
Dette værk er downloadet fra 
Slægtsforskernes Bibliotek

SLÆGTSFORSKERNES BIBLIOTEK

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske Slægtsforskere. Det er et 
special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet 
omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie.

Slægtsforskernes Bibliotek: 
http://bibliotek.dis-danmark.dk

Foreningen Danske Slægtsforskere: 
www.slaegtogdata.dk

Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når 
det drejer sig om ældre værker, hvor ophavsretten er udløbet, kan du frit 
downloade og anvende PDF-filen.

Drejer det sig om værker, som er omfattet af ophavsret, skal du være 
opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig brug.

http://bibliotek.dis-danmark.dk
http://www.slaegtogdata.dk


1 

 

Fil: A-Afhl-PDF-Gummerup.doc 

fil:Forside-særtryk-Gum                               side 1 af 1 / side 1 

 

 

 

Margit Simonsen Riis 
og 

Jens Møller Riis 

 

 
Fra Køng sogn 

 

Huse og gårde 

med udgangspunkt i Gummerup 
 

Delt i 2 bind 

Almindelig del plus ejendomme matr.1-25a 

                                 Side 0 - 541 

 Specielle del ejendomme matr.25b-56 

                                 Side 596 - 855 
 

 

Papirudgaven er lavet i 2 Ringbind  

 

               

        
     afsluttet okt. 2003 

optrykt 2005 

 

     genoptrykt til PDF udgave i 2019     

 

 

 

fil: A.Afhl-1-PDF-Gummerp.doc (bind 1) 

 

 



2 

 

fil: Alm-alm-Gum-indledning.doc           side 1 af 2 / side 1 

 

Margit Simonsen Riis 

og 

Jens Møller Riis 

 

fra Køng Sogn 

                            Genoptryk                           

Huse og gårde i Gummerup  Bind 1 af 2 

   

Almindelige del 
Forord I 

Det startede med - at vi havde besluttet – når vi fik bedre tid – 

så ville vi finde frem til historien om vor egen gård, matr. 4a 

Gummerup kaldet Bøgebjerggård. Vi begyndte arbejdet omkring 1990. 

 

Vi fandt frem til meget spændende stof – ikke alene om denne gård, 

men også om andre huse og gårde i Gummerup. 

Vi blev nødt til for - at have styr på de mange data og registre-

ringer, vi fik noteret - at finde frem til og beslutte os for et 

fast registreringssystem. 

Efter en del overvejelser besluttede vi at bruge matrikkelnumrene 

 - dels havde det nuværende system været brugt siden ca. 1810. 

 - dels havde det relationer til mange andre registreringssystemer 

   så vort arbejde også ville være brugbar for andre. 

 - dels måtte antages, at det ville blive brugt i årene fremover - 

   i hvert fald under sådanne former, at det ville blive kompati- 

   belt med et kommende nyt matrikuleringssystem 

Sådan blev det – arbejdet har taget meget lang tid – det har været 

afbrudt af andre gøremål – bl.a.forskning i vore slægter, hvorom 

der foreligger flere afhandlinger. 

- - - - - 

Vi har længe haft til hensigt, at offentligøre vore arbejder, så 

andre også kunne drage nytte ved forskning i familier, slægter, 

huse og gårde i vor lille by. 

 

Resultatet er planlagt og diponeret efter, at der  skal komme 

    en Almindelig Del med generelle forhold omkring by og sogn 

    en Speciel Del, hvor hver hovedmatrikkel bliver behandlet, 

       dels med en oversigt og dels med registreringsmaterialet                                                     

forsættes 
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fil: Alm-alm-Gum-indl.doc                 side 2 af 2 / side 2 

 

Da det hele ikke kan klares på en gang, valgte vi foreløbig at 

frigive/præsentere Første del af den Specielle Del omkring huse og 

gårde i Gummerup, nemlig hovedmatriklerne 1a til og med 30a, 

hviket skete i jan. 2003. 

 

Andet del af den Specielle Del, matriklerne 31-56 blev færdig i 

foråret 2003.09.18 

 

Den Almindelige Del bliver færdig her i efteråret 2003. 

Under arbejdet havde vi undervejs havde lavet forskellige notater 

om forskellige forhold, som vi oprindelig havde regnet med skulle 

indgå i den Alm Del.  

Ved redigeringen fandt vi det imidlertid praktisk – også for 

overskuelighedens skyld – at vi lavede den Alm. Del relativ kort 

og så bebeholdt notaterne som bilag hertil. Ved brug af materialet 

må man derfor forudse at skulle den alm. tekst og bilag 

sideløbende,. 

- - - - - 

Et sådant arbejde bliver aldrig færdig – der er stadig mange 

udestående spørgsmål – det lægger vi ikke skjul på – men der skal 

også være arbejde for andre. 

Selvom vi har valgt at lave en slags status her i 2003 – så 

registrerer vi stadig. Der sker utrolig meget i ejendomsudviklin-

gen – særlig indenfor landbruget – i disse år. 

Kan andre supplere eller korrigere, vil vi være glade for at høre 

herom. 

Her er det så på sin plads – ingen nævnt ingen glemt – at takke 

for bistand, råd, tips og overleveringer fra såvel arkiver som 

privatpersoner for hjælp til at lave dette arbejde. 

- - - - - 

Der er i alt det gamle materiale fejl- og fortolkningsmuligheder – 

og for vort vedkommende måske direkte fejllæsninger. Vi har søgt i 

muligt omfang at dobbeltjekke registreringer. Vi har læst kor-

rektur og foretaget krydrevisioner – men der er et stort datama-

teriale – uden et EDB medium ville det have været svært at holde 

orden på det. 

 

Skovgyden 2, Glamsbjerg 

  i oktober 2003. 

 

 

Margit Simonsen Riis               Jens Møller Riis 

 

= = = = = = = = 

Materialet vil blive/ er blevet afleveret til Lokalhistorisk Arkiv 

i Glamsbjerg og senere til Landsarkivet for Fy 
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FORORD II 
 

Oprindelig havde vi tænkt os, at papirudgaven skulle være vor 

slutprodukt om Gummerup. 

Efter at Rigsarkivet ikke længere modtager lokalhistoriske værker 

henvises disse enten til lokalarkiver eller til 

Slægtsforskerens Bibliotek, 
som er under udvikling og pasning under de slægtshistoriske 

foreninger, her særlig: 

Foreningen Danske Slægtsforskere 
som har domicil i Albertslund. 

 

Materialet kan afleveres under flere former, men man ser gerne, at 

det er konverteret til en samlet PDF fil, som så registreres og 

for fremmede kan findes på nettet. 

 

Ved arbejdet viste det sig, at materialet var for stort til at 

være på en PDF fil, så vi måtte dele på 2 filer eller med andre 

ord på 2 bind. 

Fælles navn for det hele – 2 bind - er navnet: 

Huse og Gårde i Gummerup (Køng sogn) 

De tilhørende 2 PDF filer hedder 

   A-Afhl-1-PDF-Gummerup.doc   og 

   A.Afhl-2-PDF-Gummerup.doc 
Vor afhandling om Gummerup var skrevne på gamle programmer og 

systemer og derfor ike umiddelbart konverterbare. 

Min søn, Bo Karlshøj Riis, har hjulpet med dette arbejde. For den 

almindelige del og oversigterne for de enkelte ejendomme er 

rusultatet blevet ret tilfredsstillende, hvorimod konverteringen 

for de enkelte ejendommes registreringer er jævn dårlig. Men 

alligevel er de medtagne trods ”spring” og forkortelser findes i 

disse registreringer, som skete på standardskemaer. 

Alternativet var, at det hele skulle skrives om, hvilket jeg fandt 

var for stort et arbejde. 

F.x har jeg accepteret helt at bruge ”de fremtryllede rergistre- 

Ringer, idet en ”bearbejdning” ikke har været teknisk og praktisk 

mulig.  Det kan ikke blive bedre, medmindre der foretages en hel 

omskrivning.  

Faktisk har det været et større arbejde. 

Desværre kan vi ikke – som i papirudgaven – udnytte brugen af 

farvet papir til opdelinger m. m. 

PDF udgaven er forsynet med fortløbende side nr. nederst i højre 

hjørne – brugt ved f.x.indholdsfortegnelse. 

Der optræder stadig filnavn og side numre øverst på de enkelte 

papirarks øverste højre hjørne. De referer tilbage til mine ”gamle 

Nummersystemer”, som man her kan se bort fra. 
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Hvis der optræder tal i øvrste højre hjørne, så fortæller 1. ciffer 

Sidenr. i filen og sidste cifre antal sider i filen 

 

Jeg må gøre opmærksom på, at enkelte restreringssæt er blevet 

beskadigede og følgelig udeladt, hvilket er bemærket i forbindelse 

med ejendommens blad 

 

Jens Møller Riis 

 

Skovgyden 2 

5620 Glamsbjerg 

april 2019 
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Fil: Indholdsfortegnelse-Gum.doc              side 1 af 2 / side 3 

Indholdsfortegnelse 

        Bemærk opdeling i 2 bind  / 2 PDF filer 

 

Indholdsfortegnelse for den Alm. Del af Huse og Gårde i Gummerup 

                                                     PDF side nr. 

Titelblad                                         side    1 

Forord til Alm. Del                               side    2 

Indholdsfortegnelse                               side    6 

 

Forord til Specielle Del(genoptryk)               side    9 

Vejledning ved brug af materiale                  side   11 

Oversigt over matr. i Specielle Del 

              (gul genoptryk)                     side   12 

 

Forkortelser                                      side   16 

Bilagsoversigt(foreløbig 26 stk.)                 side   18 

 

Kildeoversigter                                   side   21 

CV for Margit og Jens                             side   26 

 

Tidligere udgivelser                              side   30 

EDB medium                                        side   32 

 

- - - - - - - 

Afhandling Alm. Del 

  Indledning                                      side   33 

  Køng sogn – stednavne                           side   34 

  Bebyggelser                                     side   36 

      Landsbyer                                   side   36 

      Enkelt- og enestegårde                      side   36 

      Herregårde                                  side   38 

  Om personer                                     side   39 

      Navneforhold                                side   39 

      Slægtsbegreber                              side   39 

  Herefter lidt historie                          side   41 

      Middelalder                                 side   41 

      Året 1536                                   side   41 

      Året 1660                                   side   42 

      Året 1705                                   side   43 

      Året 1718                                   side   44 

      Markerne                                    side   45 

      Jordlovgivning                              side   46 

      1764 Auktionsperioden                       side   47 

      De første selvejere 1770-1793               side   47 

                                                  forsættes 
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Fil: Indholdsfortegnelse-Gum.doc                side 2 af 2 / side 4 

 

 

      1788 Stavnsbåndets ophævelse                     side  50 

      1793 udskiftningen                               side  51 

      Udflytning                                       side  53                                            

      Handler efter 1793 – op til 1810                 side  54 

      Udvikling i antal ejendomme                      side  54 

      Ny matrikel – ”1844” (1804-1810-1844)            side  55 

      Ejerlaug                                         side  56 

      Grundloven 1849                                  side  57 

 

  Andre forhold                                        side  58 

      Den ny vej                                       side  58 

      Ådalen – Hønselauget                             side  60 

      Holteområdet                                     side  61 

 

  Udvikling siden 1849                                 side  62 

       

  Afslutning                                           side  64 

  

 

Bilagsoversigt                          side 18 
I tilknytning til det øvrige materiale er der forskellige emner, 

som jeg giver lidt samlet behandling. Dette sker på 26 forskellige 

bilag, som begynder på side 65 og slutter på side 199 

 

Specielle Del begynder    side 200 

  Vejlednng i brug        side 202 

  Kort oversigt o. matr.  side 12 & 203  

      Jf. side 12 

De enkelte hus og gårde 

                begynder  side 206               
 Derefter opført i matr. nr. rækkefølge 

 og består af oversigter og registreringer 

 samt relevante bilag og korrespondance 

        matr. 1-25a findes i bind 1 

        matr.25b-55 findes i bind 2      slut side 855 
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Vedr. sidenummerering 

 

Alle sider har 3 sidenumre. 

 

Første og andet nr. fortæller side nr. i og antal sider pr. fil 

Skulle egentlig være fjernet, da de kun har relationer til de op-

rindelige småfiler 

    Passer heller ikke på registreringerne 

Tredje nr. er den fortløbende PDF nummerering i nederste højre 

hjørne, Indholdsforfortegnelser relaterer hertil 

 

 

 

 

 

Copyrigt: 

Da vi har stillet materialet til rådighed for Arkiverne, må det 

selvsagt bruges, men vi ser gerne, at der henvises til vort 

materiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

fil: Alm-Gum-indledning.doc                    side 1 af 3 / side 5 

 

Margit Simonsen Riis 

og 

Jens Møller Riis 
 

fra Køng Sogn 

                          Genoptryk 

Huse og gårde i Gummerup    Bind 1 

   

Specielle del – de enkelte matrikler 
 

Forord til specielle del 

 

Det startede med - at vi havde besluttet – når vi fik bedre tid – 

så ville vi finde frem til historien om vor egen gård, matr. 4a 

Gummerup kaldet Bøgebjerggård. Vi begyndte arbejdet omkring 1990. 

Vi fandt frem til meget spændende stof – ikke alene om denne gård, 

men også om andre huse og gårde i Gummerup. 

Vi blev nødt til for - at have styr på de mange data og registre-

ringer, vi fik noteret - at finde frem til og beslutte os for et 

fast registreringssystem. 

Efter en del overvejelser besluttede vi at bruge matrikkelnumrene 

 - dels havde det nuværende system været brugt siden ca. 1810. 

 - dels havde det relationer til mange andre registreringssystemer 

   så vort arbejde også ville være brugbar for andre. 

 - dels måtte antages, at det ville blive brugt i årene fremover - 

   i hvert fald under sådanne former, at det ville blive kompati- 

   belt med et kommende nyt matrikuleringssystem 

Sådan blev det – arbejdet har taget meget lang tid – det har været 

afbrudt af andre gøremål – bl.a.forskning i vore slægter, hvorom 

der foreligger flere afhandlinger. 

- - - - - 

Vi har længe haft til hensigt, at offentligøre vore arbejder, så 

andre også kunne drage nytte ved forskning i familier, slægter, 

huse og gårde i vor lille by. 

Resultatet er planlagt og diponeret efter, at der  skal komme 

    en Almindelig Del med generelle forhold omkring by og sogn 

    en Speciel Del, hvor hver hovedmatrikkel bliver behandlet, 

       dels med en oversigt og dels med registreringsmaterialet. 
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fil: Alm-Gum-indl.doc                   side 2 af 3 / side 6 

 

Da det hele ikke kan klares på en gang, har vi valgt foreløbig at 

frigive/præsentere første del af den specielle del omkring huse og 

gårde i Gummerup, nemlig hovedmatriklerne 1a til og med 30a. 

Et sådant arbejde bliver aldrig færdig – der er stadig mange 

udestående spørgsmål – det lægger vi ikke skjul på – men der skal 

også være arbejde for andre. 

Selvom vi har valgt at lave en slags status her i 2003 – så 

registrerer vi stadig. Der sker utrolig meget i ejendomsudviklin-

gen – særlig indenfor landbruget – i disse år. 

Kan andre supplere eller korrigere, vil vi være glade for at høre 

herom. 

Her er det så på sin plads – ingen nævnt ingen glemt – at takke 

for bistand, råd, tips og overleveringer fra såvel arkiver og 

privatpersoner for hjælp til at lave dette arbejde. 

Der er i alt det gamle materiale fejl- og fortolkningsmuligheder – 

og for vort vedkommende måske direkte fejllæsninger. Vi har søgt i 

muligt omfang at dobbeltjekke registreringer. Vi har læst kor-

rektur og foretaget krydrevisioner – men der er et stort datama-

teriale – uden et EDB medium ville det have været svært at holde 

orden på det. 

- - - - - - 

De resterende matrikler 31 til 56 i Gummerup er under behandling. 

 

Dele af den Almindelige Del er ligeledes forarbejdet, men der 

foreligger en del redigeringsarbejde. 

 

Skovgyden 2, Glamsbjerg 

  i januar 2003. 

 

 

Margit Simonsen Riis               Jens Møller Riis 

 

 

ooooooooooooooooooooooooo 
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fil: Alm-Gum-Indl.doc                     side 3 af 3 / side 7 

 

Vejledning ved brug af materialet: 

1. Undlad at bruge mere end indholdet i en plastiklomme af 
gangen. 

2. Undlad at tegne eller skrive på papiret. 
oooooooooooooooooooo 

 

Hver plastiklomme indeholder minimum: 

     en kortfattet oversigt om vedkommende ejendom/matrikel 

     et større eller mindre sæt registreringsmateriale. 

 

Oversigten omfatter normalt følgende: 

     resume, identifikationer, ejere og fæstere samt afsnit 

     om familieforhold. 

Registreringsmaterialet omfatter: (efter et vist system) 

     Identifikationsoplysningere som div.matrikkelnumre, hartkorn 

     frastykninger, tilkøb, men sjælden arealooplysninger, da dis- 

     se i vore dage er hurtig omskiftelige. Ligeledes har vi ikke  

     nævnt ejendomsværdier – disse har kun kortvarig værdi. 

     Dertil oplysninger om ejere og fæstere med oplysninger om 

     skødedata, fæstebreve og skifteoplysninger,som de 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 ar- 

     bejdet yderligere omfattende. 

oooooooooooooooooo 

 

Skal man søge – så er startknappen matrikkelnummer/hovednummer 

f.x. 12 el. 12a Gummerup. 

Det forventes her, at man er fortrolig med matrikelsystemet med 

hovednumre, f.x. 12 el 12a, og binumre 12b, 12c o.s.v. 

 

Søger man derimod efter f.x. 12c, så må man først søge på 12a, og 

se om der står noget under frastykning om 12c. 

Hvis f.x. 12c har særlig betydning, har den sin egen oversigt/pla- 

stiklomme – ellers er der kun at søge oplysninger i registrerings- 

materialet. Alternativt må man søge i det offentlige tingbogs-

system. 

oooooooooooooooooo 

Alle papirark har øverst anført 

- et fil nummer(til EDB) og dette nummer refererer direkte til    

matrikkelnummer. 

- et papirsidenummer og Antal sider, der hører til. 

Hvis galt skulle være – vil alt således kunne finde ”hjem” ! 
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fil: Alm-Gum-indhold-spec.doc              side 1 af 4 /side 8 

 

Oversigt over matr. i Spec. Del 

 

Der er ialt 56 hovedmatr.nr. i Gummerup. Hovednummeret/talnummeret 

anvendes alene, hvis der ikke er sket frastykning. Hovednummer med  

a anvendes normalt, medmindre den væsentligste ejendom findes 

under et lavere bogstavnummer. 

 

Vi har valgt at oplyse matr.nr. og hvis haves - så stedets navn, 

adresse, idet ejernavn løbende udskiftes. 

Jordparceller uden bygninger og adresse efter vejviser er opført 

med ca. adresse 

 

Alle frastykninger er såvidt mulig oplyst i registreringspapirer. 

Hvis de har ”fordret” særskilt behandling er de enten opført i  

indholdsfortegnelse med særskilt linie nr. – ellers er de anført 

under stedets navn. 

 

Normalt er oversigt og registreringspapir i en plastlomme 

 

 

matr.nr.             Navn           adresse       PDF side nr. 

 

 1a         Gummerup Skole       Byvejen 57        207 

 

 2a         Damgård            Klaregade 22        217  

 

 3a         ”Villums gård        Byvejen 92        220 

 

 4a         Bøgebjerggård      Fåborgvej 91        262  

            4b-4l behandlet 

            2 plastlommer 

 5a         Risagergård         Klaregade 25       293 

 

 6a         Hjemstavnsgården    Klaregade 23       307 

            6b-6s behandlet 

 

 7a         Landstedet            Byvejen 79       321 

 

 8a         Skovgård              Byvejen 71       334 

 

 9a         nedlagt gård       Byvejen ca.71a      349 

 

10a         Mosegård              Byvejen 72       352  

 

10c         Nymarksgården         Dolevej 15       366 

            behandler 28m,28o,28s Køng 
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fil:Alm-Gum-indhold-spec.doc                  side 2 af 4 / side 9    

 

matr.nr.             Navn           adresse       PDF side nr. 

 

11a         Bykærgård              Byvejen 80     371 

 

12a         Ågård                   Krogen 13     375  

 

12b         ”Gl Trætholm”        Højrupvej 14     390  

 

12c         Knoldshøj              Dolevej 26     399 

 

13a         Enggård                  Krogen 3     408 

 

13f         Hesselhøj          Hillerupvej 19     428 

 

14a         Lundegård              Byvejen 86     434 

 

15a         Trætholm             Højrupvej 10     457 

 

16a         Bækgården            Fåborgvej 64     455  

 

17a         ”Møllerbyggestedet”  Fåborgvej 75     467 

 

18b         Sjodsholm            Klaregade 13     476 

 

19e         Ivan Christensen       Langerod 7     494 

            grunde 19a-19h behandlet 

 

20a         Gerda og Bent Olsen Fåborgvej 106     502 

 

21a         ”Ambrosiushuset”    Fåborgvej 108     512 

 

22a         Chr. Nielsen        Fåborgvej 112     521 

 

23a         ”Karetmagerhuset”   Fåborgvej 118     529 

 

24          Liniemarken  4a  Fåborgvej c. 111     593       

 

25a         Susanne Højbjerg H.  Højrupvej 15     536 

 

25b         Krogården fl. filer  Højrupvej 19     598 

 

26b         Jane & Erling Jacobsen Byvejen 90     637 

 

27a         Frede Bagge          Skovgyden 13     644 

            34 Køng & 27b Gum.behandlet  

 

28a         Ambrosius’ fødehjem     Krogen        670 
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fil:Alm-Gum-indhold-spec.doc                  side 3 af 4 / side 10 

 

29a         Kohavegården           Hillerupvej 21    701 

            29b & 29d behandlet 

 

30          A.G.Pedersen & N. Møller 

              (Knagens hus)         Hillerupvej 1    717  

 

31b         Gl.Jordemorhus          Fåborgvej 103    724 

            31a,31c behandlet 
 

32a         Hanne & Uffe Jensen         Dolevej 4    729 

 

32c         gartneri – se 16a & 34a  Højbjergvej     740 

 

33a         jordparcel – se 25b      Højrupvej 19    747 

 

34a         jordparcel/Erik Jensen   Højbjergvej     750 

 

35          Jordparcel se 4a     Højbjergvej c.7     752 

 

36          Jordparcel 19a Køng  Hillerupvej c.13    754 

 

37          37a-37h huse i         Klaregade 8-22    757 
 

38          ”slagtermarken” se 32c    Klaregade ?    760 
 

39          jordparcel se 25b         Højrupvej      763 

 

40a         Tove og Bent Nielsen      Klaregade 9    764 

            40b behandlet 

 

41a         Christina Madsen       Langstedvej 15    771 

 

42          jordparcel se 27a       Skovgyden 13     777 

 

43          ubebygget jordparcelHillerupvej c.33     779 

 

44a         huse i Ådalen              Ådalen 18     781   

            44b,45a & 45b behandlet 

 

45a         huse i Ådalen se 44a       Ådalen        785 

 

46a         hus v. Ådalen           Fåborgvej 70     786 

 

47a         huse i Ådalen         Ådalen 15 & 17     788 

            47a & 47b behandlet    

 

48a         hus i Ådalen               Ådalen 12     792 
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49a         nedrevet hus          Byvejen  ca. 55         797 

            ”Marie Rådhus”              

 

50a         ”Skouenborg”               Byvejen 73         801 

 

51a         Gitte og Kurt Madsen     Klaregade 27         804 

 

52          ”det høje hus”          Fåborgvej 102         808 

 

53a         T. & J. Jensen           Klaregade 17         816 

            ”Sv.Åges hus” 

 

54a         O. Nicolajsen             Klaregade 5         823 

 

55          ”Sinekærhuset”           Højrupvej 26         828 

 

56          ”Pushuset”                  Dolevej 3         829 

 

   Bilag til Ambrosius                                    832 

 

 

Her skulle egentlig sidde en vejledning i brug af materialet, men 

den er blevet revideret og ved genoptryk bruges den reviderede fra 

Holte 
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Forkortelser 

 

Der bruges en del forkortelser: 

f. født              d. død             bg. begravet 

g. gift              dbt. døbt          c. el. ca. = cirka 

 

Kirkebogsoplysninger – fra Køng ikke særlig anført – fra 1687 

kan være fra selve kirkebog eller den tilhørende register. 

