. Haksted var
borgmester under svenskekrigene.
Hans ene datter, (navn?) blev gift m. lægen Chr. Balslev på
Fraugdegård.
Dette par havde datteren Birgitte Balslev, der senere blev Th.
Kingos 3. (og sidste og bedste) kone.
Thomas Riisbrighs anden datter, Sille, blev gift m. Jacob
Bircherod.
- - - - En mere regulær anetavle vil nok kunne udskrives når prof. H.
C.Johansens, medforfatter til Odense bys historie fra 1988,
slægtstavler vil foreligge – nok i 2005 på Stadssarkivet.
ooooooooooooooooooooo

Side 79

Fil: Højbjerggård-Mulerne-bl.doc

side 4 af 6

PDF side 80

bilag Højbjerg 3
Kilder om Mulerne:
H. St. Holbeck: Odense bys historie fra 1926
Muler:
Anna Mule side 219
Anna J. Mule side 201
C. Mule side 180
E. Mule side 162,181,211 ff,222 & 225
H. Mule, Assessor side 181
H. Mule, købmand, side 152,180
H. J. Mule side 219
Jens Mule side 181,1989,230
Jørgen Mule side 181,201
Mikkel Mule side 180,452
Mogens Mule, side 219
N. Mule side 215
R. Mule side 181
Pernille Mule dør 1756
H. Wichmand side 178 &
U. Wichmand side 225
- - - - - jubilæumsskrifter:
Mulernes Legatskole 1893-1968
Mulernes Legatskole 1874-1974
Årskrift
1994/95
- - - - - H. St. Holbeck mener, at Muleslægten på mandsiden er uddød i
Odense.
ooooooooooooooooo
Odense Stadsarkiv.
Besøg den 11/1 2005 – kilde/sag 1996/8
Skrift af forfatter Børge Martin Jeppesen, Otterup
I lidt vidtløftig form – uden kildeangivelser – rejser han en argumentation/ påstand om, at han og hans kone Henny Elvira f.
Knudsen(f. 11/3 1919, d. 1/8 2005) er af Muleslægt, og at Mulerne
stammer fra Knud den Hellige. Skriftet kan i sin form og uden
kildeangivelser ikke bruges til noget.
Kæden springer allerede af, hvor han forfægter at en ”Henrik Mule”, Serridslevgård,skulle være far til Henning Mortensen, fæster
på Højbjerggård.
Køng Kirkebog fortæller eksakt, at Henning Mortensen er dbt. i
Køng Kirke 2/2 1713, søn af fæster på Højbjerggård, Morten Hansen
(1672-1735) og Anna Larsdatter (1672-1747).
Han fremfører også et synspunkt om, at Erik Mule er uægte søn af
denne Henrik Mule, og at det er derigennem, at Erik Mule kommer i
besiddelse af Højbjerggård. Hvis vi skulle følge sagen op derefter
er Erik Mule og Henning Mortensen brødre eller halvbrødre.
Vi tror ikke på den !!
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Påstanden om familieskab fra Henning Mortensen til Henny Elvira
Knudsen, f.11/3 1919 i Hjelmerup,d. Otterup 1/8 2003 kan godt
passe via Højbjerggårdfamiliens slægtninge i Nårup – se
familieoversigt
oooooooooooooooooooooo
Erik Mules privatarkiv (på Landsarkiv under privararkiver)
Jeg har haft lejlighed til at se registraturen og efter denne er
der intet deri om Legatet, Familie og Skolevæsen.
ooooooooooooooooooooo
Bispearkivet
Er generelt meget omfattende, jf. registratur.
Der er gevinst om de ”kateketiske skoler” (Mulernes skole)
Der er fæstebreve fra 1809-1889, herunder for Højbjerggård
datering forskellige data 1812
fæstebr. 24/4 1857 samt om salget i 1888-92.
Handler om de øvrige gårde findes også.
Der er kun bevaret skifteprotokol 1787-1808, hvilket kun omfatter
skifte efter Henrik Henningsen og Karen Jacobsdatter 1799.
oooooooooooooooooooo
Om selve Mulernes Legat.
Basis er Rasmus Mules testamente fra 1720 m. Erik Mule som
eksecutor.(pengelegat). Legatet oprettes endelig i 1740, idet Erik
Mule yderligere ”indskød” 4 fynske bøndergårde:
gård i Udby, Nr. Åby, Mygind og Højbjerggård i Køng
og søster, Anne Mule, enke efter Bircherod, ”indskød” 3
bøndergårde: Amagergården i Vigerslev, Stuegården i Barløse og
gård i Indslev-Tårup.
Legater fik senere 1756 en 8. gård,Filskovgården af Pernille Mule.
Legatet drev 3 såkaldte kateketiske skoler – en slags borgerskoler
- og havde som ledelse –
Kollegium eller forstanderskab bestående af:
1 medlem fra Muleslægten
Bispen i Odense (var nok en slags formand)
Alle Odense bys præster
Et medlem fra Byens Magistrat
4 af byens bedste borgere
(Holbeck side 222-224)
oooooooooooooooooo