Uden for Køng sogn vil sted/sogn normalt være anført. 

 

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. 

 

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 1940 

   Husk der er og kan være tillæg. 

 

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 

 

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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forkortelser forsat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

fil: Alm-Gum-Bilagsoversigt.Doc             side 1 af 3                                                        

Bilagsoversigt 

 

Bilagene er lavet pø-om-pø og i forskellige anledninger – men 

- de supplerer på mange måder selve afhandlingen. 

Navngivningen – filer - kunne have været mere konsekvent. 

De sidder i rækkefølge til brug i afhandlingen i hver sit omslag. 

Der er endvidere i de enkelte afsnit direkte refereret til dem. 

 - - - - - - 

Det bemærkes, at alle bilagenes blade er nummererede og har 

filnavnet i øverste venstre hjørne, så bladene kan altid ”finde 

hjem”, hvis der skulle ske sammenblandinger. 

 - - - - - - 

Enkelte bilag dækker i nogen grad samme emne. 

 

1. fil: Gum-SBK 

        Omkring Søholm-Brahesholm-Krengerup – historie 

        3 sider                                              
 

2. fil: Kronen-Gum 

        Afskrift fra Kronens skøder vedr. Køng sogn 

        6 sider                                              
 

3. fil: difhugd-Gum.doc 

        Definitioner på hus, gårde og godser gennem tiden      

        3 sider                                              
 

4. fil: Gum-Sam 

        Sammendrag – talmæssige oplysninger Gummerup-ialt 9 sider 

     A Talmæssige oplysninger i udvikl. huse & gårde-fra side 1 

     B Identifikationsoversigter 1862/1688           fra side 5 

     C Sammenlignende nummerering                    fra side 8 
 

5. fil: Gum-Søholm-Ekstrakt.doc (Søholm ekstrakt)            

        Fra Søholms indberetning om ejendomme 1717      

        2 sider                                              
 

6. fil: Krigshb-Gum (Krigshovedbog) 

        Krigshovedbog 1722 – ejendomsoversigt – bl.a. Søholm          

        2 sider                                               
 

7. fil: Alm-Gum-Ryttergods.doc 

        Om ryttergodset på Fyn 

        1 side                                               

8. fil: Auktionsl.Gum 

        Auktionsliste fra auktion Søholm m.m 1770      

        oplysn fra Krengerup jordebog omkr. 1796 

        3 sider                                              
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bilaqsoversigt forsat 

 

9. fil: Handel-jord-1770-1793-1810.doc 

        selvejerbøndernes handel i nævnte periode 

        3 sider                                              

 

10.fil: Afh-fællesskab-Gum.doc 

        Mere om ”Fællesskabet” /udskiftn./udflytn./Udstykn. 

        4 sider                                              

 

11.fil: Udskiftn-Gum 

        Om udskiftningen 1791-93 

        5 sider         se også bilag 12 og 15            

 

12.fil: Afskr-P-Jensen-udskiftn.doc 

        Også om udskiftningen 1793 – P. Jensens afskrifter 

        5 sider         se også bilag 11 og 15                                                            

 

13.fil: Matrikel-Gum 

        principiel om ”1844” matriklen 

        4 sider                                            

 

14.fil: Om Kirkebøger,Fæsteprotokoller,Skifteprotokoller 

        og Skøde- og Panteprotokoller samt om folketæl- 

        linger.     6 sider                                           

 

15.fil: Køng-P-Jensen-afskr.doc    se bilag 11 og 12  

        Afskrifter fra Fynske årbøger 1936 fra Køng sogn 

        Om oversigter 1682 / 1793 / 1844 (1808-10) 

        17 sider                                           
 

16.fil: Alm-Gum-kortmateriale.doc 

        om kortmateriale 

        2 sider                                             
 

17.fil: Bylaug    -   faktisdk 3 bilag 17-18-19 

 

18.fil: Bylaug-Gum-udskiftn-jubilæum.doc 

        4 artikler til Kommunaltidende 1993 / udskiftning 

        5 sider                                             
 

19.fil: Bylaug-Gum-Jubilæum.doc    2 bilag 

        afskrifter fra Gummerup Bylaugs jubilæum 1998 

        5 sider plus 7 sider                    
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bilaqsoversigt forsat 

 

20.fil  alm-tinglysn-bl-20.doc -  Alment om tinglysning 

        5 sider 

 

21.fil: Køng-matr-hovednr-2000-bl-21.doc 

        hovednumre med beliggenhed og ejere ca. år 2000 

        8 sider 

 

22.fil: Glamsbjerg-matr-hovednr-2000-bl-22.doc  

        Oversigt over ejere år 2000    

        4 sider 

 

23.fil: Højrup-matr-hovednr–2000-bl-23.doc 

        ejere år 2000    både hoved- og binumre 

        7 sider 

 

24.fil: Holte-matr-hovednr–2000-bl-24.doc 

        Oversigt over ejere år 2000 – både hoved- og binumre    

        4 sider 

 

25.fil: Højbjerggd-matr-hovednr-2000-bl-25.doc 

        Oversigt over ejere år 2000 – både hoved- og binumre    

        1 side         

            

26.fil: Søholm-matr-hovednr-2000-bl-26.doc 

        Oversigt over ejere ca. 2000 – både hoved- og binumre 

        2 sider 

 

 

Bemærk: vedr bilag 21-26 

Afskriftet fra år 2000 er fra Assens Dommerkontor og indeholder de 

sidste registreringer inden overgang til elektronisk Tingbog, 

Hvilket officiel startede pr. 1 okt. 1998, men tingbøgerne førtes 

vist dobbelt i en periode. 
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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) 

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 mangebeboere i Køng- Gummerup 
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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”. 

- - - - - 

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” = 
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                                        kirkebøger forsat 

 ses ej i Køng kirkebog register – findes på Landsarkivet. 

 Registret 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, Stedregi-

ster og Sagregister, som hver på sin måde hjælper med overblik. 

 
1551-1555 C.F.Bricka 482 sider  1627-1629 E.Marquard   971 sider 

1556-1560   do.      558 do.    1630-1632  do.        1100 do. 

1561-1565 L. Laursen 787 do.    1633-1634  do.         959 do. 

1566 1570   do.      746 do.    1635-1636  do.         928 do.  

1571-1575   do.      792 do.    1637-1639  do.        1134 do.  

1576-1579   do.      908 do.    1640-1641  do.         805 do. 

1580-1583   do.      852 do.    1642-1643 Gunnar Olsen 816 do. 

1584-1588   do.     1023 do.    1644-1645 J. Jørgensen 638 do 

1588-1592   do.     1026 do.    1646  Jens Holmgaard   424 do 

1593-1596   do.      837 do.    1647       do.         486 dp. 

1596-1602   do.      888 do.    1648       do.         312 do. 

1603-1608   do.      883 do.    1649       do.         394 do. 

1609-1615   do.      945 do.    1650       do.         535 do.  

1616-1620   do.     1072 do.    1651  Ole Degn         486 do.  

1621-1623   do.      855 do.    1652       do.         519 do.  

1624-1626   do.      955 do.    1653       do.         555 do. 

                                1654       do.         388 do 

                                1655       do.         501 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 

 Gudrun & Kaj Jacobsen, Harevej 7, Glamsbjerg 

  fhv. gdr. Holte Møllegård 

 

 for Højbjergs vedkommende 

Børge Jensen 

 gdr. Langsted 

Gunnar Andersen, Glenshøjparken, Glamsbjerg 

 fhv. gdr. på Højbjerggård 

Arne Pedersen, Hedemarken 10, Fåborg 

 søn fra Højbjerggård 

Erling Brems, Odensevej 32, Verninge 

 søn fra Eskehøj 
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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 huhold- 

ningsskolen "GL. Ankerhus". 
 

Afgangseksamen fra Ankerhus Husholdningsseminarion 1954. 
 

Underviser samme sted. 
 

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 hus- 

holdsningsarbejdet hos De fynske Landforeninger indtil 1989. 
 

- - - - - 
 

Byrådssmedlem i Svendborg 1966-1970. (V) 

 

Bestyrelsesmedlem og næstformand i foreningen af danske Husholds- 

lærere (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 Forsøg- 

station 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 Ingenørregiment 1953-54  

 

  Ophold på Korinth Landbrugsskole 1955/56 

 

Svinekontrolassistent v. Salling Landboforening 1956/57. 

 

Begyndte studium på Landbohøjskolen i 1957 med dimision 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 Landbo- 

foreninger med div. bijob.  
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I periode 1990-93 skribent til "Landbrug Fyn". 

 

- - - -  

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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TIDLIGERE UDGIVELSER 
 

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 Lokalhisto- 

              risk Arkiv i Ejby/Brenderup. 
  

Bågø                                                 1999 
 

Bågø i Lillebælt omhandler gårde på Bågø og MARGITS ANETAVLE på 

              hendes far,Martin Simonsens side. 

              Afleveret  til Landsarkivet for Fyn og Loikalhisto- 

              risk Arkiv i Assens 

                                               
Møjbækgårdene i Thorum sogn i Salling                1998 

Historien om Jens´hjem. Her kommer man ind på slægterne på gårde 

              som Eskov og Høntoft i Selde sogn, Selde Mølle, Kob- 

              berupgården, Thorum Vestergård, Ågård i Ll. Thorum, 

              gårdene i Lindum m. fl. 

              Alle beliggende i nordøst-salling. 

              Afleveret til Landsarkivet for Nørrejylland, Slægts- 

              gårdsarkivet på Gl. Estrup samt Lokalhistorisk Arkiv 

              for Sundsøre Kommune. 
 

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 på Landsarkivet for Nørre- 

              jylland samt i Sæby. 
 

= = = = = = = = = 
 

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. 
 

Fra Køng sogn – huse og gårde i Holte og Højbjerg    2005 

           Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv 

           i Glamsbjerg og på Landsarkivet for Fyn. 
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Fra Køng sogn – huse og gårde i Højrup               2007 

           Her er forfatterkredsen udvidet med 

           Bodil Hansen,Højrup 

           Materialet er afleveret på Lokalhistorisk Arkiv 

           i Glamsbjerg og på Landsarkivet for Fyn. 
 

Fra Køng sogn. Køng Kirke og dens præster side 1536 
 

Fra Selde sogn 

          Gårde og Huse i Lindum ejerlaug 

           Aflev. på Slægtsforskerens Bibliotek 
 

Fra Grønning sogn   Huse og Gårde i Grønning sogn   2016 

          med bistand af Ingvard Rasmussen; Højbjerg, Aarhus 

             materialet vil blive afleveret på Lokalhist. 

             Arkiv i Thorum og på Rigsarkivet i Viborg 2016 

 

                   Aflev. på Slægtsforskerens Bibliotek 

 

O = O = O = O = O = O = O 

 

 

 

 

 

 

 

= = = = = = = = = 
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Materialet incl. denne om Gummerup i Køng sogn er kun printet i 

forholdsvis få eksemplarer. 

Udover ovennævnte afleveringer har enkelte personer/familie-

medlemmer fået/modtaget dele af arbejderne. 

Særtryk vil kunne fås ved henvendelse til forfatter med forbehold 

for, at bilag og lignende kun kan leveres på diskette. 

 

Det udgivne materiale ligger på følgende kataloger/biblioteker: 

Slegt-J       Jens – aner – fædreside 

Slegt-JM      Jens – aner – mødreside 

Slegtalm.JMR  Jens – øvrigt om hans slægt 

Slegt-M       Vedr. Margits aner 

Eskor         Vedr. Eskør i Husby sogn 

Thorum        Vedr. Thorum & Møjbæk 

OverMoi.Bek   Vedr. O. Møjbæk 

Baago         Vedr. Bågø i Assens Kommune 

Gummerup      vedr. Gummerup 

Køng          vedr. øvrig Køng sogn 

 

Der gøres opmærksom på 

- at materialet løbende kan blive opdateret. 

- at noget af materialet er skrevet på ældre anlæg, hvofor der 

     kan være vanskeligheder med konvertibilitet til nye systemer. 

Der tages forbehold for fil navneændringer. 

 

 

 

EDB medium   

 

Dette materiale er skrevet 

    - dels på et gammelt Commondore anlæg fra 1990 og derfra 

      senere konverteret til vort nuværende Compaq anlæg fra 2002. 

- dels på det nævnte Compaq anlæg. 

 

Der kan være visse kompatibilitetsproblemer med bl. a. 

beholdninger på disketter ved overførsel fra det ene til det 

andet. 
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Indledning 

 

Som det allerede har været antydet, kom vi en smule baglæns ind i 

dette. Det startede som en almindelig gårdundersøgelse, men det 

udviklede sig til en slags landsbyundersøgelse. 

Vi har derfor et par gange måttet overveje disponeringen af 

stoffet. 

Dette resulterede i, at der skulle være 

-  en Almindelig Del, hvor vi i relativ brede vendinger kunne om- 

   tale det, som var fælles i og omkring undersøgelsen. 

-  en Speciel Del, hvor vi i et bestemt skemasystem kunne behandle 

   de enkelte Huse og Gårde i Gummerup. 

-  det nuværende 1844 matrikel nummersystem, som skulle være ind- 

   delingssystem i den specielle del. 

-  en offentliggørelse, idet vi har set eksempler på, at værdi- 

   fuldt lokalhistorisk arbejde er – så at sige – gået i graven 

   med bestemte personer. Vi har bevist søgt efter, at andre skul- 

   le kunne have glæde af vort arbejde. 

- - - - - 

Under arbejdet med de enkelte huse og gårde, har vi faktisk efter 

behov lavet – dels for at kunne huske og dels for at have dem ved 

hånden - en hel del notater om bestemte fælles emner. Oprindelig 

havde vi vist tænkt, at de skulle indgå som grundmateriale i den 

almindelige del. Det gør de for så vidt også, men vi fornemmede 

hurtig, at såfremt dette skete, ville den almindelige del blive 

meget omfattende og i særdeleshed uoverskuelig. 

 

Vi valgte derfor at dele den Almindelige Del i en forholdsvis kort 

del med de mange notater – nu ikke som notater - men som bilag. 

 

Sådan er det altså blevet. Den almindelige del kan læses og forhå-

bentlig forståes alene. Vil man mere ned i dybden, kan man gå i 

bilagene, som der for øvrigt henvises til undervejs i den alminde-

lige del. Det giver for øvrigt en vis fleksibilitet, idet man 

teoretisk kan - om behov skulle være - supplere med  nye bilag. 

 

Altså: den Almindelige Del består af en almindelig del og en serie 

       bilag, som de fremgår af bilagsoversigten. 

       den Specielle Del består af en oversigt og en sæt registre- 

       fringer for hver af de behandlede matrikler/ejendomme. 

 

       Alle sider er benævnt med fil navn, med side nummer og 

       antal sider i filen samt for den almindelige del med et 

       fortløbende side nummer. F.x. side 2 af 5 / 10 
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Køng sogn – stednavne. 

 
Det er almindelig anerkendt, at man ud af stednavnes endelser kan 

fastsætte deres alder – og dermed tidsfæste dem, om ikke andet så 

i en tidsrækkefølge. 

Endelser som -ing, –inge, –lev og -um  er f. x, meget gamle og 

angiver meget tidlige bebyggelser.   Derimod stammer endelser som 

–rup, -strup, -torp og –bjerg fra vikingetid  eller tiden lige 

derefter og refererer til et bestemt sted, som forstavelsen an-

giver. 

Der findes masser af litteratur om dette emne, hvortil der hen-

vises. 

Så er der stednavne uden endelser. Ofte betyder det, at der har 

været en endelse, som i tidens løb er blevet ”snappet af”. Det gør 

vi for øvrigt stadig. De hæderkronede navne som Bramminge og Van-

tinge er i vore dage blevet til Bramming og Vanting. 

Her står vi med stednavnet Køng. Vi er blevet præsenteret for to 

udlægninger, hvor man egentlig kan sige, at den ene ikke udelukker 

den anden. 

1) Køng er et gammelt fynsk ord for ”en krog”. 

2) Køng kan have haft endelsen –inge, altså ”Køinge”/”Kjøinge”. 

  I så fald hører navnet til samme gruppe som Tørringe, Bellinge,  

  ect.- stednavne kendte langs vandløb, hvor de ældste beboelser  

   uden tvivl var beliggende. 

Hvis man går videre i den tankegang – ja, så er stedet gammelt. 

Stedet/bopladsen er også strategisk velplaceret – beliggende langt 

op ad et åløb, som måske på visse tider af året var sejlbart og 

til andre tider kun stagbart – tilstrækkeligt langt fra kysten til 

ikke at være udsat for sejlende røvere, som af frygt for baghold 

næppe ville vove sig op ad åen. Bagved – mod nord – lå de store og 

tætte skove, som under urolige forhold kunne give skjul.    

Skoven, søen, åen og lidt fjernere havet kunne hver på sin vis 

give eksistens- og levemuligheder. 

- - - - 

Altså – vi kan konstatere, at Køng er den ældste bebyggelse,også 

kaldt ”adelbyen”. Alle de andre byer i sognet, jvf. deres 

endelser, som Hillerup, Højrup, Kalkerup, Højbjerg, Glamsbjerg, 

opr. Glensbjerg er udflytterbyer fra eller nok nærmere lidt efter 

vikingetiden. Her skal ikke gives nogen dybere forklaring på denne 

udvikling. Vi kan imidlertid konstatere, at efter vikingetiden var 

der et behov for - i stedet at sende folk på krigsfærd - at få dem 

bosat. Konjunkturene synes over sigt at have være gode indtil den 

”Sorte Død”, der hærgede efter 1350.  

Efter behag kan man sige, at vikingetiden sluttede i 1066 – slaget 

ved Hastings - eller i 1086 med mordet på Knud d. Hellige. 

                                           forsættes 
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Gummerup er sikkert fremkommen af mandsnavnet ”Gumme”, altså 

Gummes sted. Højrup kommer af Høj – det høje sted – passer 

udmærket set fra Køng. Vi tror ikke på tanken om, at Høj her 

skulle være en afledning fra fuglen Høg. Ind imellem ses Højrup 

betegnet som Køng Højrup, hvilket må betrgtes som en præcicering, 

idet der som bekendt er mange ”Højrupper” i dette land. 

Navnet Glamsbjerg, førhen Glensbjerg, slog først rigtig igennem 

ved jernbanens anlæggelse i 1884, hvor D.S.B. ønskede et forveks-

lingsfrit og klart sigende navn. 

 

Vi må forestille os, at man måske andre steder i området havde 

forsøgt, at oprette udflytterbyer, men at de – måske grundet 

tidernes ugunst - er gået ”i sig selv”, eller blevet nedlagt. Til 

den gruppe kan Hillerup henføres, idet den nuværende bebyggelse er 

fra udskiftningstiden, men vi kan ikke se bort fra, at der kan 

have været en noget tidligere mindre bebyggelse, som altså er gået 

i sig selv. Tilsvarende kan siges om Bodebjerg og Springenbjerg. 

Nord for Søholm sø i skovområdet har ligget en lille landsby, 

Kalkerup, som efter overlevering er blevet nedlagt og jorden 

tillagt Krengerup i forbindelse med en godsudvidelse. 

 

Holte refererer til en rydning i Skoven, hvilket passer udmærket 

sammen med de i området oprettede enegårde. 

 

Lokale stedsbetegnelser 

Vi har lokale stedsbetegnelser, som kan være vanskelige at tidsbe-

stemme. Eksempelvis kan Langerod være gammel, hvis man tolker 

”rod” som en afledning af ”ryd” (i skoven). 

Romerhus ser vi første gang i forbindelse med en af auktionerne på 

Søholm og angives at være et ledhus (i forhold til Søholm), jvf. i 

øvrigt Højrup Led ( ved indgangen til Højrup). 

Fladmose, Bjørnemose og Karlemose – måske halvgamle - præcicerer 

hvilke mose, man taler om. 

 

Gårdnavne er for det meste af nyere dato – mange fra sidst i 1800-

tallet – således de fleste her i området.  Vi har ret konsekvent 

brugt disse navne, dels er det praktisk og dels for at bevare dem 

i en tid, hvor der sker så store forandringer i landbrugserhver-

vet. Nogle falder dog udenfor, nemlig herregårdene, som ofte også 

har skiftet navn, når en herremand ønskede at sætte sit personlige 

præg på stedet. De såkaldte enkelt- og enestegårde bærer fra 

gammel tid navne. Det kunne være praktisk for identifikation. 

_____________ 

litteratur:  Vestfyns Hjemstavnf./ Rs. Bjørgmose 1994 

             Kristian Hald: Vore stednavne 
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Bebyggelser 
 

Landsbyer 

Som det vil forstås, lå langt de fleste bebyggelser af bondegårde 

og huse i middelalderen samlet i landsbyer – hvoraf nogle større 

end andre og nogle med egen kirke.  

Man kan næsten normalt på landet regne med, at en landsby med en 

middelalderkirke er gammel, medens byer uden kirke er kommen til 

senere og oftest som en udflytterby, hvilket næsten kan fremgå af 

navnet og navnlig - endelsen. 

 

Køng er således ”adelbyen” eller den oprindelige by her i sognet. 

Her ligger da også kirken og præstegården.  

Præstegården indgik oprindelig i landsbyfællesskabet, men blev 

ofte forholdsvis tidlig skiftet ud. I Køng skete det først i 

forbindelse med den almindelig udskiftning i 1793. 

Gummerup og Højrup er typiske udflytterbyer med endelse ”–rup”. 

Man kan stille spørgsmålet, hvorfor havde en typisk landsby 10-15 

gårde og nogle huse. Forklaringen ligger nok i, at med en sådan 

størrelse var der en vis harmoni mellem afstande og den jord, man 

havde behov for for at få et eksistensgrundlag. Ligeledes var det 

passende, eftersom en del arbejdsaktiviteter skulle forgå i 

fællesskab.  

Landsbyer kunne ligge langs en vej, f.x. Højrup eller i en cirkel-

lignende form rundt om en såkaldt forte (fællesareal). I Køng og 

Gummerup kan man fornemme lidt af denne type. 

 

Til en landsby hørte en eller flere gadekær, som havde flere 

formål. Det var vandreservoir i forbindelse med ildebrand. Her 

”oversomrede” man også tønder, kar og vognhjul, som ellers ville  

utørre og falde fra hinanden i sommervarmen. Det kunne også være 

et udmærket sted at ”vaske hesteben” for at undgå bl.a. ”muk” hos 

heste. 

Endelig var der bystævnet. Efter udskiftningen, hvor bylaugets 

arbejdsmæssige betydning indskrænkedes til næsten nul, forfaldt 

disse pladser, men de er heldigvis genopstået mange steder enten 

ved reataureringer eller nyanlæg. 

 

Så var der enkelt- og enestegårdene. 

Typisk for dem er, at de har et selvstændigt navn. Det kan 

skyldes, at de oprindelig var små godser, som efter reformationen 

gik tilbage til bøndergårde, eller også – med en ene-beliggenhed  

- havde man et behov for at blive stedfæstet. Her var et navn 

godt. 
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I vort område kender vi mest enegårdene fra de såkaldte 

skovbygdområder –  her i sognet fra to geografiske områder og 

tilsvarende i den øvrige kommune. Kendetegnende for disse gårde 

var, at de var forholdvis store arealmæssigt, og at de næsten 

aldrig havde været med et driftsfællesskab, som gårdene i en 

landsby ellers indgik i. 
        Højbjerg. 

Her er der Højbjerggård og Eskehøj. Måske oprindelig een gård. 

Begge gårde lå efter datidens forhold lidt afsides i et meget 

kuperet område. Vi må forestille os, at de dyrkede marker lå lidt 

spredt på de fladeste områder og med udyrkede overdrev – måske 

kratbevoksede – ind imellem. Vi kender intet til tidspunkt for 

deres oprettelse, men man regner dem oprettet som såkaldte 

rydningsgårde i middelalderen. 

Det bemærkes her, at Eskehøj er en gammel herredsfogedgård –

velplaceret hvor 3 herreder (Odense, Sallinge og Båg) støder 

sammen. 

Jeg har en enkelt gang set gården Eskehøj benævnt som Eskebjerg. 

        Holte. 

Herfra kender vi Skrinshave, Hjortholm og Bærholm samt Bækhuset, 

som nu ikke var så lille, som navnet kunne tyde på. 

Området bærer præg af skovbygd, som vi kender det i andre områder 

af Højfyn. Gårdene kan være opståede på rydninger i et skovråde, 

jf. navnet Holte – et ”ryd” i Skoven. 

Intet tyder på, at disse gårde har indgået i noget driftsfælles-

skab, hvorfor de heller ikke har deltaget i nogen form for 

udskiftning. 

        Øvrige Kommune. 

Uden for Køng sogn, men i Glamsbjerg Kommune findes også 

enkeltgårde: 

 I Søllested sogn: 

Falden / Faldengård, Ll.Vistorp øst og Ll.Vistorp vest, Nybo og           

Rønnemosegård samt Lysholt. Sidstnævnte er nedlagt og jorden 

tillagt Krengerup. Lå i skovområdet nord for Faldengård. 

 I Ørsted sogn: Gågerup og Truntegården(Abildgård) 

I Flemløse sogn: 

To Mosebo gårde 

Deres nærmere historie skal ikke behandles her. x) 

- - - - - - 

x)Nyere definitioner på ene-gårde er enkelt- og enestegårde: 

Enestegård ligger ”alene” og har såvidt vides aldrig deltaget i 

driftsfællesskab. 

Enkeltgård ligger alene – lidt afsides i forhold til landsbyen – 

og må antages at have deltaget i et driftsfællesskab. 

Efter dette kan f.x. Sjodsholm – matr.18 Gum. – betegnes som 

enkeltgård.                                          
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Så var der herregårdene. 

Hvorfor blev de til herregårde ? Dette skal ikke behandles her – 

bliver for omfattende !  

Ofte havde de oprindelig ligget i landsbyen, men de blev tidligt 

flyttet ud. Ofte skyldtes dette, at man skulle finde et sted, som 

var til at forsvare i ufredstider.  

Da man skulle have voldgrave og navnlig vand, kom de naturlig til 

at ligge ved søer eller ved moseområder. Således var det gamle 

Søholm beliggende her ved/i søens sydlige ende og kunne som sådan 

måske forsvares. Som  en sidegevinst lå den trafikalt godt – men 

også udsat - ved den gamle vejforbindelse Odense-Assens. 

Vi kan forestille os, at egnens beboere under en eller anden forn 

efter vikingetiden lavede beskyttelsesaftaler med stormanden her. 

Det kunne være en af måderne, som efterhånden banede vej for 

fæstesystemet. 

Herregårdene deltog næsten aldrig i et driftfællesskab med en 

landsby – i modsat fald udskiftet meget tidligt. 

 

x) litteratur 

Adam Tybjerg Schackes bog:  Enkelt- og eneste gårde på Fyn. 

 

- - - - -  

Bilag 1:fil:Gum.SBK:        omhandler i korte træk godskomplekset  

                            Søholm-Brahesholm-Krengerups historie. 

Bilag 2:fil:Kronens skøder: Oversigt over Kronens handler her på  

                        egnen. 
Bilag 3:fil:difhugd:        definitioner på gårde,huse og godser  

                            gennem tiden.             
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om  Personer - navneforhold 
Oprindelig fik man et navn, hvad der svarer til det,vi kalder for-

navnet – hvad der for øvrigt er så moderne at bruge alene i dag. 

Ikke desto mindre var det alene det navn, man skrev ind i kirkebo-

gen – i visse tilfælde op til 1813. 

Det er ikke særlig praktisk – for hvem er Jens. ! 

Derfor brugte man patronymsystemet, så man fik faderens fornavn 

hæftet på efterfulgt af henholdsvis ”-sen”, oprindelig søn, eller 

”-datter”.  

Dertil kunne man have hæftet en anden slags navn på sig, enten i 

form af, hvad man lavede, eller hvor man kom fra, eller ret og 

slet et øgenavn, f.x. Jens Madsen Bødker. 

 

De fine eller fornemme, bl. a. adel og præster fik allerede i 

Frederik den 1´s tid en slags påbud om at optage et slægtsnavn. 

Omkring reformationen – også før – ser vi tit en adelsmand både 

have patronymet og en slægtsnavn, f.x. Jens Pedersen Bryske. 

Senere forsvandt patronymet i disse kredse. 

 

I begyndelsen af 1800 tallet lagde man fra den enevældige stat op 

til, at alle fremover skulle give deres børn det på den tid væren-

de slægtsnavn. 

Dette førte dels til megen modvilje og dels til vild forvirring. 

Ikke mindst hos den såkaldte almue ønskede man at bibeholde det 

gamle system.   

Dette medførte to ting: 

-  Vi fik de dobbelte ”-sen” efternavne, f.x. Anders Hansen Ander- 

   sen, hvor faderen hed Hans Andersen, og hvor familien ønskede   

   at bruge det gamle system, så sønnen kom til at hedde Anders  

   Hansen, men hvor myndighederne/præsten forlangte, at man skulle   

   bruge det nu påbudte slægtsnavn Andersen.    

-  at masser af gamle kalde-efternavne blev skrottet. Min faders  

   slægt er gennem årtier blevet kaldet ”Riis”, men det stod ikke 

   direkte i kirkebogen. I stedet fik den det almindelige Niel-    

   sen til efternavn, ofte skrevet med Riis til slut. 

   Navnelovgivningen fra 1904 gav mulighed for at ændre, og netop  

   i dette år og senere, ser vi disse navneændringer finde sted  

   ved bevilling – også i mit tilfælde . 

Slægtsbegrebet. 

Begrebet ”slægten” dækkede såvel tidligere som i dag temmelig 

vidt. Den dækkede både op og ned samt til begge sider. Det betød 

noget at høre til en bestemt helst velanskreven slægt – men det 

forpligtede også. Der var en udskreven regel, om at man skulle 

bistå  hverandre både i lyst og nød. Ens ære såvel som ens skam 
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faldt tilbage på slægten. Måske var det også derfor, at man dæk-

kede over ”sorte får” – det var ikke noget, man snakkede om.   

Derfor ved vi heller ikke så meget om det – det er jo heldigvis 

lovligt, at man – som man siger – har lov at tage noget med i 

graven. 

Sådan kender vi det ikke i dag. Kun et fåtal kender slægten læn-

gere end til bedsteforældrene, og sjældent deres søskende. Det har 

både at gøre med, at man bor længere fra hinanden og så historie- 

løshed i almindelighed. 

I den kendte tid var det da også almindeligt i fæsteforhold, at 

familien forsatte fæstemålet, hvis man ellers opfyldte sin 

forpligtelser overfor herremanden, eller som han blev kaldt i en 

vis periode i 1700 tallet, Nådigherren. 

I dag er vi tilbøjelig til at mene, at det fineste var, når søn 

kunne efterfølge faderen. Om man betragtede det sådan tidligere, 

ved vi ikke – ofte ser vi nemlig, det er svigersønnen. Nogen for-

klaring er ikke umiddelbart at se, men vi finder ofte tilfælde, 

hvor sønnen synes at have fået et bedre tilbud andetsteds. 

Man kan sige,at ovennævnte form var den biologisk rene vare. 

Et andet skifteforhold var de såkaldte kædeægteskaber, altså et 

sted, hvor konen døde fra manden, og han tog sig en ny/yngre kone, 

som så kunne gøre tilsvarende, når han døde og så fremdeles. De 

kunne faktisk blive lange – disse kædeægteskaber. Man hæfter dem 

ofte på præstefamilier, hvor den letteste måde for en ung præst, 

der skulle forsørge den gamle præsteenke, var at gifte sig med 

hende. Det sket hyppigt i Køng præstegård, men det var heller ikke 

så ualmindeligt ude på bøndergårdene. 

Sagen var jo, at en gård kunne ikke drives som alenevirksomhed – 

der skulle et par til, for at alt kunne fungere. Derfor ser vi 

også, at nye ægteskaber indgås endog meget kort tid efter, den 

afdøde er lagt i graven. 

Selvom biologien kunne brydes, er man tilbøjelig til i ovennævnte 

tilfælde at tale om samme slægt. 

 

På de fleste gårde her i Gummerup har det i lange perioder været 

de samme slægter, der regerede. Som en pussighed kan nævnes, at 

ikke sjældent ses, at to eller tre gårde er meget i familie med 

hinanden. Det kunne se ud som om, man gik til sin gamle familie, 

når en ny livsledsager skulle findes. Hvor godt, det har været, 

ved vi ikke, men sådan var skik og brug, og den satte man sig 

sjældent udover.                ”Lige børn leger bedst”. 

I husene var slægten knap så gennemgående. Her kommer oftere nye 

familier ind, hvilket bevirker, at slægtsforskning her er vanske-

ligere end på gårdene. 

I vor behandling af gårde og huse i Gummerup, har vi taget alle de 

familieoplysninger med, som vi har kunnet finde/er stødt på.     
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Den bedstkendte slægt er nok Ambrosius Christophersen Stubs 

slægtsforhold, jvf.Hans Krogs store undersøgelse, som den 

foreligger i årskrift fra Vestfyns Hjemstavnsforening 1992-1998. 

= = = = = = 

                             

Herefter lidt historie.   
Dette skal ikke være en landbo/landbrugshistorie, men når vi skal  

sætte de lokale forhold i Køng-Gummerup – som ikke altid følger de 

klassiske opfattelser om landbohistorie – lidt i relief, bliver vi 

nødt til at forholde os til det almindelige historieforløb. Det er 

derfor praktisk at tage det i tidsforløb og med baggrund i forhold 

til væsentlige begivenheder – m.a.o. årstal. 

 

Middelalder. 

Ejerforholdet til jorden i den tidlige middelalder efter er efter 

kyndiges vurderinger noget usikker. Der er forskellige 

opfattelser, som ligger uden for dette skrift at redegøre for. 

Ejerforholdet til Danmarks jord var før 1536 efter historikernes 

opfattelse sådan, at den katolske kirke ved arv, gaver m.v. 

efterhånden var kommen til at eje ca. 40 % af jorden i form af 

huse og gårde med jord. Alt dette lå spredt ud over landet. 

Det gav en vældig formue og en masse indtægter, bl.a. i form af 

landgilde fra disse mange gårde og huse. 

Stormændene havde sideløbende pø om pø sat sig på temmelig meget 

af den resterende jord, og der blev færre og færre – i vor for-

ståelse – selvejerbønder. Disse fandtes særlig i Vestdanmark. 

 

Året 1536. 

Året huskes – som året for reformationens indførelse – hvor vi 

sagde farvel til den religiøse fjernstyring fra Rom.            

Der skete også ganske meget andet på det verdslige plan, som vi i 

dagligdagen er tilbøjelig til at glemme. Forhistorien for 1536 er 

jo, at landet var i våde – ja man kan sige, der var borgerkrig i 

tiden efter Chr.d.2 bortrejse. På det højere plan var der 

stridigheder om den fremtidige religionstilknytning. Mindre kendt 

er det måske, at stormændene også indbyrdes havde forskellige 

holdninger til de religiøse stridigheder. Bondestanden var i oprør 

over stormændenes/adelens tiltagende magt. Man havde svært ved at 

enes om hvem, man skulle vælge til ny konge. Her skal man erindre 

sig, at den jydske adel på møde i Gl. Ry kirke 1534 enedes om 

Christian den III. 

Her på egnen mindes man om de store slag mellem oprørte bønder og 

den nyvalgte konge, Chr. d. 3.’s hær ved Faurskov og Øksnebjerg. 

Resultatet var som bekendt, at bondehæren blev mejet ned. 

Taberne i disse stridigheder blev den katolske kirke og bønderne. 
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Vinderne var kongen og de kongetro stormænd, som hver på sin vis 

befæstede deres magt. De utro stormænd blev neglicerede, og i dag 

ved man, at flere af disse gamle slægter ”skubbedes” tilbage til 

bondestanden. 

Stormændene satte sig mere på bønderne og befæstede deres 

rettigheder i forhold til kongemagten. Kongen blev - nok lidt 

uformel - leder i de kirkelige forhold, bl.a. med ansættelse af 

præster og bisper. 

Men – kongen inddrog/eksproprierede uden erstatning alt kirkegods. 

Det var meget – det var ikke alene værdien af dette, men også og 

ikke mindst indtægterne herfra i form af landgilde, som gav 

kongemagten de fornødne indtægter i kommende årtier. 

Herfra har vi en del af forklaringen på, at Kronen kom til at eje 

så meget og ofte meget spredt gods ud over landet. Kronen (Fr.2 og 

Chr.4) søgte med held i efterfølgende århundrede ved mageskifte og 

handel, at samle det såkaldte krongods omkring det,der senere – 

ca. 1718 - skulle blive til Ryttergodsdistrikterne. 

Selvom adelsmændene også deltog i den opgave, at samle bondegårde 

omkring deres godser, lykkedes det ikke helt. Der var stadig 

meget, der var i en slags fjerneje – såkaldt strøgods. 

Tilbage til Gummerup. De ældste oplysninger om gårde og huse 

fortæller, at det ikke var – som de fleste på forhånd tror - et  

gods, der ejede egnens gårde og huse. Næ, nok ejede Søholm bonde-

gårde her, men meget var i mere eller mindre fjerneje fra andre 

godser og enkeltpersoner – m.a.o. strøgods 

Papirarkivalier fra denne tid er ret beskedne. Findes i hvert fald 

ikke særlig systematisk om det jævne folk. 

 

Året 1660   

I dette år indførtes enevælden i Danmark. Det gamle rigsråd blev 

afsat og Fr.d.3. regerede enevældigt. Det kunne han naturligvis 

ikke, og en hel del opgaver udførtes af hans kansler og fra dennes 

canceli(regeringskontorer). Reformer var også tiltrængte. Landets 

økonomi var efter svenskekrigene i en elendig forfatning. Nye 

skatter skulle til. For at få dette alment accepteret, lagde man 

ud med, at skattegrundlaget skulle være bredere og dermed mere 

retfærdig (det gør finansministre altid). Indkomster som sådan var 

svære at få oplyst eller beregne. Skatterne skulle derfor beregnes 

på grundlag af formuerne, som  jo strengt taget var grundlag for 

produktion og indkomst. Al fast ejendom blev derfor vurderet og 

for landbrugene blev ejendommene sat i hartkorn, som faktisk var 

en kombination af gårdens areal og jordens ydeevne. 

- - - - 

Det må have været en kæmpeopgave at få foretaget disse opmålinger 

og vurderinger, som dannede baggrund for denne første matrikel 

kaldt Fr. d. 3.’ matr. fra 1664, som faktisk også kom til at  
 



43 

 

fil: Alm-afh-tidsrevy-gum.doc                side 11 af 34 / side 40 

 

foreligge i flere udgaver. Resultatet var en nogenlunde samlet 

fortegnelse over landets ejendomme med ejere ,fæstere og hartkorn. 

På grundlag af hartkornet havde man et kommende grundlag for 

fordeling og udskrivning af fremtidig skat. 

Man var allerede i 1664 klar over, at matriklen var ufuldstændig. 

Derfor besluttedes også, at der skulle udarbejdes en bedre og mere 

nøjagtig. I 1682 var man langt fremme her på Fyn, og i 1688 var 

man færdig med det, som senere er kaldt Chr. d. 5.´s matrikel fra 

1688. Årstallene 1682 og 1688  bruges her som andre steder lidt i 

flæng. 

Det var et gevaldigt stykke arbejde – solidt og brugt til 1844. 

Målebogsmaterialet m.m. findes på rigsarkivet. Desværre tegnede 

man ikke kort degang – det ville have været rart. 

Alligevel er det et meget værdifuldt materiale, når man dyrker 

slægts- og ejendomsforskning. 

- - - - 

I Gummerup kan vi med baggrund i ovennævnte finde frem til gårde 

og huse i Gummerup og omegn i 1664 og 1688, samt hvem der var 

ejere af disse, og hvem der boede der. 

Fra 1687 findes de ældste kirkebogsoplysninger fra Køng sogn, så 

med alt dette er forudsætningerne ved at være på plads for at 

finde historien om huse og gårde i Gummerup. 

- - - - 

I 1688 var der i Gummerup 16 gårde af forskellig størrelse og med 

mange forskellige ejere samt 4 huse. Nogle ejedes af Søholm, 

ellers af andre godser (strøgods), og hvis man kan sige det - af 

folk af mere borgerlig observans. 

Vi har lavet forskellige oversigter og sammenstillet disse samt  

med forskellige kilder lavet opstillinger. Dette fremgår af 

bilagsmaterialet. 

______________ 

litteratur: Emnet Bonitering  er behandlet: Bol og By nr. 2 1997 

            Politikens Danmarkshistorie bind 8 

Bilag 4:  fil: Gum.Sam              

        Oversigter over matr. ejere, fæstere, hartkorn m.m. 

        i forskellige sammenhænge og ref. til forskellige kilder 

17o5 

Vi er nu under Den store Nordiske krig. I en sådan periode er der 

altid brug for ekstra skatter – sådan også her. Heldigvis gav det 

anledning til, at der skulle laves ekstra indberetninger om gårde 

og huse. Særlig interessant her er indberetningen fra 1717, som vi 

nok fejlagtig har kaldt ”Søholmekstraktet” og Krigshovedbogen fra 

1722. Begge oplyser om ejere og fæstere og skatteforhold i de 

nævnte år. 

Omkring 1750 er der udarbejdet en matrikeloversigt, som findes på 

Landsarkivet. 
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_____________ 

bilag 5: fil: Gum-Søholm-ekstraktet  fra 1717 

bilag 6: fil: Krigshovedbog-Gum      fra 1722 

 

1718. 

Kongen og Canceliet havde besluttet sig for at lave en ny hærord-

ning, idet man ville bort fra de lejede hære og i stedet have en 

slags national hær. Den skulle ”indkvarteres” på Kronens gods-

områder. 

For at samle det mest mulig opkøbte Kronen gårde i de områder, som 

i forvejen havde meget krongods. Det havde egnen omkring Odense. 

Det stammede egentlig fra det gamle Dalum Kloster, som i forbin-

delse med reformationen blev overdraget til kongen.  

 

Her i sognet blev der i periode 1718-22 opkøbt meget bøndergods. 

Det bemærkes særligt, at man ikke fik noget af det til Søholm 

hørende – de ville sikkert grumme nødigt sælge, selvom det var 

kongelig majestæt, der var ude – se igen Kronens skøder. 

Alt det blev samlet under fynske ryttergodsdistrikt – i fæstemæs-

sigt henseende fungerede distriktet som et andet gods. 

Arkiverne herfra er faktisk fremragende med oplysninger om fæste-

breve og skifter. Det var nemlig sådan, at i forbindelse med fæ-

sters død/fæsteskifte skulle der efter 1700 udfærdiges et fæste-

brev om de betingelser, hvorunder bonden fik gården i fæste. 

Samtidig eller tidligere var der blevet indført, at godsejeren – i 

praksis hans skriver/forvalter/ridefoged - var skiftevalter, når 

en fæster eller hans kone døde – og der skulle skrives herom i 

protokollen. 

Vi noterer os, at kongen som led i at få bondekarle nok til mili-

tæret indførte stavnsbåndet i 1732 – af flere omgange. 

 

Bemærk i øvrigt de mange rytterskoler, som kongen,Fr.d.4, lod 

bygge. Efter sigende kom mange børn herfra til rytterskolen i 

Verninge for at få undervisning. 

 

bilag  7: fil: Alm-Gum-ryttergods  

               Mere om ryttergodset 

bilag  2: fil: Kronen-Gum 

               Om kronens køb og salg af ”gods” 1536-ca.1750 

Bilag 14: fil: Om kirkeb-skiftepro-skiftepro. . . . 

               Mere om kirkebøger, fæsteprotokoller,skiftepro- 

               tokoller samt Skøde- og Panteprotokoller 
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Markerne 

Udviklingen i markbruget fra de første bosættere, der begyndte at 

dyrke jord, og op til bondebruget i 16 hundredetallet, er lang.  

 

Efter matrikuleringen i 1664 og 1682 kunne man ved en landsbys 

jorder skelne mellem de dyrkede marker, overdrevene og engene. 

Jorden blev passet i fællesskab af byens bønder, dog således at 

hver gård i forhold til størrelse ejede en part af de ovennævnte 

dele – se nærmere under fællesskabet bilag 10.  

Engene brugtes hovedsagelig til høslet. Overdrevene var de fjerne 

- ofte kuperede og måske delvis kratbevoksede - marker, som 

hovedsagelig anvendtes til afgræsning. 

De dyrkede marker var de bynære og ”arbejdsmæssigt” lettest 

tilgængelige jorder. Tunge – evt. lidt våde – lerede jorder gik 

man langt uden om.  

Det ideelle af en dyrket mark var en langstrakt jordstykke af 

ensartet jordkvalitet og med en nogenlunde jævn overflade. Det 

langstrakte havde med dyrkningsteknikken at gøre, idet den store 

tunge hjulplov var besværlig at vende – derfor: jo færre vendinger 

– des bedre. 

Summa sumarum: vi må forestille os dyrkede marker beliggende 

indimellem - af mange årsager - udyrkede jorder.  Vi må endvidere 

forestille os, at en såkaldt mark kunne bestå af flere delmarker. 

Når man således i Gummerup taler om ”Signekærmarken” beliggende 

sydøst for byen, har den uden tvivl omfattet indtil flere delmar-

ker. 

Som allerede antydet havde de enkelte (hel)marker navne.                                 

Oversigt over de enkelte byers marknavne i Køng sogn findes hos P. 

Jensen i Fynske årbøger 1936. 

- - - -  

I forbindelse med matrikuleringen i 1682 blev alle marker opmålt, 

og målebøger m.m. findes på Rigsarkivet. Det kunne være en 

spændende, men næsten uoverkommelig opgave, at få ”resultatet” af 

alle disse opmålinger tegnet ud på et kort i dag !  

På Bellinge lokalhistoriske arkiv har man gjort det for sognets 

vedkommende. Resultatet giver et godt indblik i, hvordan det 

egentlig så ud. 

Tradionelt forestiller vi os, at hver by havde sine marker – 

typisk f.x. i Højrup.  