Side 81

Fil: Højbjerggård-Mulerne-bl.doc

side 6 af 6

PDF side 82
bilag Højbjerg 3

9
Der er intet der tyder på, at slægten på Højbjerggård har
biologisk forbindelse til Muleslægten i Odense, men på anden side
kan det ikke afvises.
Når man senere på Højbjerggård i de senere slægtled tog navnet
”Mule” ind, kan det ses som en slags respekt for ejeren af gården,
hvilket ikke var helt ukendt i hine tider.
Vi gør opmærksom på, at Mule findes stavet som Mule eller Muhle.
- - - - Kilder
Ingeborg ”Mulle” Henningsen: Livets væv
Årsskrifter fra Mulernes Legatskoler – haves
Efter besøg på Odense Stadsarkiv maj 04 henvises de til:
H.S. Holbech: Odense Bys Historie fra 1926 – kun 1 bind
Odense Stadsarkiv: kilde/sag 1996/8
Skrift af forfatter Børge Martin Jeppesen, Otterup
Landsarkiv:
Erik Mule, prof.i Odense,d. 1751, hans privatarkiv
med optegnelser for årene 1693-1733 – reg. under privatarkiver
Odense Bispearkiv på Landsarkivet
Prof. Hans Chr. Johansens samling af oplysninger om gamle
Odenseslægter vil først foreligge på en database sidst på året
2004 eller 2005
- - - - Mulernes Legatskole, Gillestedvej 11, 5240 Odense NØ
opd. jan. 2005
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Matrikelkort
Vedlagt er matrikelkort fra
Holte, Højrup-Højbjerg, som refererer til år ca. 1970
Man bør være opmærksom på, at matrikelkort hele tiden ”skifter”
udseende i forbindelser med reguleringer fra Kort- og Matrikelstyrelsen.
Derfor må man senere anskaffe sig passende kort.
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Om aftægt.
Ordet aftægt har en ilde klang i vore moderne tider, selvom man
måske knap helt ved, hvad ordet dækker.
Ikke destomindre var det gennem mange generationer datidens alderdomsforsorg. Det føltes tidligere ganske naturlig, at den yngre,
den arbejdsdygtige generation pr. automatik tog sig af sine ældre.
Dette betød, at når den nye generation tog over på gården eller i
et hus, ja, så måtte man tage de ældre med og give dem husly, kost
og pleje. Det kaldtes for de ældre at få aftægt/ at gå på aftægt.
- - - - Oprindelig var det noget – ja, sådan var det bare. De ældre kunne
så stå bi med råd og dåd i det daglige og arbejdsmæssigt tage vare
på de opgaver, som de nu kunne magte. For mandens vedkommende var
det f. x. huggehusarbejde og for konens vedkommen var det f.x.
børnepasning, kartning og spinding af hør og uld.
At der indimellem kunne opstå gnidninger mellem generationerne er
en kendt sag, ligesom det modsatte – det gode forhold – også sagtens kunne være tilfældet.
Men nødvendighedens lov, om at man måtte og skulle være sammen,
fik nok meget til at fungere. I dag ville vi sige, at der af begge
parter krævedes gensidig respekt og tillid.
Hvad der gav størst problemer? Svigerdatteren contra svigerforældre, svigersøn mod svigerforældre, børn mod forældre. Vi ved det
ikke
- men mest beskrevet er nok forholdet mellem kvinderne, men her
var man jo også lige ved siden af hinanden – i arbejdet omkring de
huslige sysler.
- - - - Efterhånden blev rettigheder og forpligtigelser skrevet ned i en
aftægtskontrakt, som regulerede forholdet, og som man efterhånden
lod tinglyse som en forpligtigelse på ejendommen.
I forbindelse med ejendomoverdragelser kender vi mange af disse
kontrakter. Nogle er meget enkle og andre meget detaillerede.
Med udgangspunkt i aftægtskontrakten på Højbjerggård mellem Karen
Henningsen og hendes søn, Erik Mule Henningsen, skal vi opremse en
masse forpligtigelser, som den unge generation måtte påtage sig:
- en stue med lys,varme og renlighed.
- den daglige kost med ret til visse gæster.
- ret til visse transporter (med hestekørsel).
- transport til læge og lign. samt afhentning af medecin.
- pasning og pleje under sygdom.
- et mindre månedligt pengebeløb.
- ved dødsfald en passende begravelse efter egnens skik.
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Enhver vil kunne forstå, at det virkelig kunne blive en byrde –
ikke mindst hvis den aftægtsberettigede blev gammel – og her
spillede den unge generation faktisk i lotteriet !
- - - Juridisk blev såden en aftægskontrakt da også efter visse regler
og tabeller kapitaliseret til et pengebeløb, som blev tinglyst på
ejendommen og først kunne aflyses, når vedkommende var død.
Heraf vil man også kunne forstå, at det var meget rimeligt, at den
unge generation, som skulle påtage sig forpligtigelsen, skulle
have gården/huset til et væsentlig lavere beløb end den aktuelle
markedspris.
- - - - Aftægtskontrakt mellem Karen Henningsen og søn Erik Mule Henningsen udstedt 15/9 1889, tinglyst 20/9 1889 (B.29/ folio 548 Båg
heredsret).
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