Ind imellem kan man tvivle på om det var tilfældet i Køng-

Gummerup. Vi ved f.x., at enkelte Gummerup-fæstere havde dele af 

gårde i Køng i fæste, f.x. matr. 28 

Vi har heller aldrig fundet en for os naturlig forklaring på, 

hvorfor Køng-Gummerup blev udskiftet under et i 1793, og hvor 

navnlig Køng gårde fik parceller i Gummerups naturlige område. 
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Forklaringen kunne være, at man tidligere havde haft nogle 

markfællesskaber ? 

Jordlovgivning 

Man kunne ikke dengang som i dag tale om en landbrugslov, men der 

var alligevel nogle regler. Her var hovedreglen fra middelalderen, 

at gårde ikke kunne nedlægges uden kongens tilladelse. At der 

skete overtrædelser er helt givet, men i de fleste tilfælde var 

det en herremand, som fik lov at nedlægge gårde og tillægge jorden 

til sit hovedgods. Det kunne have nogle skattemæssige fordele for 

herremanden – derfor var Kronen også meget påpasselig med,at det 

ikke skete ubegrundet. Men måske var en nedlægning led i en større 

aftale med kongen – kongen havde det jo med at komme i gæld til en 

herremand ! 

         

Her på egnen var den lille landsby, Kalkerup. Efter overlevering 

blev den nedlagt og jorden tillagt Krengerup. Stedet skulle være i 

det nuværende hegn, Kalkerup Skov, nord for Søholm sø. Tidspunkt 

og papirer herom kender vi ikke. 

 

Vi oplever et andet fænomen, som man tidligere ikke mente var så 

udbredt (udsagn af E. Porsmose). Det gik ud på, at en gård havde 

to eller flere fæstere. Hvorfor så dette ? Måske var det simpelt-

hen en måde at få (en stigende) befolkning etableret. Hvordan man 

i praksis klarede det – ja vi kender det fra de såkaldte tvillig-

gårde, hvor to gårde er bygget meget tæt sammen og måske har visse 

fælles faciliteter.  

Vi har et eksempel her i Gummerup, idet Lundegård (matr. nr. 14) i 

1700 tallet havde to fæstere, hvoraf de to første sandsynligvis 

var brødre. 

Omvendt forekommer historien lidt gedulgt, idet gården ved 

indberetninger og skattebetalinger synes at udgøre en enhed. Måske 

færdedes man i en gråzone på lovens overdrev. 

- - - - - 

Skattepolitikken er et stort område, som vi ikke kan behandle her, 

men uden betydning for andre handlinger og beslutninger har den 

ikke været. For herremanden var det væsentlig for at få samlet en 

tilstrækkelig mængde gods, som lå samlet omkring hovedgården. Det 

kunne efter visse regler give skattefrihed for hovedgården. 

Modsvarende møder man hos enevældens embedsfolk en vældig nidkær-

hed med, at der ikke måtte ”bortkomme” hartkorn, som var skatte-

grundlaget. 
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1764    Auktionsperioden 

Vi er nu inde i den periode, som vi har kaldt auktionsperioden. 

Før i tiden hændte det som nævnt at en bondegård blev handlet. 

Fæster blev næppe spurgt – han måtte tage til efterretning, at han 

kunne få en ny ”nådigherre”, som mange godsejere efterhånden 

yndede at kalde sig. 

Kronen havde igen besluttet sig for at ændre hærordningen. 

I den forbindelse besluttede man så, at områdets kongelige gods i 

form af huse og bondegårde skulle stilles til auktion (måske 

fattedes Kronen/staten også dengang penge !). En sådan blev holdt  

i Fynske Ryttergodsdistrikt i 1764. Auktionslister findes. 

Den daværende ejer af Søholm, Braheholm og Krengerup, Christiane 

Stockfledt købte – hvor hun end havde fået pengene fra – alt her 

på egnen. 

Sammen med det hun i forvejen havde, var det næsten det alt. 

Aldrig hverken før eller næppe  siden var godset så komplet. 

 

Træerne vokser jo heldigvis ikke ind i himlen. Christiane – der må 

have været et godt parti – blev gift med  Fr. Vilh. Conrad Holck, 

der gjorde tjeneste ved hoffet. Desværre gik Christiane hen og 

døde i 1768, og Fr.Holck var derefter ikke synderlig interesseret 

i alt sit fynske gods. Han lod det hele stille til auktion i 1770.      

Denne gang blev det faktisk splittet for alle vinde. Søholm og det 

her i området værende bøndergods blev købt af Chr. Schøller, 

Margård. Overleveringerne siger det, og praksis bekræfter det – 

han vidste ikke helt, hvad han skulle stille op med dette gods – 

måske var det et impulskøb !  

Angående det øvrige gods – se Søholms historie. 

Han begyndte at sælge ud af bøndergodset – i småbidder – og mange 

fæstebønder benyttede lejligheden til at blive selvejere. 

 

bilag 1 Omkring Søholm, Brahesholm og Krengerup 

bilag 8 Auktionsliste fra 1770 

 

De første selvejere 1770-93. 

Det må have været en helt ny fornemmelse. 

Vi skal imidlertid stadig huske på, at man arbejdede under fælles-

skabet – se særlig bilag 10 om dette begreb, og hvordan det vir-

kede.  
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Vi har lidt svært ved at forstå, hvordan den enkelte i praksis 

kunne sælge ud af fællesskabet. 

Vi kan forstå det, hvis det drejede sig om en hel ejendom.Det var 

kendt fra tidligere salg mellem et par herremænd eller mellem Kro- 

nen og en herremand. Her fik køber rettigheder til hele gården med 

part i rettighederne i fællesskabet. Handel mellem en herremand og 

en fæstebonde om en hel gård måtte ske på samme måde. 

Handel mellem to selvejer-gårdmænd måtte ske på samme måde, men vi 

har ikke eksempler her i Gummerup. 

Dog er der en lille historie, som vi synes bør med: 

Ejeren af Mosegård, Rasmus Larsen, har sikkert været meget aktiv i 

denne periode. Fæster på Ågården, Mads Andersen, har nok ikke selv 

haft midler til at frikøbe sin gård af Schøller, Margård. 

Rasmus Larsen har hjulpet ham, så Mads kunne købe en fjerdel af 

gården og Rasmus Larsen de resterende 3 fjerdedele. Om Rasmus 

Larsen har været snu, forudseende,heldig eller noget helt fjerde, 

ved i ikke, men da Mads Andersen dør, er Rasmus Larsen ikke sen 

til at få sønnen, Lars Mortensen, gift ind til gårdens enke. 

 

De salg vi kender til i periode 1770 til udskiftningsåret 1793 

drejer om dele af en gård. Hvordan klarede man dette ? Den fulde 

konsekvens burde være, at en køber af en del af en gård, fik en 

del af hver af gårdens marker i fællesskabet. Eksempelvis: hvis en 

gård i forvejen havde 1/10 af fællesskabets/landsbyens  forskel-

lige jorder, og man solgte 1/5 af nævnte gårds jorder – ja så 

skulle den nye ejendom have 1/5 af 1/10 af byens jorder – eller 

1/50 del af alt jorden.  

Vi tror ikke, man har handlet sådan. Man har snarere handlet med 

en vis del – eller det hele – af en gårds andel af en bestemt mark 

i byen. 

Vi synes at have et par beviser: 

I 1787 blev der solgt jord fra Enggården – sen. matr. nr. 13 til 

en ny ejendom – sen. matr. nr. 21 ved Fåborgvej. Fra sen. matr. 

nr. 8 er noget tilsvarende sket, men her har vi kun et indirekte 

bevis. 

Sagen er nemlig, at vi kender de enkelte gårde hartkorn fra 1682 

matr. og dermed den samlede sum for byen. Dette hartkorn var også 

udgangspunkt ved udskiftningen, idet det hidtidige hartkorn i sum 

også skulle være tilstede efter udskiftning. I teorien skulle de 

enkelte gårde have deres tidligere hartkorn med sig ved udskift-

ningen. I praksis kunne det måske være vanskelig helt at få dette  

Vi må imidlertid konstatere, at enkelte gårde havde så meget 

mindre hartkorn med sig efter udskiftningen, at det kun kan 

forklares ved, at der i perioden 1770-1793 er blevet solgt jord 

fra – og det skal der jo også, når der i den nævnte periode dukker 

15 nye huse op med og uden jord. 
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Det drejer sig eksempelvis også om Skovgården, hvor vi må formode, 

at ejeren, Rasmus Larsen, har været aktiv ved etableringen af sen. 

matr. 17, Møllerbyggestedet og de ny brug – sen. matr. 22 og 23 

ved Fåborgvej. Hvor meget, han har fået ud af det udover, at hans 

egen gård er blevet mindre, kan ikke siges.  

De første huse i Ådalen må også være kommen til verden i dette 

tidsrum, men eksakt kan vi ikke sige noget. 

Alt i alt har de nye selvejere både i perioden 1770-93 og årene 

derefter været meget aktive på handelsfronten. Sidste trediedel af 

1700 tallet kaldes – i hvert fald i hovedstadområdet for - den 

florisante tid med meget handel og gode konjunkturer. 

- - - -  

Desværre er pante- og skødeprotokollerne fra den tid ikke lette at 

have med at gøre – både læsemæssigt og registreringsmæssigt – man 

har som identifikationsmiddel kun hartkorn og navn. Når der kun er 

tale om en jorddel, bliver det helt galt. Vi konstaterer også, at 

man nok kunne udfærdige en købsaftale, men der kunne gå meget lang 

tid, inden det blev tinglyst. 

Det kunne nok gå, når man ellers sørgede for at betale sine 

skatter og renter. 

Et uafklaret spørgsmål er også de – måske senere – mange 

smålandbrug i Køng-Holteområdet. Dette behandles i et særligt 

afsnit – se senere. 

Vi kan have en fornemmelse af, at mange handler først blev rigtig 

legaliserede i forbindelse med udskiftningen. 

 

bilag  9: Handel med jord 

bilag 10: Fællesskabet 

bilag 14: Skøde og panteprotrokoller 
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1788 Stavnsbådets ophævelse. 

Stavnsbådet blev indført af flere omgange – værst i 1733. Det 

gjaldt i en periode for alle mænd i alderen 4-40 år. Det indebar, 

at de ikke måtte flytte fra deres (Hjem)stavn eller det 

godsområde, hvor de var født. Ordningen havde som hovedsigte at 

skaffe unge mænd nok til hærordningen, men havde som sidegevinst, 

at godsejerne, som havde udskrivningsmyndigheden, fik muligheder 

for tvinge en genstridig bondekarl til at tage et dårligt fæste 

eller lignende – evt. tage en bestemt pige eller enke til ægte. Vi 

har set eksempler fra skifte på Bågø, hvor der direkte i skiftet 

efter afdøde mand var aftalt, hvem der skulle rykke ind som ny 

mand ! Alternativet var at blive udskrevet til det forhadte 

militær, og det fik mange til at bøje af. 

 

I 1788 blev stavsbåndet ophævet – man fik derefter den personlige 

frihed til selv at vælge opholdsted.                                      

 

Vi kan også her konstatere, at denne frihed blev brugt, f.x. ser 

vi ved flere skifter i årene derefter, at sønner nu pludselig kan 

opholde sig langt fra hjemmet. 

 

Vi er ikke her på egnen stødt på eksempler, hvor man kunne fornem-

me, at unge bønderkarle synes at være blevet tvunget til at tage 

fæste eller lignende, men det skrev man jo nok heller ikke !. 

Derimod synes det mest almindeligt, at søn eller svigersøn tog 

over, når et fæste blev ledigt. 

Først fra omkring år 1700 blev det en pligt og en rettighed, at en 

fæsteaftale skulle udfærdiges skriftlig, hvilket i høj grad var 

med til at sikre fæsterens rettigheder. En del af disse fæstebreve 

findes,og der er på en del arkiver udarbejdet tilhørende registre. 

Vi må dog bemærke, at del materiale synes at mangle for Søholm, 

Brahesholm og Krengerup, hvor man havde fælles protokoller, kaldt 

henholdsvis Brahesholm Fæsteprotokol og Brahesholm Skifteprotokol. 

 

I forbindelse med Stavnsbåndjubilæerne – både i 1938 og 1988 – 

blev der udgivet en hel masse ”stavnsbåndslitteratur” 
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1793  Udskiftningen. 

Et af de væsentlige og mest betydningsfulde led i de mange land-

boreformer fra de sidste årtier i 1700 tallet er udskiftningen. 

Her skal vi se lidt på baggrunden. Fra Arilds tid – som man siger 

- eller måske mere fra hjulplovens indførelse havde det været skik 

og brug, at landsbyens bønder passede/dyrkede byens jord i en 

slags fællesskab. 

Vi har måske lidt svært ved at forstå det princip i dag. Nok havde 

hver gård – efter størrelse – hver sin del af de enkelte af lands-

byens jorder/ marker. Af praktiske grunde var det imidlertid 

ideelt, at man udførte arbejdet i en slags fællesskab. 

Beslutninger herom blev truffet på bystævnet – og så måtte alle – 

både den dovne og den flittige være med til at trække på samme 

hammel. 

- - - - 

Kravet om ændringer til denne tilstand kom kun i få tilfælde fra 

bønderne – de kom oppefra – fra oplysningstidens ledende mænd – 

kvinder var der få af.  Man havde i disse cirkler og i udlandet 

gjort erfaringer med, at initativ, virkelyst, produktion m.m. 

øgedes ganske klækkelig, hvis hver bonde fik sin egen jord at 

passe. 

- - - - 

Fra kronens/enevældens side var det et større projekt både at få 

sat i gang og ikke mindst gennemført – men det blev det – 

mærkeligt nok under den i øvrigt meget konservative Ove Høegh- 

Guldbergs ”statsministertid” – afsat 1784. 

Efter forskellige tilløb blev forordningen herom udstedt 23/4 

1781.                                          

 

Hvis det skulle have været helt rigtigt, skulle gårdene samtidig 

have været flyttet ud på markerne, så de kom til at ligge centralt 

i de respektive gårde jorder. Det sidste var en stor og økonomisk 

tung opgave, som man mange steder/måske de fleste - til senere 

årtiers ærgelser – afstod fra at gennemføre.  

Af ukendte grunde havde man her besluttet at gennemføre en ud-

skiftning fælles for Køng-Gummerup. De fleste steder nøjedes man 

med at tage en landsby af gangen. Man begyndte allerede i 1791. 

Alle var næsten imod. Da mange af gårdene allerede var i selveje, 

havde man ikke en godsejer, som kunne skære igennem alt vrøvlet. 

Det gjorde det heller ikke lettere, at fæstegodset var ejet af 

forskellige godsejere, som også havde lidt modstridende inter-

esser. Ingen af bønderne ytrede ønske om - snarere det modsatte –  

at flytte ud. 

Man vil kunne forstå, at den gode landinspektør Nyholm, som var 

sat på arbejdet, måske havde revet sig i håret i raseri over de 

obsternasige bønder.                                             
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Endelig meldte et par bønder sig – og under forudsætning af 

opfyldelse af ønske om bistand ved byggeri - ville de gå med til 

en udflytning. 

Det er nok blevet den berømte dråbe – for efter forskellige andre 

kompromiser – bl. a. om noget – for os i dag at se – så tåbeligt 

som nogle fiskerettigheder ved Søholm Sø – kunne der nu udarbejdes 

en udskiftningsplan i 1793. 

 

Det blev en elendig udskiftning, som gnaver den dag i dag. 

Ydermere skal erindres,at jordkvaliteten er noget forskelligartet. 

Resultatet blev, at alle gårde godt nok hver især fik deres egen 

jord, men den lå spredt rundt omkring – ofte i mange mindre 

lodder. Af gode grunde måtte flere af gårdene acceptere, at de 

hjemme ved bygningerne kun havde toften – resten lå forskellige 

steder ude på marken. 

- - - - 

En stor jordfordeling kunne senere have været ønskelig, men er af 

mange årsager aldrig kommen. Derimod har der været livlig handel 

med jordstykker gennem årene.  

En gård blev i den forbindelse regulært ”slagtet” – færdiggjort 

ca. 1815 - det drejer som om matr. 7f, Landstedet. En del jord 

blev solgt til Trætholm, sen. matr.15, og resten kan i form af 

mindre jordstykker i dag genfindes tillagt/indgået i andre gårde. 

 

Mange små brug har set dagens lys, f.x. ved at børn i den etable-

ringsmodne alder fik et af de fjerntliggende jordparceller, hvor 

de så kunne bygge sig et bo. Det skete f.x. på Ågården/matr 12a, 

hvor to børn i 1811 fik jord, der henholdsvis blev til Gl. 

Trætholm, /matr. 12b  og Knoldshøj/ matr.12c.  

Næsten alle de små landbrug på Langerod kan føre deres oprindelse 

tilbage til Gummerupgårdenes udmarker der.  

På Bøgebjerggård frasolgte man således – efter at have kompenseret 

sig med jord nærmere ved – sin udmark på det yderste Langerod, nær 

Bregnemose – ca. 12 ha – til to mindre landbrug i 1831. 

- - - - -  

 

Udskiftning i Køng sogn blev foretaget af:  

  Køng-Gummerup 1791-93 v. landinspektør L.C. Nyholm 

  Højrup        1795    v.  do.          C. Arenstorp 

  Glamsbjerg    1799    v.  do.          C. Arenstorp 

  Gårdene i Holte og Højbjerg var for det meste ene/eneste gårde, 

  og blev som sådan ikke udskiftet. 

 

 

 

                                          Forsættes 

 



53 

 

fil: Alm-afh-tidsrevy-gum.doc                side 21 af 34 / side 50 

 

Kilder og litteratur: 

 

 4 artikler i Kommunaltidende i jubilæumsåret 1993 af undertegnede 

         

 Afskrift fra  ”forhandlingsprotokollen fra 1791-93” på Glamsbjerg 

        lokalhistoriske arkiv. 

        Spændende læsning, men man skal nok læse meget væsentlige  

        dele ”mellem linierne”. 

 

 Bogen om Glamsbjerg ”Fra Høvdingedønne til Stationsby” af 

        Bjarne Porsmose fra 1984.   

 Poul Nissen: Udskiftningen på Fyn – artikel i Fynske Årbøger 

        1959 side 121-170. 

 Adam Tybjærg Schacke: bog fra 2003 m. titel: 

        Enkelt- og enestegårde på Fyn 

- - - - - 

 

bilag 10: fil: Afh-fællesskabet-Gum.doc      Fællesskabet 

bilag 11: fil: Udskiftn-Gum.doc              Om udflyttere 

bilag 12: fil: Afskr-P-Jensen-udskiftn-Gum – Alm. om udskiftning 

 

 

Udflytning. 

En regulær udflytning af gårde kom der som nævnt ikke til at ske i 

Køng-Gummerup som følge af udskiftningen i 1793. 

Udover nævnte Anders Hansen fra Køng, der udflyttedes til Holte 

Kohave, matr.33a Køng, og Niels Larsen fra Gummerup til Nøddepøl, 

matr. 34 Køng (Højbjergvej 29), må vi konstatere, at Storkegården 

/gl. navn Gedekrog, og Haugstedbæk/gl.navn Højbjerglund samt 

Søgård på et eller andet tidspunkt omkr. udskiftningen er 

udflyttet/frastykket fra Køng til Højbjergvej og ud ”til søen”. 

De sidste tre er ikke i samme omfang nævnt i historien som de to 

førstnævnte, idet vi fornemmer, at netop de to var dråben, der fik 

sat udskiftningen i gang. 

  

Senere udflytninger er vistnok altid sket i forbindelse med brand. 

Det gælder Helnæsstedet i Gummerup, matr. 15 Gum.,der i 1834 

udflyttedes til Trætholm, og Køng Vestergård, matr.27 Køng, der 

udflyttedes fra Køng. 

Derudover er der en del kortere flytninger, men her kan man knap 

tale om udflytning, f.x. Ågård, matr.12 i Gummerup, som flyttede 

vel ca. 200 meter udenfor landsbyen og Virkelyst,matr.28 i Køng, 

som flyttedes fra åkanten op til Byvejen. 

Der henvises til den Specielle Del, om de respektive gårde. 

 

Bilag 11 fil: Udskiftn.Gum.doc:   Om de udflyttede 
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Handler efter 1793 – op til 1810 

Også efter 1793 skete der som nævnt mange – særlig jordhandler. 

Identifikationerne er vanskelige grundet manglende matrikulær 

nummerering, men en del  handler har fundet sted. 

Her skal man gøre sig klart at 

-  godshandler eller handler herfra blev tinglyst ved Fynbo 

Landsting – særlig register til dette findes på Landsarkiv 

 -  nogle handler blev – af mærkelige grunde, som måske relaterer  

    tilbage til Ryttergodsadministrationen – tinglyst ved Ravne- 

    bjerg herreds tingbog – særlig register hertil findes også 

    i Landsarkiv. 

 -  fra 1804 blev alle handler tinglyst v. herredsretten i Assens, 

    hvilket er en betydelig forenkling i forskningsmæssig henseen- 

    de. 

Så endelig i 1810/11 begynder man at anvende den nye (1844) 

matrikulering. 

- - - - - 

Talmæssig oversigt over udvikling af ejendomme og huse. Da der 

ikke foreligger en specifikation fra udskiftningen i Køng-Gummerup 

fra 1793 (kun vor egen), har vi taget det hele med – også fordi 

enkelte ejendomme efter ”1844” synes flyttet fra Gummerup til 

Køng: 

                                 Gårde    huse     i alt ejendomme 

1682 Køng                           20       9       29 

1682 Gummerup                       16       6       22 

                         i alt                               51 

1793 udskiftn.Køng-Gum                              112 

     heraf kan vi med sikkerhed, udpege              35 i Gummerup 

     men vi er sikre på, at ikke alle 112 

     er bebyggede, og en bruger godt have 

     flere parceller 

1808-1810 ”1844 matr”       

     Køng                           26      86      112 

     Gummerup                       17      38       55 

                          I alt                              167 

Altså: 

Mellem 1682 og 1793 er antallet af ejendomme steget fra 51 til 

112 eller over en fordobling. Den alt overvejende stigning må være 

sket efter 1770. Vi kan ikke finde tinglyste handler for det – en 

del må være legaliserede i forbindelse med udskiftning. 

 

Mellem 1793 og 1810 er antallet steget fra 112 til 167, eller en 

stigning på 55 – heller ikke her kan vi finde dokumentation i 

tingbøger – overlades til andre ! 

Omvendt ved vi, at der har været en voldsom stigning i folketallet 

i de nævnte år. 
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Ny matrikel – ”1844” matriklen. (1804-1810-1844) 

 

Udskiftning, selvejets indførelse, opdyrkning af nye marker, f.x. 

overdrev – altsammen bevirkede, at der var behov for en bedre 

registrering af ejendomme og for en mere retfærdig fordelings- 

grundlag for beregning af skatter.  

Det lå faktisk ligefor – og i 1804 kom da også en kongelig 

forordning om, at sådan noget skulle sættes i værk med to 

væsentlige hensigter: 

 

1) lave et nyt og rimeligt fremtidssikret nummereringssystem, 
2) lave en ny bonitering /værdiansættelse af jord.          

 

Her på Fyn kom man hurtigt i gang, og såvidt vi har forstået, var 

arbejdet færdig omkr. 1809. 

1) Alle ejendomme i et ejerlav fik en fortløbende nummerering,  

f.x. matr. nr. 4, Gummerup Køng sogn, Assens amt. 

Når man så samtidig havde et ejernavn – ja så var ejendommen 

identificerbart. Skete der så en fratykning, fik den oprindelige 

parcel betegnelsen 4a og de frastykkede 4b, 4 b, etc. 

Vi må sige, at det fungerede, for det fungerer endnu den dag i dag 

ca. 200 år senere.  

Nummeringssystemet blev hurtig taget i brug. Her på stedet blev 

det i hvert fald brugt i 1811, da der skete frastykninger fra 

matr. 12a Ågården, og de frastykkede fik henholdsvis nr. 12b og 

12c, jvf. aprobationsskrivelsen fra rentekammeret. 

 

2) Angående den nye bonitering – det er en lidt indviklet sag – 

man brugte et takstsystem – se anden litteratur om det – og når 

man havde gjort de enkelte takster op på den enkelte ejendom, 

omregnede man disse efter faste faktorer til hartkorn – som var så 

vel indarbejdet. Her skal vi bare passe - endda meget - på – for 

det nye hartkorn var ikke direkte sammenlignelig med det gamle. Vi 

ser derfor meget ofte anført i gamle papirer ”gl.Hartkorn” eller 

”nyt hartkorn” eller måske ”1844 hartkorn”. 

Mærkværdigvis blev det nye hartkorn først indført som beskatnings- 

grundlag fra 1844, men det blev såmænd også brugt helt frem til 

1926, hvor det blev endeligt afløst af det nuværende ejendomskat-

tesystem. 

 

At matriklen kom til at hedde ”1844” matriklen – ja – hvorfor – 

men det gør den altså – og det giver anledning til mange misfor-

ståelser – hvis man netop ikke kender sagens rette sammenhæng. 

- - - -                                                    

forsættes 
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Det skal for god ordens skyld anføres, at i 1844 gik man over til 

et nyt tinglysningssystem, hvor hver ejendom fik sin egen side i 

registreringsprotokollen. Her i Assens retskreds har man - i mod-

sætning til de fleste andre retskredse – på ejendommens side 

refereret tilbage til tidligere ejere, hvilket normalt letter 

identifikationen tilbage til omkring 1804. (1770) 

I 1919 ændrede man igen tingbogsystemet, idet man gik over til en 

tingbog i ”løsbladsystem”, så ejendommene altid sidder i nummer- 

orden. 

Her omkring år 2000 er der efterhånden i alle retskredse indført 

den ”elektroniske tingbog”. Hvordan det forskermæssigt vil virke, 

er endnu for tidligt at udtale sig eksakt. 

 

Handler efter 1810 synes alle registreret med det nye 1844 

matrikel-nummersystem.  Handlerne synes imidlertid i forhold til 

periode før 1810 forholdsvis få, hvilket kan hænge sammen med den 

almindelige afmatning i konjunturerne, særlig efter statsbanke-

rotten i 1813. 

 

Ejerlaug 

I forbindelse med matrikulering taler moan ofte om ejerlaug. 

Efter er 1844 matriklen er et ejendomsnummer typisk f. x. 

matr. 4a m.fl. Gummerup, Køng sogn, altså nummer/numre, ejerlaug 

og sogn. Med andre ord en ganske god identifikation. 

Gummerup ejerlaug refererer tilbage til den gamle landsby og til 

den nummerering, der var der. 

 

Her i Køng sogn kan man tale om 7 ejerlaug: 

 

  Højrup, som udpræget omfatter den gamle landsby. 

 

  Glamsbjerg, som udpræget omfatter den gamle landsby. 

 

  Holte, som omfatter de gamle enestegårde og deres frastykninger. 

 

  Højbjerggård, som omfatter de to enestegårde og deres evt. fra- 

                                                      stykninger. 

  Søholm hovedgård med evt. frastykninger. 

 

  Gummerup, som i grunden omfatter den gamle landsby. 

 

  Køng, som ikke alene omfatter den gamle landsby, men også om- 

        råder inde i Gummerup. 

        Man fornemmer en tilbøjelighed til hos myndighederne ret 

        bevist at give områder i Gummerup et Køng nr. 

          se bemærkninger under ”Marker” side 13 
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1849 Grundloven. 

Enevælden kom således til at vare i knap 200 år fra 1660 til 1849.  

Betydningen af Grundloven skal i sagens natur ikke beskrives her.  

I landbohistoriemæssigt henseende skal bemærkes, at godserne blev 

frataget deres rettigheder til varetage deres fæstebønders 

skifteforhold, idet disse i lighed med andre mennesker blev 

overført til dommerne/retskredsene, hvor de også ligger i dag. 

I en af grundlovens løfteparagraffer blev der stillet i udsigt, at 

forholdene om len, fideikommisser, stamhuse m.m. skulle ordnes ved 

almindelig lov, idet alle disse særrettigheder/privilegier skulle 

udfases. Man tog sig god tid til det, for først i 1916/1919 blev 

lovgivningen endeligt gennemført. 

Det er i sig selv en lang og interessant historie, som det ligger 

uden for rækkevidde af denne afhandling. 

Dog skal nævnes: 

1) de sidste fæsteforhold skulle afløses med overgang til selveje. 

   Rantzauerene på Krengerup var sene til det, men Wedelsborg var 

   værre – her skete det først i 1916. 

 

2) De gamle stamhuse skulle som et led i lovgivningen afstå jord, 

   som i de fleste tilfælde blev udstykket til såkaldte statshus- 

   mandsbrug. Dette skete ikke nævneværdig her i sognet – dog har 

   i anden forbindelse, f.x.frastykning fra gårde (Eskehøj i Høj- 

   bjerg) og nedlægning af gårde (Hjemstavnsgården i Gummerup) set 

   oprettelse af statshusmandsbrug. 

3) En del godser fik med et mindre jordtilliggende, hvis man ikke 

   havde kunnet/haft råd til at købe suppleringsjord, vanskelig  

   ved økonomisk at kunne klare sig /holde en stor bygningsmasse 

   intakt, men det er igen en hel anden historie. 
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Herefter kommer nogle forhold, som ikke kan hæftes på en bestemt 

tidsperiode, men som er væsentlig for forståelse af forhold 

omkring Gummerup og omliggende byer. 

       

”Den ny vej”. 

Vi kan endnu i Gummerup møde ældre mennesker, som taler om den ny 

vej. Den nye vej er strækningen fra Gummerup bystævne til Køng 

Mølle. I virkeligheden var den en meget tidlig form for en 

omfartsvej, og det giver en forklaring på, hvorfor udefra kommende 

ofte giver udtryk for, at vejforholdene i Køng-Gummerup forekommer 

mærkelige/indviklede. 

Prøv derfor at forestille jer området uden ”den ny vej”. Alt syd-

nordgående trafik skulle således om gennem Byvejen for at komme op 

til den gamle tværgående fynske vej fra Odense til Assens med den 

af topografiske grunde snævre passage syd om Søholm sø. På dette 

strategiske sted har man så placeret gården Søholm, som oprindelig 

lå ved søen sydlige ende. 

Apropos veje - så skal vi forestille os veje af en hel anden 

kvalitet end i dag, men de skulle jo også kun bruges af fodgæn-

gere, ryttere og hestekøretøjer. 

Man kan også finde det mærkeligt, at den gamle vej,Byvejen, såle-

des kommer til at krydse Hårby å indtil flere gange. Forklaringen 

er nok – se lidt på terræn og undergrund, at det var den mest 

”tørskoede vej”, man kunne anlægge i området, og så måtte man tage 

en ekstra bro med. Sådan ser vi det mange steder i landet. Jeg 

formoder, at den gamle byvej er gået ned igennem Køng Mølle. 

Øvrige veje her omkring kan godt betragtes som stikveje, som i 

visse tilfælde var forbindelse til nabolandsbyer, men ellers  

udvikledes med udflytning og bebyggelse i det åbne land. 

Nogle af disse gamle veje ville vi nok i dag snarere kalde stier 

fremfor veje, idet de sikkert kun i sommerperioden var egnet til 

andet end fodgængere. 

Jeg kan således have mine tvivl, om Dolevejen i store dele af året 

var farbar for hestekøretøjer. 

Gamle kort, f.x. udskiftningskort fra 1793 viser nok veje, men 

ofte ville det rette ord nok være stier. 

Jeg har spurgt ældre om, hvordan det var før ”den ny vej”. Jeg har 

fået forklaringer om, at man jo havde Klaregade, og derfra kunne 

man komme videre ad Dolevejen op til Odensevej. Fra enden af 

Klaregade kunne man cykle eller gå ind på et sti- eller 

markvejsystem, der først gik ad Dolevej forbi Karlsgården, ned til  
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Møllerbyggestedet og Fåborgvej,  hvor der var forbindelse til 

Ådalsvejen(e) og ellers videre op til Køng Mølle. 

Set i det helt gamle landsbysystem før udskiftning – ja, så lå 

gårde og de få huse for de flestes vedkommende i Køng-Gummerup 

langs Byvejen med enkelte stikveje, som f. x. Klaregade, en 

nedlagt vej ved Skovgård og delvis Fladmosevej. 

 

Hvis man derimod forstiller sig, at Klaregade havde en forbindelse 

fra Dolevej ned til Byvejen får vi et lidt andet landsbymønster i 

Gummerup med de 16 gårde og 4 huse, eller som en bebyggelse 

liggende i en rundkreds om en såkaldt ”forte”. Men det ene 

forhindrer jo sådan set ikke det andet – det kan sagtens være et 

både-og. 

- - - - 

Kun et par gårde ligger lidt udenfor mønstret, nemlig Bækgården og 

Sjodsholm. Der vil kunne gives mange forklaringer. Vi ved, at der 

i 1700 årene var smedie på Bækgården – kunne det tænkes, at man på 

en eller anden måde her havde udnyttet åens vandkraft ? 

- - - - 

Også andre steder i sognet er der sket løbende vejreguleringer. 

I Højrup blev Højrupvejen rettet ud i 1940erne – kan stadig ses 

overfor den gamle købmandshandel – en gammel gårds bygninger blev 

i den forbindelse revet ned. Men ikke nok med det. I vejens 

vestende ved Fåborgvej udgik den fra et punkt syd for den gamle 

jordemoderhus, Fåborgvej 103, og ”reguleringen” blev i nogen grad 

gravet ned. I det østlige Højrup gik vejen nord om gården Højrup-

lund, nr. 61 

Hovedgaden i Glamsbjerg gik oprindelig rundt mellem de gamle gårde 

– nu rettet ud – nogle rester af nogle af de gamle gårde kan 

stadig findes. 

I Glamsdalen gik den gamle vejforbindelse via Bakkevej – også her 

kom en slags omfartsvej nord om højskolen. 

- - - - 

Tilsvarende kan man finde andre steder i sogn og kommune. Dette er 

værd at have in mente, hvis man i dag ikke kan få overensstemmelse 

mellem nuværende og nogle gamle oplysninger. 

  - - - - 

Børge Jensen har i Vestfyns Hjemstavn omtalt forskellige 

stisystemer, bl.a her fra Gummerup i 2002 

 - - - - 

Det første matrikelkort efter ”1844” giver på en måde en vis 

orientering om de gamle vejforhold. 
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Ådalen  -  Hønselauget  

 

Vejen, Ådalen, starter fra Byvejen 23-25 og ender efter et par 

vænger ved Byvejen 57. 

- - - - 

De fleste sogne har et eller andet sted, hvor man på et eller 

andet tidspunkt i historien har henvist beboere, som man af den 

ene eller anden grund ikke har brydt sig så meget, helst til et 

lidt afsides sted, hvor der kunne slå sig ned/ stifte bopæl. 

 

Der har måske også været et ønske hos nogle mennesker, som måske 

ikke havde de store honette ambitioner, om at måtte bo lidt an- 

derledes eller for sig selv. 

Enten vi kan lide det eller ej, er der en vis visdom i det gamle 

ordsprog om, at ”Krager søger Mager”. 

- - - - 

Et sådant sted havde man også i Køng søgn, nemlig det område vi i 

dag kender som Ådalen. 

Vi ved, at de første huse blev placeret der omkring udskiftnings-

tidspunktet. Uden at have den stor viden om beboerne, så kan vi i 

hvert fald konstateres, at de lå lavt på den sociale rangstige og 

hørte til i samfundets bund.  

Også i dag kender vi til den problematik – at i en sådan situation 

kommer ligesindede og ligestillede til.  

Med den ny vej fra 1942-43 ligger området i dag centralt, men 

sådan var det ikke før, da Byvejen var vejen – dengang lå området  

- tilpas - lidt bag ved det hele. 

Hvorfor det netop blev her – det spørgsmål kan man naturligvis 

stille – uden at kunne få et eksakt svar. Jordgrundene til de 

første – og for så vidt også til de senere – er væsentligt kommen 

fra gården Virkelyst – matr. 28 – i Køng og i mindre grad fra 

Bækgården - matr.16a – i Gummerup samt fra Møllerbyggestedet – 

matr. 17a Gummerup. 

Taler man med ældre mennesker i sognet – nå – ja – det var nede i 

Hønselauget. Alene på tonen kunne man høre, at det var ikke en 

særlig estimeret adresse at have. 

Grundene var små og husene dårlige, og beboerne hørte til i 

samfundets bund med fattigdom, sociale tilfælde og enkelte var 

slet ikke til at lide på. Vi har set et par huse blive kaldt 

fattighuset, altså et sted, hvor man indsatte husvilde og helt 

fattige mennesker. 

Det må ikke forveksles med sognet fattiggård, som lå oppe ved 

Krengerupvej. 

 

                                            forsættes 
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Tiderne har ændret sig. Alene det nye vejnavn, Ådalen, hævede hele 

kvarteret. Samfundets velstand har også holdt sit indtog der. Der 

er blevet investeret meget i husene, og dermed er beboerklientel-

let også blevet en hel anden. 

 

I dag fremtræder området meget charmerende, og man kan næsten nyde 

at komme i et område, som ikke fremtræder, som lagt efter en 

streng byplan. Husene ligger tæt langs den gennemgående vej – også 

med et par vænger – og man skal faktisk være helt godt stedkendt 

for at kunne finde ud af, om man nu adressemæssigt hører til det 

ene eller andet. 

 

Holteområdet 

 

Hvis vi skal tro de gamle beskrivelser – og det skal vi – så var 

Holteområdet det nordligste i sognet, hvor der lå de 4 eneste-

gårde, Skrinshave, Hjortholm, Bærholm og Bækhuset. Området mellem 

disse ejendomme og det øvrige Køng-Gummerup må  bortset fra Søholm 

med tilhørende huse have været et ubeboet overdrevsområde. 

 

1682 matriklen omtaler ingen bebyggelser, men ved udskiftningen i 

1793 var der bebyggelser og parceller. 

Disse kan kun være kommen fra handel i perioden fra 1770, idet 

intet tyder på, at godset Søholm har foretaget direkte frasalg. 

Det ville også have ligget fjernt for familien Rantzau, som tvært- 

imod  søgte at genetablere det fuldkomne gods. 

Vi har ikke kunnet/ har heller ikke brugt så mange kræfter på at 

finde ud af, hvordan denne udvikling i Holteområdet har været 

mellem 1770 og 1793. 

 

Efter 1793 er det lettere at ane forskellige konturer, men først 

efter 1810 med ”1844 matriklen” er det til at følge sagen op. 

Da ejendommene i området alle fik Køng matrikelnumre med binummer 

i form af bogstav på kan danne sig et nogenlunde overblik. 

- - - - 

I dag er vi vel tilbøjelige til at sige, at Holte – når man ser 

bort fra Søholm – er området nord for Odense-Assens vejen. 

Man taler endda om forskellige dele som Hedekrogen i Holte, det 

bagerste Holte og det forreste Holte. 

Matrikulært set er det ikke rigtig – her hedder det Køng. 

Matrikulært er Holte kun de tidligere nævnte enegårde med derfra 

kommende frastykninger. 

I praksis betyder det ikke så meget – bare man ved det ! 
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Udvikling siden 1849 

Det kunne blive en meget omfattende historie. Her skal den kun 

beskrives mere stikordsvis. 

Man taler ofte om Højskolebonden, Andelsbonden og Andelsbevægel-

sen. De hører for så vidt til i samme pulje, idet den ene næsten 

er den andens forudsætning. 

Andelsbevægelsen bevirkede sammen med den tekniske udvikling, at 

man flyttede en del produktion fra en egentlig hjemmeproduktion 

til en fælles produktion med deraf en meget forbedret kvalitet, 

som man sagtens kunne afsætte på de nye store markeder, f.x. i 

England. 

Samtidig havde landbruget føling og forståelse for at omstille 

produktionen fra en planteproduktion: læs: korn, til en animalsk 

produktion: læs: mælkeprodukter, æg, kød og flæsk.  

Det nu store nye Amerikas forenede Stater kunne nemlig producere 

kornet langt billigere end i Europa. I stedet for at lægge told på 

kornet, som i Tyskland, importerede vi gladelig det billige korn 

til f.x. grisefoder ! 

Når man ser tilbage var den tekniske udvikling i det primære 

landbrug i tiden op til første verdenskrig i 1914 ikke voldsom – 

jo, noget skete der da, men den stærk stigende produktion kom i 

høj grad til veje ved øget brug af menneskekraft. 

 

Der var selvfølgelig kortvarige kriser – men for det meste 

skyldtes det manglende tilpasningsevne. Ellers var tiden tiden fra 

grundlovens givelse op til 1. verdenskrig præget af stigende 

konjunkturer. Som det er blevet sagt: indtægtsstigninger var altid 

lidt foran stigning i omkostninger. 

Perioden var præget af liberalisme – frihedsgraderne var store, og 

restriktioner var ikke noget, man gik meget op i. 

Perioden er også blevet benævnt som: 

”De goé gamle dage” 

- - - -  

En ting, man ikke havde så meget blik for, var det stigende 

befolkningstal, som man skulle have beskæftiget. 

Industrialiseringen i byerne tog en del – en del udvandrede – 

vistnok ca en kvart million i tiden op til 1. verdenskrig. 

Alligevel var der flere på landet, som kunne være blevet til et 

proletariat. Den gryende husmandsbevægelse afmonterede i nogen 

grad dette, bl.a. ved lovgivning om nye husmandsbrug dels i 1899, 

og endelig meget ved lovene fra 1919, men det er igen en meget 

lang og spændende historie. 

Da herregårdsjordene ikke længere kunne række til nye husmands-

brug, opkøbte man almindelige gårde, f.x. Hjemstavnsgården i 1930  
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og senere ved forkøbsret, hvor man tog jord fra større gårde, når 

de kom i fri handel. 

 

Ved den sidste lovrevision i 1949 var udviklingen allerede løbet 

fra loven, og de sidste udstykninger og oprettelser af statshus-

mandsbrug i 1950erne nærmede sig – set med dagens øjne i dag – 

nærmest det komiske eller det tragiske – man kunne ikke længere 

eksistere på dem ! 

Bondebruget og husmandsbevægelsen fandt aldrig rigtig fodslag i 

1900årene – snarere blev det til interne stridigheder. 

- - - - 

Konjunkturene efter anden verdenskrig og senere den 

verdensomspændende økonomiske krise i 1930erne bevirkede, at 

landbrugserhvervet blev viklet ind i en masse restriktioner, som i 

nogen grad bed hinanden i halen. 

Disse lettedes under 2. verdenskrig, men produktionen faldt ganske 

drastisk. Man plejer at sige, at landbruget først i 1950 var oppe 

på normal produktion, altså der hvor man sluttede i 1939. 

Nogenlunde samtidig skete der næsten en teknisk revolution. Trak-

torer og elektriske motorer afløste hestekraften med alt, hvad 

dertil hører af mekaniseringsmuligheder. Da hestene ikke længere 

åd så meget korn, kunne anden husdyrproduktion så øges. 

- - - - 

Mange så i ånden – eller glædede sig til, at nu kunne de goé gamle 

dage vende tilbage. Dette skete ikke. Handlen med fødevarer blev 

så protektionistisk. De deraf følgende lavere eksportpriser 

sammenholdt med et voldsomt stigende omkostningsniveau (pristal-

let) satte landbrugserhvervet i en vældig klemme. 

Antal af landbrugsbedrifter toppede omkring 1960 med ca. 200.000 

landbrug og har siden løbende været faldet til nu i 2002 at være 

omkring 50000. 

Med baggrund i en forventet tilslutning til EU fik landbruget 

forskellige overlevelsesordninger i 1960erne. 

Vor indtræden i EU i 1972 gav ny optimisme, men overproduktionen 

i EU sammenholdt med en dårlig økonomisk politik gav nye problemer 

omkring 1980. 

- - - - 

I dag tilpasser landbruget sig ved at nedlægge landbrug og samle 

produktionen på væsentlig færre landbrugsbedrifter. Her har vi 

næppe set slutningen. 

- - - - 

Om 50 år vil man måske sidde og forske i, hvorfra og hvortil 

landbrugsjord er kommen til denne eller hin bedrift. 

 

De goé gamle dage kom ikke igen – det gør de for øvrigt aldrig 
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Afslutning 

 

Tiden står ikke stille og udviklingen går sin gang. 

Nogle kan ikke lide disse tildenser, men gør reelt ikke noget ved 

det.   

Kan vi i det hele taget gøre noget ? 

                       Udover at tilpasse os ? 

Det gør man i høj grad i landområderne. Måderne er forskellige – 

afhængig af om, man bor i bynære områder eller langt ude på 

landet. Sidstnævnte findes ikke rigtig i Fyns amt udover på øerne. 

 

Samtidig må konstatere en stigende interesse – i hvert hos nogle – 

for historien og om, hvordan det var i gamle dage. 

Nogle mener, det var meget bedre dengang. Svaret er nok, at det 

var det for nogle få på livets solside, men det var de færreste. 

 

Imidlertid er det passende, at fortiden beskrives, hvilket dette 

er et bidrag til. 

 

Vi kan også sige det på en anden måde: 

 

Lær af fortiden – lev i nutiden – virk for fremtiden 

 

 

 

 

Vi søger slægtens spor i stort og småt, 

             i flinteøksen efter harvens tænder, 

             i mosefundets smykke plumpt og råt, 

             i kirkens kvadre lagt af brede hænder. 

             Hvert skimlet skrift, hver skjoldet alterbog 

             har gemt et gran af slægtens ve og våde: 

             nu skal de røbe mig, hvad vej jeg drog, 

             og løfte mig en flig af livets gåde. 

                                   Jeppe Aakjær i 1916 
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På efterfølgende sider komer de 26 bilag 
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Omkring Søholm, Brahesholm og Krengerup. 

Eftersom en del af gårdene i Gummerup ( i Køng sogn i det hele 

taget) har haft en del tilknytning til Søholm, som igen i 

væsentlige perioder har haft tilknytning til Brahesholm ( tid-

ligere kaldt Vedtoftegård ) og Krengerup ( fra 1785 og en del år 

frem kaldt Frederikslund) er det naturlig at resumere 

ejerforholdene her gennem det sidste halve årtusinde. 
 

Søholm er en gammel hovedgård. I 1443 nævnes ejer som Johannes 

Boesøn. 

Senere nævnes Philip Haidersdorff som ejer. Hans svoger Gabriel 

Skinkel tog over og gården blev i hans efterslægt helt frem til 

1770. 

En efterkommer var Niels Skinkel, som arvede Søholm i 1610 og døde 

i 1641. Hans Enke Hilleborg Jørgensdatter Aschersleben levede til 

1665, hvor sønnen Morten Skinkel (f.1628,d.1691)fulgte efter. 

Morten Skinkel, der døde i 1691, havde tilkøbt Krengerup og Bra-

hesholm i 1678 af Sophie Amalie Lindenov til Næs ( Lindenborg ). 

Morten Skinkel blev gift på Københavns Slot 15.juni 1667 med Anne 

Cathrine Charisius fra Palstrup (f. 1647,d.1705) 

Morten Skinkels enke Anne Catrine Charisius, der førte godset 

videre, tilkøbte Køng og Verninge kirker og døde i 1705. Vi må 

formode, at Morten Skinkel og Anne Catrine var barnløse eftersom 

hende to broderdøtre arvede og delte godset. (2 spædbørn døde) 
 

A. Søholm og en halvdel af Krengerup 

   gik til Anne Babara Charisius, der blev gift i 1707 med oberst  

   August von Kaphengst (d.1711), som hun altså overlevede,da hun 

   først døde i 1745. De havde ingen efterlevende børn. 
 

B. Brahesholm og den anden halvdel af Krengerup 

   gik til Maria Dorthes Charlotte Charisius (død 1747), som blev 

   i 1709 gift m.Vilhelm Stockfledt. Tre børn,2 piger og en dreng.  

   Deres eneste søn, stiftamtmand i Odense, Chr. Stockfledt,f.1715 

   d. 1749, arvede efter en retsag både  

   sin mor og sin moster, og dermed var godset igen samlet i 1747. 

--------------------- 

Chr. Stockfledt døde i 1749 og hans eneste datter, Christiane(a) 

Stockfledt arvede det hele og tilkøbte i 1765 en del bøndergods i  

Køng sogn i forbindelse med auktionen over ryttergods. Hun døde  

i barselseng og derfor barnløs i 1768, 

og hendes mand, grev Fr. Vilh. Conrad Holck arvede godskomplekset. 

Han havde ikke megen interesse i dette og satte det hele til salg 

og auktion i april 1770 (auktionslister findes). 

Resultatet blev sådan: 
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   døde i 1771, hvorefter hans tredieældste søn, Frederich Sieg- 

   fred Rantzau tog over. 

 

B. Brahesholm med bøndergods m.m. solgtes til forvalter Frans  

   Trolle, der allerede i 1775 solgte det hele til grev Frederich  

   Siegfred Rantzau på Kregerup. 

 

C. Søholm med bøndergods - ialt 359 tdr. hartkorn - solgtes til 

   Chr. Schøller, Margård. Chr. Schøller solgte ud af bøndergodset 

   bl.a. i Gummerup, og det blev i de fleste tilfælde til selveje. 

   Resten af det nu meget maltrakterede Søholm, nu kun på 21. tdr.  

   hartkorn solgtes i 1776 til Peder Helle, som igen næsten omgå- 

   ende solgte det videre til grev Frederich Siegfred Rantzau på  

   Krengerup. Godset var nu forsåvidt samlet igen i 1776. 

 

Grev Fr. Siegfred Rantzau døde i 1822 og hans yngste søn, grev 

Carl Frederik Rantzau arvede. 

Carl Frederik Rantzau døde barnløs i 1851, og hans ældre broders 

yngste søn, Carl Frederik Rantzau (bemærk samme navn ) arvede, og 

han døde i 1897. 

Hans søn, også ved navn, Carl Fredeik Rantzau arvede godskomplek- 

set. Han døde i 1925. 

Hans søn ,Chr. Rantzau, tog over, og han døde i 1946. 

I Chr. Rantzaus ægteskab var der tre børn: 

  

A. Sønnen,  Daniel, som via det Rantzauske forlods arvede Rosen- 

   vold ved Vejle. 

B. Datteren Lilly, gift med ambassadør, grev Knuth arvede efter 

   moderens død i 1953 Krengerup.  

C. Datteren Agnes, gift med dir. Tersling, B.P. arvede Søholm. 

 

Da Lilly Knuth var barnløs er Krengerup efter hendes død overgået 

til familien på Rosenvold, medens Søholm føres videre af Tersling 

efter fru Agnes s død, men er efter Terslings død gået tilbage 

til familien på Rosenvold. 

Godset er igen samlet. 

____________________ 

Familien på Rosenvold 

Daniel Rantzau - 2 sønner Eiler og Chr. Ivar (C. I. Rantzau) 

 søn: 

Ivar Rantzau overtog godserne 

 bor i dag dels på Rosenvold og dels på Krengerup 

 4 børn, 3 piger og 1 søn 
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   Afskrift fra" Kronens skøder"               bilag nr. 1 

 

Søholm     kun i bind III, andet under Køng og Gummerup 

bind III   30 juli 1698 Jægersborg. Skøde til Erich Steenssen, 

side 250   Skovsgårde på et stk.Jord på Søholm mark,hartkorn 2  

           skæpper (0-2-0-0) 

 

bind III   oplysning 3.aug 1719 får fuldmægtig Morten Stub på 

side 799   Søholm auktionsskøåde på 2 gårde i Hårby 

____________________ 

Kilder: 

Slægten "Rantzau", stammer fra Holsten - kendt i dansk hisatorie i 

mange sammenhænge. 

 

Bidrag til godsernes historie se Register 2002 i Vestfyns 

Hjemstavnsforenings årskrift. 

 

Danske Gårde (flere udgaver); her E. Bulov 7 bind fra 1961/62 

 

Poul Jørgensen har udgivet et par bøger om Søholm og Ambrosius 

Stub. 
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                                               side 1 af 6 

 

AFSKRIFT fra KRONENS SKØDER  6 bind lånes på Odense Bibliotek 

  dækker periode ca. 1536 op til 1765 

  Romertal ref. til bind nr.            samt oplysninger om 

  Her: ejerlaug i Køng sogn.            Skøde og Panteproto-  

  BG. = bondegård                       koller se side 6 

 

Gum up    14. okt 1599 Kbhvn. Skøde fra K/Kongen til Envoldt Krus- 

I         se til Hjermitslevgård 1 gård i Gummerup,Køng sogn 

 

Gum up    19.marts 1667 som gave fra K. til Niels Banner, Rødkilde  

II s.     Hagenskov med tilh. gods, bl.a.  1 kirketjener, præste- 

253       gæstgiveri i Kiøng, 1 smedehus, 2 gårde i Hørup, i  

          Glamsbjerg 1 jordegen gård, i Gummerup 1 kirkebol.       

Gum up    26. maj 1686 skøde fra Kongen til admiral Christian 

II s.     Bielke, Torstedlund på jus. patronatus til Køng Kirke 

572       med kirkens andel af korntidende og desforuden følgen- 

          de kirkejorder og landgilde: afgifter som svares af 

          to mænd i Køng, 2 mænd i Gummerup og 2 mænd i Højerup. 

          Køng kirketidende  oplyst til 34 tdr.2 sk. 0 - 0 

          Køng Kirkes jorder opl. til   11 tdr.6 sk. 0 - 1  

GUM up 

III       intet 

Gum up    9.dec. 1722. Skøde fra Kirsten Pedesdatter, sl. Chri- 

IV        stoph.Hansen i Kiøng til Kongen vedr. 1 relueret  Bg 

          Ma.nr. 6 i Gummerup, efter gl. skøde hartkorn 10-4-0-0 

Gum-up    10. dec. 1722, Søholm.Skøde til Kongen fra Anna Babara 

IV        Sop. Charisius,sl. Oberst Kaphingstes,Søholm Matr. nr 12 

s.429     i Gummerup,hartkorn 3-4-0-0 og en del af Matr. nr 4 (i 

          Gummerup?) hartkorn 0-5-0-0.     

Gum up    28. maj 1723. Skøde fra Anna, sl. Jørgen Pougdahls, fhv. 

IV        sognpræst i Horne til Kongen vedr. 1 revalueret Bg Matr. 

s.465     14, efter gl. skøde hartkorn 1-4-0-0, huse på grund med- 

          følger. 

Gum-up    10 juni 1723,Brobygård. Mageskifteskøde, hvorved Kongen  

IV        får af Birgitte Fugl, Kammerråd Chr. Foghs enke på Bro- 

s.470     bygård  1 Bg. i Gummerp Matr. 1, Hartkorn 11-0-0-2 

Gum-up    20. juni 1723, Arreskov. Skøde til Kongen fra Erich 

IV        Scheel til Arreskov 1 Bg.i Gummerup Matr. 3 hartkorn 

s.472     9-0-1-1 og Bg. smt. matr.10 hartkorn 1-6-1-2. 

Gum-up    10. juli 1723, Skovsgårde. Skøde til Kongen  fra Babara 

IV        Kirstine Steensen, Skovsgårde, sl. Oberst Magnus Holck 

side 477  Bg. i Gummerp matr..5 hartkorn 9-2-1-2 og (Bg.) matr. 

          15, hartkorn 1-0-0-0,idet dette bruges sammen med matr. 

          nr 18 i Kiøng.          
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                                       bilag r. 2 

 

Gum-up    11. sept. 1723,Brahesborg. Skøde til Kongen fra Chr.Rant 

IV        zou, Brahesborg vedr.1 relueret Bg.i Gummerup matr. 7,ef 

side 491  ter gl skøde hartkorn 1-4-0-0 

Gum-up    13. marts 1724. Mageskifteskøde,hvorved Birgitte Fugl  

IV        får Bg i Akkerp i stedet for gård i Gummerup, jvf.handel 

side 522  10. juni 1723. 

 

Gum-up    22. nov 1724, Odense. Skøde til Kongen fra C.C.Bircherod 

IV        vedr. 1 sted i Gummerup, hartkorn 6-2-2-2.( Det må være  

side 558  Landstedet, jvf. Hans Krog, Vestfyns Hjemstavnsforenings 

          årsskrift). 

Bind V 

Gum-up    13. sept. 1765, Fredensborg. Skøde til Frøken Christiana  

V         de Stochfleth, Søholm for auktionskøb fra Ryttergods - 

side 582  vedr. Gummerup: Matr. nr. 1, hartkorn 11-0-0-2 

                          Matr. nr. 3   do       9-0-0-1 

                          Matr. nr. 5   do       9-2-1-2 

                          Matr. nr. 6   do       8-4-3-1 

                          Matr. nr. 7   do       3-2-3-0 selveje 

                          Matr. nr. 8   do       4-6-2-2 

                          Matr. nr. 10  do       1-6-1-2 

                          Matr. nr. 12  do       1-4-2-0 

                          Matr. nr. 14  do       0-5-3-0 

                          Matr. nr. 15  do       1-0-0-0 hertil  

                                matr.nr.18 i Køng 1-0-1-2        

 

Højrup 

bind II    se også Køng – side: 215, 253, 290, 347, 434 og 572 

og 

side 397   7.aug. 1673 mageskifte Kongen får 1 gård i Køng Højrup 

           af Claus Rask, Nyborg 

 

Højrup     22. okt. 1695 mageskifteskøde fra Niels Kaas,  

bind III   Hjortholm, (Langeland) til Kronen, bl.a. 2 gårde i  

side 178   Højrup hartkorn 8-2-1-1  (nr. 9) og 4-6-1-1 (nr.10) 

 

Højrup     3.aug.1719 Strømstad. Skøde til Anna Carisius 

bind III   enke efter kapt. August von Kaphengst - efter auktion -  

side 798   gl.ryttergods: gårde i Højrup - matr.nr.7 hartk 8-6-0-0 

           matr. nr. 8. hartkorn 5-4-2-1, matr. nr. 6. hartkorn 

           5-3-1-2, matr. 9 hartkorn 8-2-1-1, matr.nr. 10 hartk. 

           4-6-1-1.           

Højrup     27.juli 1723, Rosenborg. Skøde fra Kongen til Fride- 

bind IV    rich Hein Jensen til Steensgård på  ( Reluitionsgods ) 

s.480      matr. nr. 5 i Køng Højrup, hartkorn  6-0-0-0. 
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                                                 bilag nr. 2 

 

Højrup     27. maj 1763,Fredensborg. Auktionsskøde til forvalter                       

bind V     Trolle på Søholm for 1 ødegård i Køng-Højrup, hart- 

s.539      korn 3-2-1-2. 

           1 hus i Højrup til samme forvalter Trolle  

Højrup     22. juni 1764, Fredensborg. Kongen godkender auktion 

bind V     over bøndergods tilh. Odense Hospital, hvorefter 

s.551      1 gd. i Køng Højrup matr. nr.1 hartkorn 9-3-2-1 

           tilslås forvalter Trolle, Søholm. 

           1 gd. i Køng Højrup matr. nr. 2 hartkorn 5-3-2-2 

           tilslås beboeren Peder Mortensen. 

 

 

Køng I/11  ultimo 1540 Kongen til Niels Bjelke 1 gård i Køng  

Køng I/27  29. sept 1546 Kongen til Mogens Gyldenstjerne 1 

           gård i Køng. 

Køng I/32  27. marts 1547, Kolding. Kongen til Jørgen Gylden 

           stjerne  2 gårde i Køng. 

Køng I/34  ultimo 1547, Koldinghus. Kongen til Knud Gyldenstjerne 

           2 gårde i Kyndt (KØNG). 

KøngI/163  10.nov. 1576. Peder Thot til Boltingegård til Kongen 

           1 gård i Køng. 

KøngI/201  7. apr. 1579,Kbhvn.Peder Thot til Boltingegård til Kon- 

           gen 1 gård i Køng. 

KøngI/321  15.nov.1588. Corfvits Viffert til Nes til Kongen 1 bol 

           i Køng. 

Køng Mølle 11. juli 1545.Christoffer Gyldenstiern til Ivernes får      

I/s.23     af Kongen: Køng Mølle. 

Køng  II     

s. 207     Mageskifte. Hannibal Sehestedt afgiver til Kongen  

           2 gårde m. skov i Køng by. 

s. 252     som Gummerup b.II side 252 

s. 471     24. marts 1679 skøde til Erik Banner,Oregård på 

           1 gård i Køng by og sogn. 

s. 484     8.jan. 1681 

           Kongen godkender mageskifte: Knud Tot til Næs og Knud- 

           strup giver til OTTO V. Winterfeldt og Tomas Kingo   

           1 gård i Køng by. 

s.  36     23. apr. 1653 

           Falch Giøe Hendrichsen til Hvidkilde får af Kongen   

           1 gård i Holte. 

s. 215     19.dec. 1664. Hans Villmbsen får bl.a. 1 boel i Glams- 

           bjerg og 1 gård i Køng-Højerup 

s. 253     som  Gummerup side 253 

s. 290     Mageskifte 21. maj 1669. Niels Banners arv. til Fre- 

           deriksgave får 1 jordegen halvgård i Højrup 
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                                         bilag nr. 2 

  Køng forsat: 

s. 434     22. apr. 1675 kgl. godkendelse af mageskifte på gd. 

           i Højrup til Erik Steensen på Skovsgårde, hartk.7-0-0-0 

s. 572     29. maj 1686 som Gummerup 572 

s. 621     23. juli 1687 får Chr. Bielke  Konge- og Kirketiende 

           fra Køng Kirke. 

  

Køng III   3.apr. 1719 skøde til Friderich Hein på  

side 764   Steensgaard på Ryttergods købt v. auktion: Matr. nr. 

           15 i Køng hartkorn 2-4-1-0.Fynbom Lt.Skb 13,256. 

 

Køng III   16.juni Clausholm. Skøde til Christian Rant- 

side 781   zau, Brahesborg på 2 gårde i Køng - matr. nr. 6 & 7 

           med hartkorn 6-7-1-1 & 3-0 

 

Køng IV    29. jan 1720. Auktionsskøde til Anna Carisius,afg.   

side 6-7   Oberst Kaphengstes,Søholm, 1 gård og flere huse i  

           Glamsbjerg.               

 

Køng IV    8. maj 1723,Østrupgård. Skøde til Kongen fra Birgitte 

s.460      Brahe på matr. nr. 2 i Holte, hartkorn 5-1-0-0 

 

Køng V     27. maj 1763 Fredensborg. Auktionsskøder fra Kongen  

s.539      til Christopher Mosegård i Hårbye 1 gård i Køng, matr. 

                                    nr. ?, hartkorn 2-6-0-1 

           til Navne Pedersen i Køng 1 gård i Køng matr. nr. ? 

                                           hartkorn 5-4-2-0 

           til Beboeren Jørgen Pedersen 1 gård i Køng matr.nr.? 

                                           hartkorn 8-2-1-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

Søholm     kun i bind III, andet under Køng og Gummerup 

bind III   30 juli 1698 Jægersborg. Skøde til Erich Steenssen, 

side 250   Skovsgårde på et stk.Jord på Søholm mark,hartkorn 2  

           skæpper (0-2-0-0) 

bind III   oplysning 3.aug 1719 får fuldmægtig Morten Stub på 

side 799   Søholm auktionsskøåde på 2 gårde i Hårby 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 



73 

 

fil: Kronen-Gum.doc                            side 5 af 6 

 

Glensbjerg/Glamsbjerg                       bilag 2 

bind I 

side 45    3. maj gavebrev fra Kongen til Skolemester i Assens på 

           gård i Glensbjerg. 

bind II 

side 253   19.marts 1667 gave fra Kongen til Niels Banner,Rødkilde 

           på 1 jordegen gård 

bind III & V intet 

bind IV 

side 7     29. jan. 1720 skøde til Anna Carisius fra kongen på 

           gård nr. 6 og 7 i alt htk. 7-4-2-2, 1 hus htk. 0-0-3-0, 

           1 smedehus (sammen m. andet gods i Dærup og Flemløse) 

 

Holte 

bind I & III intet 

bind II 

side 36    23. april 1653, Falch Giøe Henriksen, Hvidkilde, af 

           kongen skøde på 1 gård i Holte 

bind IV 

side 460   8. maj 1723 – skøde fra Birgitte Brahe, Østrupgård til 

           kongen på relueret Bg, Matr.nr.2 , htk 5-1-0-0  

side 477   se Bækhuset - nedenstående 

bind V 

side 582   13. sept. 1765 auktionsskøde til Christiane Stochfleth  

           på 1 gård i Holte nr. 2, htk 5-1-3-1, 1 hus nr.2 htk. 

           0-6-2-2, Bækhuset, htk. 2-5-3-2, hvortil bruges matr. 

           nr.3 i Holte m. htk. 4-3-2-2 (sammen m. meget andet 

           gods på egnen) 

 

Bærholm og Hjortholm – intet 

 

Skrinshave – kun bind V 

side 550   22. juni 1764 Kongen godkendt auktionssalg fra Odense 

           hospital af bl. a. 1 gård i Voldtofte M.nr. 2 m. htk. 

           7-0-1-1 til Johan Johansen på Skrinshave. Det er altså 

           ikke Skrinshave, der er i omsætning. 

 

Bækhuset – kun bind IV & V          

side 477   14. juli 1723 skøde fra Babara Kirstine Steensen til  

           Kongen på Bækhuset i Holte – htk. 2-5-3-2, der bruges 

           sammen med matr. nr. 3 i Holte m. htk 4-3-2-2 

side 582   se ovenstående om Holte 
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Vedr. Skøde og Panteprotokoller               bilag nr. 2 

 

Materiale på Landsarkiv: 

Se register - find Båg Hd. 

 

alm. tinglysninger 

1646 - ca.1805 Fynbo Landsting særlig vedr. godser   se Arkiv L 

                                             arkivnummer SP 773 

       der er en form for register byggende på navne/stednavne  

       deri. 

1772 - ca.1798 Ravnebj. Hd. særlig alm. gd. & huse  se Arkiv R 

          296 afskrifter vedr. Båg herred    arkivnummer SP 775 

 

Fra ca. 1804 er alt samlet under Båg herred (fra 1798 for nogle) 

        dækker op til 1927/1937. 

 

Første  Bind  - Bind 3 (B.3) - arkivnummer SP 779     

o.s.v 

 

Vigtig er Registeret: 

 

Register til Sk. & Panteprotokoller - dækker periode ca. 1800 - 

1950  Arkivnummer 942 vedr. Køng Sogn    
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    difinitioner-huse-gårde, godser m.m. 

                                               bilag nr. 3 

 

Lidt mere om definitioner på huse, gårde, godser m.m. og den lidt 

skiftende betydning gennem årtier. 

 

A. Om begrebet gårde og huse. 

----------------------------- 

Her må man gøre sig klart, når der ses på det historiske forløb: 

 - der er tale om glidende overgange fra nogle begreber til andre 

   m.a.o. nogle benævnelser og begreber går ud og andre kommer  

   til. 

 - udviklingen har gået fra det mere enkle mod det mere udpens- 

   lende. 

 - at der er væsentlige geografiske forskelle på betegnelser og 

   udviklingsforhold. 

   ------------------ 

 

I middelalderen skelnede man på landet mellem tre former for be- 

boelser: 

 - HUS, d.v.s en bolig uden jord eller kun den jord huset ligger  

   på. 

 - BOELSTED, d.v.s. en bolig med lidt jord og landbrug - senere 

   efter 1660 med 1 - 2 tdr. hartkorn. 

 - GÅRD, d.v.s en bolig med jord og et vist produktionsanlæg og 

   med en vis størrelsespredning. Store gårde blev til Herregårde. 

   ------------------ 

 

Omkring reformationen - 1536 - og måske navnlig efter, skete der 

en yderligere spredning, og flere begreber kom frem: 

 

 - et HUS kunne være benævnt med eller uden jord. 

 

 - GÅRDENE kunne benævnes som helgårde, halvgårde eller kvartgår- 

   de. De sidstenævnte fremkommen ved delinger. 

 

 - HERREGÅRDENE. Her taltes nu om: 

    - Hovedgårde, d.v.s. en større gård, hvortil der hører  (eller 

      har hørt) bøndergårde/fæstegårde. 

    - Sædegårde, d.v.s. en gård som beboes af en adelig familie. 

      Sæde skal altså forstås i betydningen : have plads eller bo, 

      og ikke noget med sædekorn. 

      I praksis vil en sædegård næsten altid være en hovedgård,  

      medens det omvendte vil være ret så ualmindeligt. 

   ----------------- 
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    definitioner huse, gårde m.m. 

                                             bilag nr. 3 

 

Med ENEVÆLDENS indførelse i 1660 skete en del ændringer, bl. a. 

blev jorderne nu i henhold til matriklerne af henholdvis 1664 og 

1688 vurderet efter hartkorn - en hel nyskabelse. Begreberne blev 

yderligere udpenslede: 

 - HUSE. Man skelnede mellem huse med eller uden jord, og det var  

   kun lidt jord og aldrig over 1 tdr. hartkorn. 

 

 - BOELSTEDER. Begrebet gled mere og mere ud. I den første tid ef- 

   ter 1664 regnede boelsteder at have 1 - 2 tdr. hartkorn, men  

   her som andre steder  gik der også inflation i betegnelserne, 

   så landbrug over 1 tdr. hartkorn "blev" til gårde. 

   Når vi i dag støder på betegnelsen boelsted, vil det som bosted 

   - ikke altid bygningsmæssigt - være gammelt. Ejer betegnes som  

   boelsmand. 

 

 - GÅRDE. Landbrug mellem 1 og 20 tdr. hartkorn betegnes generelt  

   som gårde, omend man ofte sætter tillægsordene: lille, stor el- 

   ler mellemstor foran. Begrebet proprietærgårde er i historiens 

   lys forholdsvis nymodens, og alt efter geografisk placering  

   skal gården have over 10 eller 12  tdr. hartkorn. 

 

 

 - HERREGÅRDENE. Området udvides foruden sædegårde og hovedgårde 

   også med begrebet Gods, hvorved forstås som minimun en hoved- 

   gård med fæstegårde med tilsammen minimum 200 tdr. hartkorn. 

   I dag bruger vi betegnelsen gods, enten når en gård med evt. 

   forpagtergårde og boliger er stor eller når det tidligere har  

   kunnet betegnes som gods. 

 

 - HUSMANDSBRUG. Dette begreb er forholdsvis ny, og fremkommer  

   faktisk først efter 1899 jordlovene. Det dækker egentlig over  

   landbrug oprettet ved fra- eller udstykning. Alt efter geogra- 

   fisk placering kan man også møde betegnelser som parcelist-   

   eller avlsbrugersteder. 

   Hvis et husmandssted er oprettet som led i en udstykning med  

   statslig medvirken, benævnes det ofte som statshusmandsbrug,  

   og kan ofte findes som en koloni fra en udstykning fra et 

   gods eller større gård. 
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KRONGODS.   Gårde,huse og godser ejet af Kongen /Kronen 

--------------- 

RYTTERGODS. Er en betegnelse for dele af Krongodset, som i 17- 

hundredetallet var udlagt til rytteriet/militæret. 

--------------- 

STRØGODS.   Her forstås normalt gårde og huse, som lå fjernt og 

spredt/enkeltvis i forhold til sin ejer. Det kunne ofte være en 

fordel at være fæster på en strøgodsgård, idet man grundet af-

standen oftest var fritaget fra hoveri. Der var over tid en 

tilbøjelighed til at herremændene ved mageskifte søgte at minimere 

strøgodset til fordel for det ”komplette gods”, hvor man ejede 

alt/næsten alt fæstegods i området. 

--------------- 

LANDGILDE.  Var den afgift som fæster betalte til ejer. Var oprin-

delig i naturalier, men blev efterhånden afløst af pengebeløb. Kan 

i dag sammenlignes med forpagtningsafgifter. 

Var dybest set fra ejeren/godsejeren forrentning/udbytte af det 

bøndergods, han havde investeret sine penge i. 

-------------- 

TIENDE.     Et stort emne. Oprindelig en afgift til kirken på hver 

tiende kornneg – en tiendedel af produktionen. Kan også med et mo-

derne synspunkt sammenlignes med moms. Oprindelig afleveredes det 

i naturalier, men overgik af praktiske grunde efterhånden til pen-

gebeløb. 

Omregning var de såkaldte ”kapitelstakster”, fastsat af kirkestif-

terne. Kendes i dag i forbindelse med forpagtningsafgifter. 

Tienden blev senere opdelt i tre dele. 1/3 til præsten,1/3 til 

kirken og 1/3 til bispen. 

Tienderettighederne blev efterhånden – lidt usmagelig – en han-

delsvare. 

Tiendet blev efterhånden afløst ved kapitaliseret – senest ved 

tvang – vistnok i 1919 – inflationen havde bevirket, at det var 

meget små beløb. Såvidt jeg ved blev det sidste tiende i Danmark 

indbetalt i 1969. Min far har fortalt, at han på sin gård indbe-

talte sidste afdrag omkring 1953. 

-------------- 

SKATTER.   Emnet er stort – der henvises til andre relevante kil- 

der.  
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Fil: Gum.SAM (sammendrag)                       side 1 af 9 

  skal kontrolleres sidenr. og d 

                                           bilag 4 

Almindeligheder - Gummerup 

 

Når man beskæftiger sig med historien om Gummerup, vil der være 

forskellige almindeligheder, talmæssige oplysninger og oversigter, 

der skal med også for overskuelighedens skyld. Nogle af disse 

forhold behandles i efterfølgende: 

 

    A. Talmæssige forhold i udvikling af hus og gårde. side 1 

    B. Identifikationsoversigt 1682/ 1688              side 5 

    C. Sammenlignende nummerering                      side 8 

 

A. TALMÆSSIGE OPLYSNINGER. 

-------------------------- 

Tidligere tiders statistik var hverken hyppig eller omfattende. 

Man har dog noget, også om lokale forhold i Køng sogn. 

 

1. kilde: Bjarne Porsmose: Fra høvdingedømme til stationsby 

 

                         1664                   1688 

                 gårde  huse  gnst.hartk.  gårde  huse gnst.hartk. 

 

Køng             21      4      7,3        20      9     8,0 

Gummerup         17      1      5,9        15(x    7     6,7 

Højrup           12      1      8,1        13      0     6,0 

Holte             5      2      4,2         3      3     5,3 

Glamsbjerg       10      3      7,1        10      7     5,1 

                                     altså ialt 22 bygninger 

_________________________ 

2. kilde: Hans Krog: Vestfyns Hjemstavn 1993 

         

Årstal                   1664                   1688 

Gummerup         16      3      ?          16(x    6     ? 

                                  x) forskel er måske Helnæsstedet 

                                     altså ialt 22 bygninger 

__________________________ 

3. kilde: P. Jensen,Fynske årbøger 1936 

 

for Gummerup:  6 helgårde                   er der yderligere 

i 1682 (1688)  2 halvgårde                  tale om. at 2 af 

               7 boelsteder                 husene er "dobbelt" 

               5 huse                       huse, så er der igen 

       i alt  20 steder                     22 bygninger 

. _______________________    
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                      side 2 af 9 

                                          bilag nr 4 

4. kilde: Pontoppidan 

Pontoppidan anfører,at der i 1774 skulle være 20 gårde i Gummerup. 

            kun hvis 2 regnes for "dobbelt" huse passer de 22 

_________________________ 

5. kilde 

Efter et afskrift i Landsarkivet fra ca. 1770 skulle er i Gum- 

merup være: 

           15 gårde med over 1 t. hartkorn 

            7 huse med under 1 t. hartkorn og 

            1 hus (degneboel) uden hartkorn 

Me god vilje kan de 5 sæt oplysninger passe sammen, hvis man kun 

regner i bygninger, idet vi ikke helt ved efter hvilke kreterier, 

man har regnet huse, gårde og boel m.m 

 

 

Noget er forvirrer er,at "Trætholm" undertien regnes som hus. 

 

Når vi i 1770 når op til 23 bygninger, formoder vi, et skyldes, at 

er kommen et "smedehus" til i Skovgårds have. Søn døbt i 1764. 

Problemet er er stadig med dobbelthusene: Skolen og nu matr. 28 

"Ambrosiusæ fødehjem". 

________________________ 

6. kilde Folketælling 1787 angiver 39 husstande. Her gælder, at 

der kan være lidt usikkerhed om distriktets område, og flere 

husstande kunne bo i et hus ! 

 

_________________________ 

7. kilde Udskiftningskort m. navneliste 1793 

 

Gummerup  1793 original udskiftningskort: 

               16 gårde - de oprindelige 16 

                6 huse - de oprindelige 6 fra 1688, hvoraf de to  

                  (degneboligerne og tvillinghusene i Krogen) reg- 

                  nes for fire boliger.  

                1 Smedehuset 

               12 "nye" huse med og uden jord 

          Alt  35 bygninger. (korttegning i Fynske Årboger 1936 

                              viser  "kun" 33 bygninger! Men reg- 

                              ner man stadig med de to dobbelthuse 

                              passer regnestykket. 

               tallet 35 er måske usikker,da uskiftn.kort og nav- 

               fortegnelse er svære at opdele mellem Køng &  Gum.   

                 ________________ 
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                         side 3 af 9 

                                         bilag nr. 4 

 

Hvis oplysninger fra udskiftningen i 1793 med 35 bygninger er rig- 

tige, skal er altså være kommen 12 bygninger/huse til i perioden 

fra 1770 til 1793. 

35 bygninger er vist om ikke på udskiftningskortet, så på 

rekonstruktionen (i skitseforn), lavet af P. Jensen - også 

gengivet i Vestfyns Hjemstavn. 

 

Personlig tror vi ikke, at alle disse nye bygninger fysisk var 

byggede i 1793, men jordene dertil var blevet uskiftet ! 

______________________ 

8. kilde Folketællingen i 1801 

 

Efter folketælling i 1801 var der efter Pastor Seidelins 

optegnelser 53 familier i Gummerup. Umiddelbart skulle dette sige 

53 boliger, men vi må nok regne med flere familier i samme hus 

nogle steder. Præsten kunne også blande distrikter sammen !!! 

Endelig kan er også være bygget huse i perioen fra ca. 1793 til 

1801 

________________________ 

9. kilde "1844 matr" fra ca. 1810 

 

Efter denne var der 55(56) matrikler, men vi ved positivt at 10 - 

sansynligvis 11 ikke var bebyggede, nemlig 

24,32,33,34,35,36,38,39,(41),42 og 43. 

Omvendt fortæller det så, at der omkring 1810 var maximal 45 be- 

byggelser, m.a.o. en stigning på ca. 10 fra ca. 1793, men om 

hvilke, tør vi ikke give eksakt konkrete bud. 

 

              = = = = = = = = = = = = = 

 

Vi har derimod prøvet at lave det, man kalder "et kvalificeret 

gæt" på det, vi kalder: 

 

     EJENOMME OPSTÅET FRA 1770 TIL 1793 

 

Efter ovenstående skulle der efter original udskiftningskort være 

35 bygninger i 1793. Hvis skolen stadig regnes for to skulle der 

være kommen 12 nye til i periode 1688 - 1793, heraf nok de 12 

efter 1770. 

Vi antager nemlig, at "smedehuset" i Skovgårds have er kommen ca. 

1764. 

Hvis vi efter udskiftningskort /kortskitser derfra og sammenholder 

med nummer- og navneliste fra udskiftning m.m., kan vi lave en 

arbejdshypotese, hvorefter de 12 huse skal findes inden for 

følgende: 
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                   side 4 af 9 

                                       bilag nr. 4 

 

navn/sted          udskiftn. nr.   "1844"nr./hartk.     bemærkn. 

                                    afskrift ca.1815 

 

Møllerbyggestedet        32 ?     17 /1-2-3-0 1/2     

Fåborgvej 75                          Niels Sørensen        OK     

 

Nikolajsens hus          60 ?     54 /0-0-0-2 1/4 

Klaregade 5                           Rasmus Skomager 

 

Bent Nielsen                      40 /0-2-1-2 

Klaregade 9                           ejer og bruger: 

                                      Peder Hansen   

 

Hus ved Sjods-                 ?? 34 /0-1-2-1 1/4  

holm, ej mere                         ejer: R. Jensen 

                                      fæster:Mads Ander- 

                                      sens ENKE 

 

4 huse i Åalen:       

 a)                               45 /0-0-0-1 3/4 

                                      ejer:O.Hansen 

                                      fæster:Lars Nielsen  

                                      Lyders ENKE 

                                      Lyders ENKE ejede selv matr 

                                      44 /0-0-1-0 

 

 b)  Fåborgvej 70                 46 /0-0-1-0 3/4 

                                      ejer:Peder Andersen Rytter 

                                      bruger.  o. 

 

 c)  Åalen 17                     47 /0-0-0-2 1/2 

                                      ejere og brugere: 

                                      Jens og Hans Ibsen & 

                                      Rasmus Nielsen 

 

 d)  Åalen 12                     48 /0-0-1-2 1/4 

                                      ejer. A. Larsen 

                                      fæster: Niels Anersen 

5 huse ved Fåborgvej: 

 a) "Sliwahuset"                  20 /0-5-2-1 

     Fåborgvej 106                    ejer & bruger: 

                                      Niels Hansen 

 b) "Ambrosiushuset"     48       21 /0-2-3-0 

     Fåborgvej 108                    ejer & bruger: 

                                      Henrik Hansen           OK 
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                         side 5 af 9 

 

                                               bilag nr. 4 

 c)  Chr. Nielsen                 22 /0-3-1-1 1/2 

     Fåborgvej 112                    ejer & bruger: 

                                      Niels Krabbe 

 d)  Karetmagerhuset              23 /0-0-3-1 3/4 

     Fåborgvej                        ejer & bruger: 

                                      Hans Pedersen 

         ELLER 

 e)  et høje hus                  52 /0-0-0-1 

     Fåborgvej 102                    ejer: Jacob Jørgensen 

     betegnes som                     fæster: Peder Ander- 

     jordlod i 1793!!                 sens enke 

 

Vi formoder, at det er inden for disse 13 emner, de 12 huse  skal 

findes. 

det mest usikre er nok "Karetmagerhuset" ! 

- - - - - - 

Krengerup godsarkiv på Gl.lokalh.arkiv viser i øvrigt om talrige 

handler og mageskifter i samme periode, og det viser kun en del af 

området,idet selvejerne ikke skulle"en tur" over Krengerup. 

- - - - - -  

Efter "1844" var er som bekendt 56 matr. Forskellen fra 35 op til 

56 er ikke alle huse, idet der som bekendt var en del ubebyggede 

grunde !! Vi mener 10 eller 11 er ubebyggede. 

 

- - - - - - - - 
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fil:Gum.SAM                               side 6 af 9 

                                          bilag nr. 4 

B. Identifikationsoversigt 1682/ 1688 

 

Oversigt over gårde og huse 1682 (1688) - min identifikation efter 

P. Jensen,Fynske Årbøger 1936, Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn 

1990,1991,1992,1993 og Landsarkivet:  

hartkorn i (  ) er 1664 tallene - gl. matr. 

 

GÅRDE: 

Gl. Matr. nr.  1 Skovgård               nu matr. 8 

    Ejer:     Pernille Bilde (Bille), Brobygård (ca.1740 Rytterg.) 

    Beboer:   Mads Mortensen 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn 11-0-0-2   (11-0-0-0 ) 

 

Gl. matr. nr.  2 Hjemstavnsgården       nu matr. 6 

    Ejer:     Morten Schinckel, Søholm (vedbl. Søholm) 

    Beboer:   Morten Hansen 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn  7-2-0-1   (10-0-0-0 ) 

 

Gl. matr. nr.  3 Risagergård            nu matr. 5 

    Ejer:     Erich Rosenkrantz, Rosenholm (b) (ca.1740 Rytterg.) 

    Beboer:   Rasmus Laursen (Larsen) 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn  9-0-1-1   (12-4-1-0 )  

 

Gl. matr. nr.  4 Bøgebjerggård          nu matr. 4 

    Ejer:     Morten Schinckel, Søholm (vedbl.Søholm) 

    Beboer:   Hans Rasmussen (før Rasmus Jørgensen) 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn  7-5-2-2   (11-4-0-0 ) 

 

Gl. matr. nr.  5 Lundegård              nu matr.14 

    Ejer:     Christentze Då, Brahesholm (ca.1740 Ryttergods) 

    Beboer:   Lauritz Jensen Lunde (før Jens Rasmussen ) 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn  9-2-1-2   ( 8-5-1-0 ) 
 

Gl. matr. nr.  6 Mosegård               nu matr.10 

    Ejer:     oc. i Harsleff (Haerslev) (ca.1740 Ryttergods) 

    Beboer:   Hans Laursen 

    Betegnes: 1 gård m. hartkorn  8-4-3-1   (10-4-0-0 ) 
 

Gl. matr. nr.  7 Landstedet             nu matr. 7 

    Ejer:     Knud Todt til Knudstrup og Næs (Lindenborg)(1 

    Beboer:   Christen Andersen (selvejergård 

    Betegnes  1/2 gård m.hartkorn 3-2-3-0   ( 1-4-0-0 ) 
 

Gl. matr. nr.  8 Damgård                nu matr. 2 

    Ejer:     Peer Fallenkam,Tommerup (ca.1740 Ryttergods) 

    Beboer:   Jens Laursen (før Jørgen Jørgensen) 

    betegnes  1/2 gård m.htk. 4-6-2-2  (6-1-3-1) 
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                     side 7 af 9 

                                    bilag nr 4    

Gl. matr. nr.  9 Sjodsholm              nu matr. 18 

    Ejer:     Hans Olufsen i Filstrup               

    Beboer:   Christopher Michelsen                 

    Betegnes: 1 Boel m.hartkorn o-3-2-0 

 

Gl. Matr. nr. 10 Villums gård           nu matr. 3 

    Ejer:     Erich Rosenkrantz,Rosenholm(b) (ca.1740 Ryttergods) 

    Beboer:   øde (førhen Rasmus Jørgensen) men drives af Peder 

              Pedersen Bødker (se hus nr. 1)                           

              (ca.1740 Christoffer Christensen ) 

    Betegnes: en boel (en øde Boel) 

                       m.hartkorn 1-6-1-2    ( 8-6-2-2 ) 
 

Gl. matr. nr. 11  Chr.Johansens gård    nu matr. 27 

    Ejer:     Morten Schinckel,Søholm 

    Beboer:   Laurs Nielsen  (ca.1740 Anders Hansen) 

    Betegnes  en boel  m.hartkorn 1-2-0-0    ( 2-6-0-0 ) 

 

Gl. matr. nr. 12 Enggård                nu matr.13 

    Ejer:     Holger Rosenkrantz, Brahesborg (ca.1740 Ryttergods ) 

    Beboer:   Morten Peersen ( ca.1740 Peter Christoffersen ) 

    Betegnes. en boel  m.hartkorn 1-4-2-0    ( 3-4-0-0 ) 

 

Gl. matr. nr. 13 Ågård                  nu matr. 12  

    Ejer:     Jens Sehult, Ottense (Odense) (ca.1740 Søholm) 

    Beboer:   Hans Jørgensen (ca.1745 Mads Andersen ) 

    Betegnes: en boel  m.hartkorn 2-4-3-0    ( 4-2-0-0 ) 

 

Gl  matr. nr. 14 Bykjærgård             nu matr. 11  

    Ejer:     af "Herligheden": 

              Laurs Christensen,Nakkebøl(le)(ca.1740 Ryttergods) 

              af Langilden: 

              Køng Kirke 

    Beboer:   Jens Andersen (ca.1740 Jørgen Hansen ) 

    Betegnes: en boel  m.hartkorn 0-5-3-0    ( ?? ) 

                       +   o.    1-4-0-0    (fordeling ??) 
 

Gl. matr. nr. 15 Bækgård                  nu matr.16 

    Ejer:     Amtm. Erich Nielsen,Assens (ca.1740 Ryttergods) 

    Beboer:   Jep Smed (ca. 1740 Laurs Jepsen) 

    Betegnes: ?????    m.hartkorn 1-0-0-0    (    ?  ) 

 

Gl. matr. nr. 16 Mads Mikkelsens gård   ( nu matr. 9 ) 

    Ejer:     Morten Schinckel, Søholm 

    Beboer:   Jørgen Henningsen (ca.1740 Søren Jørgensen) 

    Betegnes: en boel  m.hartkorn 2-0-3-2    ( 4-4-0-0 )  
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fil: Gum.SAM (sammendrag)                         side 8 af 9 

                                    bilag nr. 4 

HUSE: 

GL. nr. 1     1 Krogen 5, Ambro.fødehj.   nu matr.28 

    Ejer:     Steen Bilde til Tirsbech (ca.1740 Søholm) 

              1664 ejer Anders Bille,Søbo 

    Beboer:   Peder Pedersen Bøker ( se gård nr.10 ) 

              ( ca. 1740 Hans Sørensen ) 

    Betegnes: Huus        m.hartkorn 0-1-0-2    ( 0-2-0-0 ) 

 

Gl. nr. 2     2 Helnæsstedet - senere gård - nu matr.15 

    Ejer:     Steen Bilde til Tirsbech (ca.1740 Søbo ) 

    Beboer:   Hans Michelsen (ca.1740 Jens Christensen) 

    Betegnes: Huus        m.hartkorn 0-1-1-1    ( 1-4-0-0 ) 

 

Gl. nr. 3     3 ner.hus i Skovgårds have.nu matr.31a  

    Ejer:     Christentze Då, Brahesholm (ca. 1740 Mag.Biering ) 

              magister Peer Biering var præsten - boede i Vernin- 

              ge, som da var sammen med Kiøng 

    Beboer:   Lauritz Ubbesen (ca.1740 Nikolaj Christensen) 

    Betegnes: Huus m.jord m.hartkorn 0-0-0-1    (   ?     ) 

 

Gl. nr. 4     4 nu Krogen 7               nu matr.29  

              "knopskydning" på hus nr.1 

    Ejer:     huset optræer først i 1688 matr. ejer: 

              Kiøng Kirke v. mag. Peer Biering,Verninge 

              (ca.1740 ejer Søbo ) 

    Beboer:   Hans Rasmussen (ca.1750 Jens Laursen Lunde) 

    Betegnes: huus        m.hartkorn 0-0-1-1   (  ?  ) 

     

Gl. nr. 5     5 en del af degneboel       nu matr. 1a     

              jvf. Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn 1993 

              sammen med hus nr. 6 

    Ejer:     Morten Skinkel,Søholm 

    Beboer:   Christen Jørgensen 

    Betegnes: huus m.jord m.hartkorn 0-0-1-0   (  ?  ) 

              degnehuset 

     

Gl. nr. 6     6 en del af degneboel       nu matr. 1a 

              jvf. Hans Krog,Vestfynsk Hjemstavn 1993 

    Ejer:     Sognets degnebolig (Søholm) 

    Beboer:   Claus Deigen 

    Betegnes: huus u.jord (degnebolig) intet hartkorn 

 

detaljer om de 6 huse: se Hans Krog, Vestfynsk Hjemstavn 1993 

Laurs Christensen ses ikke at være ejer til hverken Nakkebølle el. 

Hagenskov, men derfor kan han godt have tilknytning til disse 

godser. 
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fil: Gum.Sam (sammendrag)                      side 9 af 10 

 

                                        bilag nr. 4 

 

Identifikationerne skal justeres efter Hans Krogs beretning om 

Ambrosius Stubs fødested - Vestfyns Hjemstavnsforening 1993 !!! 

 

C.SAMMENLIGNENE NUMMERERING ved de forsk. matrikler. 

----------------------------------------------------- 

    I. EJENOMME FRA 1688 

 

gård-     matr.  1844  uskf. nr.  1688   1682        bemærkn. 

navn      nr.    matr. nr.  K.& P  matr.  beteg- 

1992      1992   nr.   1793 1722      nr.    nelse 

 

 

Skolen     1a     1a   107     6  hus.6   egneboel 

                               5  hus.5 

                                           

Damgård    2a     2a    25     8    8     1/2 g.  nedlagt 1970 

 

Villums g. 3a     3a    24    10   10     1/2 g.  nedlagt 1957 

 

Bøgebjergg 4a     4a    28     4    4     1/1 g. 

 

Risagerg   5a,18a 5a    27     3    3     1/1 g. 

 

Hjemstsg.  6a     6a    26     2    2     1/1 g.  nedlagt 1930 

 

Langløkke  6i   ( 6i )                             opret.  1930 

 

Landstedet 7f     7f(7a)29     7    7     1/1 g.  nedlagt 1814 

 

Skovgård   8a,9a  8a    31     1    1     1/1 g. 

 

Mads Mikkel                                        nedlagt 1873 

sens g.eks.ej.   9a    30     16  16     1 boel    bygn. væk 

 

Mosegård  10a    10a    18      6   6     1/1 g. 

 

Bykærg.   11a    11a    20  # (14) 14     1 boel 

 

Ågård     12a    12a    19     13  13     1 boel     

 

Enggård   13a    13a    21     12  12     1 boel    nedlagt 1992 

 

Hesselhøj 13b    13b                                opret.  1881 

Lundeg.   14a    14a    23      5   5     1/1 g. 
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fil: Gum-Sam.doc                                side 10 af 10 

                                         bilag nr. 4 

 

Trætholm  15a,7a 15a        hus.2 hus.2   1 huus 

 

Bækgården 16a    16a           15  15     1 boel 

 

Sjodsholm 18b    18a            9   9     1 boel 

 

Frede Bag.27a m.fl.     22 # (11)  11     1 boel    nedl.g.i Lun- 

(Lars Jo.)                                          deg.s "skov" 

 

Lars Ni- 

elsens g.28a    28a hus.1      1.hus.1   1 huus    nedl.som lbr. 

Krogen 5                                            19     nu hus 

 

 

Krogen 7  29     29  hus.4      4.hus.4   1 huus              

 

parcel ha-  

ve Skovg. 31a    31b hus.3      3.hus.3   1 huus    nel.i Skovg.` 

__________________                                  have - nu"jor- 

  #)                                                emoerhuset" 

Ver Bykjærgård og Lars Johansens gård (Skyttens skov) 

  Lars Johansens gd. må derefter udgøre beg. til Frede Bagges gd. 

  Bykjærgård - det delte ejerskab har forvirret os. Se overvejel- 

  ser 6 Tankeexperiment på fil 11 Gum.    
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fil: Gum-Søholm-Ekstrakt.doc                        side 1 af 2 

 

Afskrift af indberetning fra Søholm 1717            bilag nr. 5 

 

"Søholm ekstraktet". Brev til prof.Ladevig se fil Thorum. 

Under Store Nordiske krig 1700-1721 indsamledes udskrifter af 

godsernes jordebøger (nok med henblik på ekstra skatter). 

 

I udskriften fra Assens og Hindsgaul amter fra 1717 finder vi: 

(Rigsarkivet, 313.5 pg.163a) 

 

Søholm/ Gummerup: 11/3 1717 sign M. Stub 

  Morten Hansen           7-2-0-1     identifkt. 6a Skovgård 

  Anders Larsen (Laursen) 7-5-2-2       do.      4a Bøgebjergg. 

  Jørgen Henningsen       2-0-3-2       do.      9a Mads M.'s gd 

  Morten Pedersen         1-4-2-0       do.     13a Enggård 

  Hans Andersen           1-2-0-0       do.     27  Frede Bagge 

  Jørgen Hansen           2-2-3-0       do.     11a Bykjærgård 

  Christopher Skrædder    0-1-0-2       do.     28a     

  

Steensgård/ Gummerup 

  Anders Jørgensen        0-5-3-0       do.     11a Bykjærgård 

 

Søbo / Gummerup 

  Christopher Hansen      0-1-1-2       do.     15a Trætholm 

 

Søholm / Køng 

  Rasmus Stormgård       17-0-3-2       do.         Skyttegården 

  Hans Jørgensen          9-2-0-0       do.  9-tal lidt ulæselig 

  Morten Hansen          11-2-2-2       do.  

  Hans Jensen             4-5-1-1       do. 

 

Søbo / Køng 

  (Hans) Jensen           7-2-2-2       do. 

  (Andreas) Jørgensen     5-4-1-2       do. 

 

Steensgård/ Køng   ingen 

 

Søholm/ Højrup     ej foretaget notater 

 

Søbo / Højrup 

  Jens Pedersen          5-2-2-2        do. 

  Anders  ??             5-5-3-2 

 

Steensgård/ Højrup 

  (Morten) Rosengård     7-5-2-2 

  (Knud) Hansen          3-2-1-1 
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Gum-Søholm-Ekstrakt.doc                           side 2 af 2 

 

                                             bilag nr. 5 

Oversigten fortæller om hartkorn, ejere og fæstere netop i 1717. 

Vi kalder det her - nok fejlagtig -"Søholm ekstraktet" 

 

I virkeligheden afskrift af indberetning fra Søholm 

 

Jeg har set nærmere på denne indberetning  - arkiv nr. Rentekam-

meret 315,3 - Assens og Hindsgavl amter - ved et besøg. 

 

Mine konklusioner er: 

Mange af godserne indsender kun samlede tal for deres hartkorn 

incl. bøndergodsets hartkorn - og ikke specifikationer på de 

enkelte gårde. 

Stamhuse - Wedelsborg - havde nok særettigheder, idet der i 

materialet ikke er stof fra hverken Wedelsborg eller Hindsgavl. 

 

Jeg har set på tilsvarende materiale fra Skivehus amt og konsta-

terer det samme, nemlig samlede tal for godserne og individuel for 

de enkelte selvejere og tilsvarende. 

 

Bemærk det særlige om nuv. matr. nr. 11a og se vurdering under fil 

Gum.17a,Møllerbyggestedet 

- - - - -  

Bemærk:  år 2001 

Ejendomme beliggende i Gummerup,men med blot et Køng matr. nr. i 

Tingbogen vil være at finde under dette Køng nummer i tingbogen. 
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fil: Gum-Søholm-Ekstrakt.doc                        side 1 af 2 

 

Afskrift af indberetning fra Søholm 1717            bilag nr. 5 

 

"Søholm ekstraktet". Brev til prof.Ladevig se fil Thorum. 

Under Store Nordiske krig 1700-1721 indsamledes udskrifter af 

godsernes jordebøger (nok med henblik på ekstra skatter). 

 

I udskriften fra Assens og Hindsgaul amter fra 1717 finder vi: 

(Rigsarkivet, 313.5 pg.163a) 

 

Søholm/ Gummerup: 11/3 1717 sign M. Stub 

  Morten Hansen           7-2-0-1     identifkt. 6a Skovgård 

  Anders Larsen (Laursen) 7-5-2-2       do.      4a Bøgebjergg. 

  Jørgen Henningsen       2-0-3-2       do.      9a Mads M.'s gd 

  Morten Pedersen         1-4-2-0       do.     13a Enggård 

  Hans Andersen           1-2-0-0       do.     27  Frede Bagge 

  Jørgen Hansen           2-2-3-0       do.     11a Bykjærgård 

  Christopher Skrædder    0-1-0-2       do.     28a     

  

Steensgård/ Gummerup 

  Anders Jørgensen        0-5-3-0       do.     11a Bykjærgård 

 

Søbo / Gummerup 

  Christopher Hansen      0-1-1-2       do.     15a Trætholm 

 

Søholm / Køng 

  Rasmus Stormgård       17-0-3-2       do.         Skyttegården 

  Hans Jørgensen          9-2-0-0       do.  9-tal lidt ulæselig 

  Morten Hansen          11-2-2-2       do.  

  Hans Jensen             4-5-1-1       do. 

 

Søbo / Køng 

  (Hans) Jensen           7-2-2-2       do. 

  (Andreas) Jørgensen     5-4-1-2       do. 

 

Steensgård/ Køng   ingen 

 

Søholm/ Højrup     ej foretaget notater 

 

Søbo / Højrup 

  Jens Pedersen          5-2-2-2        do. 

  Anders  ??             5-5-3-2 

 

Steensgård/ Højrup 

  (Morten) Rosengård     7-5-2-2 

  (Knud) Hansen          3-2-1-1 
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Gum-Søholm-Ekstrakt.doc                           side 2 af 2 

 

Oversigten fortæller om hartkorn, ejere og fæstere netop i 1717. 

Vi kalder det her - nok fejlagtig -"Søholm ekstraktet 

 

I virkeligheden afskrift af indberetning fra Søholm 

 

Jeg har set nærmere på denne indberetning  - arkiv nr. Rentekam-

meret 315,3 - Assens og Hindsgavl amter - ved et besøg. 

 

Mine konklusioner er: 

Mange af godserne indsender kun samlede tal for deres hartkorn 

incl. bøndergodsets hartkorn - og ikke specifikationer på de 

enkelte gårde. 

Stamhuse - Wedelsborg - havde nok særettigheder, idet der i 

materialet ikke er stof fra hverken Wedelsborg eller Hindsgavl. 

 

Jeg har set på tilsvarende materiale fra Skivehus amt og konsta-

terer det samme, nemlig samlede tal for godserne og individuel for 

de enkelte selvejere og tilsvarende. 

 

Bemærk det særlige om nuv. matr. nr. 11a og se vurdering under fil 

Gum.17a,Møllerbyggestedet 

- - - - -  

Bemærk:  år 2001 

Ejendomme beliggende i Gummerup,men med blot et Køng matr. nr. i 

Tingbogen vil være at finde under dette Køng nummer i tingbogen. 
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fil: Krigshb.Gum                               side 1 af 2 

                                    bilag nr.6 

 

Afskrift fra Krigshovedbog 31/3 1722,/ R.A.Rentekammer 2215.166 

Gummerup 

Gårde 

 

16 gårde & 6(4) huse 

gd. nr. 1 Foghs enke,Brobygård        11-0-0-2 

          Hans Mortemsen              (nu matr.8) 

gd. nr. 2 Søholm                      7-2-0-1 

          Morten Hansen               (nu matr.6) 

gd. nr. 3 kronen købt fra Arreskov    9-0-1-1 

          Laurits Rasmussen           (nu matr.5) 

gd. nr. 4 Søholm                      7-5-2-2 

          Anders Larsen(Laursen)      (nu matr.4) 

gd. nr. 5 kronen købt fra Skovsgårde  9-2-1-2 

          Erik/Morten Lunde           (nu matr.14)  

gd. nr. 6 Christoffers Hansen (Storm) 8-4-3-1 

          Laurits Jensen              (nu matr.10) 

gd. nr. 7 kronen kbt.Rantzau,Brahesbg.3-2-3-0 

          Jens Hansen                 (nu matr.7f Landstedet) 

gd. nr. 8 kronen købt fra Fraugdegd.  4-6-2-2 

          Anders Pedersen             (nu matr. 2) 

gd. nr. 9 Hans Olufsen,Filstrup       0-3-2-0 

            ... Ibsen                 (nu matr.18 Sjodsholm)      

gd. nr.10 kronen købt Skeel,Arreskov  1-6-1-2 

          Christoffer Christensen     (nu matr.3) 

gd. nr.11 Søholm                      1-3-0-0 

          Hans Andersen               (nu matr.27 Frede B.) 

gd. nr.12 Kronen købt fra Søholm      1-4-2-0 

          Peder Mortensen             (nu matr.13) 

gd. nr.13 Søholm                      2-4-3-0 

          Jørgen Hansen               (nu matr.12) 

gd. nr.14 kronen købt fra Jør.Pugdal  0-5-3-0 

          Kirkens del ej nævnt         

          Anders Jørgensen            (nu matr.11) Bykjærgd. 

gd. nr.15 kronen købt Holck,Skovsgd.  1-0-0-0 

          tillige m.18 Køng(1-0-1-2) 

          Laurits Ibsen               (nu matr.16) Bækgården 

gd. nr.16 Søholm                      2-0-3-2 

          Jørgen Henningsen           (nu matr. 9) Mikkelsen 
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fil: Krigshb-Gum.doc                         side 2 af 2 

 

                                        bilag nr. 6 

Huse 

 

Huse,jvf. også Krog. 

hus 1     Søholm                      0-0-1-2 

          Christoffer Stub            (nu matr.28) 

hus 2     Søbo                        0-1-1-1 

          blev sen.til gd.Helnæsstedet 

          Chrisoffer Hansen           (nu matr.15) 

hus 3     mag.Peder Bering,Verninge   0-0-0-1 

          skom.Niels Christensen      hus Skovgårds have 

hus 4     Assens Latinskole           0-0-1-2 

          Hans Rasmussen 

hus 5     Søholm                      0-0-1-0 

          Mogens Nielsen Degn 

hus 6     Degnebolig                  0-0-0-0 

 

          Bemærk: hus 1 & 4 sammenbygget 

                  hus 5 & 6 sammenbygget  

 

Listen har værdi i, at man stadig kan kontrollere ejere og fæstere 

på de enkelte ejendomme. 

 

------------- 

Ejendomme beliggende i Gummerup,men med blot et Køng matr. nr. i 

Tingbogen vil være at finde under dette nummer i tingbogen 
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fil: Krigshb.Gum                               side 1 af 2 

                                    bilag nr.6 

 

Afskrift fra Krigshovedbog 31/3 1722,/ R.A.Rentekammer 2215.166 

Gummerup 

Gårde 

 

16 gårde & 6(4) huse 

gd. nr. 1 Foghs enke,Brobygård        11-0-0-2 

          Hans Mortemsen              (nu matr.8) 

gd. nr. 2 Søholm                      7-2-0-1 

          Morten Hansen               (nu matr.6) 

gd. nr. 3 kronen købt fra Arreskov    9-0-1-1 

          Laurits Rasmussen           (nu matr.5) 

gd. nr. 4 Søholm                      7-5-2-2 

          Anders Larsen(Laursen)      (nu matr.4) 

gd. nr. 5 kronen købt fra Skovsgårde  9-2-1-2 

          Erik/Morten Lunde           (nu matr.14)  

gd. nr. 6 Christoffers Hansen (Storm) 8-4-3-1 

          Laurits Jensen              (nu matr.10) 

gd. nr. 7 kronen kbt.Rantzau,Brahesbg.3-2-3-0 

          Jens Hansen                 (nu matr.7f Landstedet) 

gd. nr. 8 kronen købt fra Fraugdegd.  4-6-2-2 

          Anders Pedersen             (nu matr. 2) 

gd. nr. 9 Hans Olufsen,Filstrup       0-3-2-0 

            ... Ibsen                 (nu matr.18 Sjodsholm)      

gd. nr.10 kronen købt Skeel,Arreskov  1-6-1-2 

          Christoffer Christensen     (nu matr.3) 

gd. nr.11 Søholm                      1-3-0-0 

          Hans Andersen               (nu matr.27 Frede B.) 

gd. nr.12 Kronen købt fra Søholm      1-4-2-0 

          Peder Mortensen             (nu matr.13) 

gd. nr.13 Søholm                      2-4-3-0 

          Jørgen Hansen               (nu matr.12) 

gd. nr.14 kronen købt fra Jør.Pugdal  0-5-3-0 

          Kirkens del ej nævnt         

          Anders Jørgensen            (nu matr.11) Bykjærgd. 

gd. nr.15 kronen købt Holck,Skovsgd.  1-0-0-0 

          tillige m.18 Køng(1-0-1-2) 

          Laurits Ibsen               (nu matr.16) Bækgården 

gd. nr.16 Søholm                      2-0-3-2 

          Jørgen Henningsen           (nu matr. 9) Mikkelsen 
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fil: Krigshb-Gum.doc                         side 2 af 2 

 

                                        bilag nr. 6 

Huse 

 

Huse,jvf. også Krog. 

hus 1     Søholm                      0-0-1-2 

          Christoffer Stub            (nu matr.28) 

hus 2     Søbo                        0-1-1-1 

          blev sen.til gd.Helnæsstedet 

          Chrisoffer Hansen           (nu matr.15) 

hus 3     mag.Peder Bering,Verninge   0-0-0-1 

          skom.Niels Christensen      hus Skovgårds have 

hus 4     Assens Latinskole           0-0-1-2 

          Hans Rasmussen 

hus 5     Søholm                      0-0-1-0 

          Mogens Nielsen Degn 

hus 6     Degnebolig                  0-0-0-0 

 

          Bemærk: hus 1 & 4 sammenbygget 

                  hus 5 & 6 sammenbygget  

 

Listen har værdi i, at man stadig kan kontrollere ejere og fæstere 

på de enkelte ejendomme. 

 

------------- 

Ejendomme beliggende i Gummerup,men med blot et Køng matr. nr. i 

Tingbogen vil være at finde under dette nummer i tingbogen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

  

  



96 

 

fil: Alm-Gum-ryttergods.doc                         side 1 af 1 

                                                 bilag nr. 7 

Ryttergods 

 

Særlig i periode 1700-1770 – her på Fyn ca. 1718-1764 

Betegnelsen refererer til militæret. 

Da kongerne efterhånden fandt ud af, at begrebet lejehære eller 

lejetropper var out (Chr. d. IV brugte sådanne), skulle man finde på 

noget andet, nemlig en national hær. 

For at ernære og opretholde en sådan brugte man Kronens godser og gårde. 

Kronens gods og gårde var allerede blevet samlet i visse områder, og 

hvor det ikke sket, skete det ved Kronens mange køb og mageskifter som 

her på Fyn omkring 1718. 

Se bilaget: Kronens skøder. 

Området blev kaldt Fynske Ryttergodsdistrikt og dækkede området omkring 

Odense – Odense herred med omliggende sogne incl. Køng. 

Tilsvarende omkring Skanderbog,Vordingborg og Nordsjælland – eller 

m.a.o. områder, hvor Kronen i forvejen havde store besiddelser. 

 

Indtægterne fra Kronens gårde skulle således opretholde omkost-ningerne 

ved hæren opretholdelse, f.x. også fysisk indkvartering af soldater og 

heste. 

Der foreligger ikke noget om, at bønderne var kede af ordningen – 

hoveriet var af naturlige grunde ikke særlig omfattende. Dog røber 

kirkebogen jævnlig, at en militærperson havde bragt en måske hæ-derlig 

pige i den situation ”at komme galt af sted” ! 

 

Ryttergodsdistriktet fungerede i praksis som et andet gods. Bønderne 

havde fæstebrev hertil, og  der fungerede fæste- og skif-teprotokoller. 

Efter Ryttergodsdistriktets protokoller synes man at have overtaget de 

værende fæsteaftaler eller –breve uændret, jvf. registret til 

fæsteprotokollen.                        Endelig skal nævnes, at 

Frederik d. IV byggede de såkaldte ryttereskoler i distrikterne, hvoraf 

en del kendes og findes her i området. 

Efter sigende skulle en del børn fra Køng-Gummerup således have 

frekventeret Rytterskolen i Verninge – bygningen ses stadig ! 

- - - - 

Det skal anføres, at ryttergodsdistriktets papirer er væsentlige 

kilder til forskningen – velførte og normalt også let læselige ! 

- - - - 

Omkring 1760 fandt man nok ud af, at denne hærordning ikke var den 

allerbedste – eller var den blot for dyr ? – eller manglede Kronen 

penge ? 

Resultatet var, at det såkaldte Krongods blev stillet til auktion. 

Nogle steder købte fæstebønderne selv deres gårde – her forklarin-

gen på de meget tidlige selvejerbønder her i det centrale Fyn. I 

Køng sogn – ja her købtes – som anført andetsteds – i første om-

gang - det hele af Christiane Stochfleth på Søholm. 
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fil:Auktionl.Gum                            side 1 af 4 

                                          bilag nr. 8 

 

Afskrift fra auktionsliste fra Holcks auktion 2/4 1770 over 

godset Søholm,Krengerup og Brahesholm vedr. relevante gårde m.m. i 

Køng (undersk. 28/2 1770 af FR.W.C.greve af Holk) 

                                         

Tillige er medtaget oplysninger fra Krengerup jordebog 1796 m.m. 

Kilde: Glamsbj.lokalh.arkiv fra Krengerup under jordebøger. 

Listen giver også oplysn.om Landgilde m.m. 

 

Søholm hovedgd.incl.3 huse,htk.ager 21-5-0-0 & skovsk. 0-1-2-1 

  Huse 

  1. nu fæsteledig        0-0-0-0        hus v. Gyden  

     tidliger Peder Rasmussens enke 

  2. fæster Hans Poulsen  0-0-0-0        hus i Møllemarken 

  3. fæster Niels Bentzen 0-0-0-0        hus Kalkerupmarken 

     alle betaler rede penge i leje 

 

Gummerup 

 nr. fæster             hartkorn               identifikation 

  1. Rasmus Larsen       11-0-0-2            nu  8 Skovgård 

  2. Peder Hansen         7-2-0-1            nu  6 Hjemstavnsgd.  

  3. Jens Rasmussen       9-0-1-1            nu  5 Risagergd. 

  4. Peder Andersen       7-5-2-2            nu  4 Bøgebjerggd. 

  5. halvdel:Johan Hennigsen 4-5-0-2 1/2     nu 14 Lundegd. 

  5.  do     Hans Lunde      4-5-0-2 1/2           do. 

  6. Morten Larsen        8-4-3-1            nu 10 Mosegd. 

  7. Ole Pedersen         3-2-3-0            nu  7 Landstedet 

  8. Hans Larsen          4-6-2-2            nu  2 Damgård 

#  9.  tilhører ikke Søholm,men Hans Olufsen,Filstrup,(Sjodsholm)  

                                  htk 0-3-2-0 

 10. Niels Hansen         1-6-1-2            nu  3 "Villum" 

 11. Anders Hansen        1-2-0-0            nu 27 Frede Bagge 

 12. Peder Christophersen 1-4-2-0            nu 13 Enggård 

     + også 1/4 af 2 Køng 2-3-1-0 1/4 

 13. Mads Andersen        2-4-3-0            nu 12 •gård 

 14. Gamle Jørgen Hansen  0-5-3-0            nu 14 Bykærgd. 

     + af 8 i Køng        2-0-2-0 

 15. Lars Mortensen       1-0-0-0            nu 16 Bækgården 

     + 18 i Køng          2-0-2-0 

 16. Søren Jørgensen      2-0-3-2            nu  9 Mads Mikkel- 

     + 1/4 af 2 i Køng    2-3-1-0 1/4              sens gd. 

 Huus nr.1 

     Unge Jørgen Hansen   0-1-0-2            nu 28 "Ambrosfødest." 

     + 1/4 af 2 i Køng    2-3-1-0 1/4              Krogen nr.5 

 Huus nr.5 (nok + nr.6) 

     Degn Andreas Heiling 0-0-1-0            nu nedl. (skolen) 
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fil:Auktionl.Gum                            side 2 af 4 

 

                                         bilag nr. 8 

 

# Huus 2(sen.Helnæsstedet) tilh.ikke Søholm,men Søbo,nu matr.15 

# Huus 3(nedl.Skovgårds have,tilh.ej Søholm,men Løgismose(31a) 

# Huus 4(Krogen  ,tilh.ej Søholm,men Søbo,nu matr.29  

______________ 

#) "indsat" for oversigt - er ej anført på Auktionsliste 

Romerhus 

Jørgen Andersen 0 htk. ingen afgift, men han skal"passe led" 

    han må ej forveksles med Fæster Jørgen Andersen,Glamsbjerg. 

 

 Køng - kun det til Søholm hørende 

  3. Anders Madsen        8-3-1-1      ej identificeret (29a ?) 

 12. Peder Hansen        11-2-2-2                do.    (37a ?) 

 13. Ole Hansen           9-4-2-1                do.    (28a ?) 

 Kirkejord fæ.Anders Madsen i Køng 1-1-0-0 

 dertil 7 ej nummerede huse uden htk.(nok jordløse) 

     Peder Smed 

     (Raune) Pedersen 

     Anders snedker 

     Peder Eriksen 

     Mads Johansen 

     Jens Snedker 

     Henrik Jørgensen 

  Alle betaler rede penge for græsleje 

 

 

 Glamsbjerg - kun de til Søholm hørende 

  1. Anders Hansen(Kræmmer)6-6-1-2               do. 

  2. Anders Johansen       3-3-0-1               do. 

  3. Peder Nielsen         3-3-0-2               do. 

  4.   ej Søholm 

  5. Peder Jacobsen        6-2-1-1               do. 

  6. Jørgen Andersen       3-7-1-2   købte Bøgebj.gd. 1770 

  7. Anders Hansen         3-6-1-2               do. 

  8.   ej Søholm 

  9. Anders Jacobsen       3-3-1-2 

 10. Niels Pedersen        5-7-1-2 

    2 husm. m. jord 

    7 husm. u. jord 

  GLamsbjerg Mølle/Christen Møller 0-2-2-1 

  Piberhuset  ???                  1-0-0-1  
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fil: Auktionl-Gum.doc                            side 3 af 4 

                                                 bilag 8 

Dærup 

 10 gårde & 3 huse (se auktionsliste) 

                         ______________________ 

 

Bechhuset fæster Peder Rasmussen htk 2-5-3-2 & 4-3-2-2 

 

Højrup (kun til Søholm hørende) 

Niels Larsen             5-3-1-2      (nr. 6) 

Jacob Rasmussen          8-6-0-0      (nr. 7) 

Jacob Rasmussen          3-2-1-1      (nr ? ) 

Anders Rasmussen         8-2-1-1      )nr. 9) 

Jens Gormsen(a porte)    3-2-1-1 plus 2-1-0-0 fra Filstrup 

  Dertil 2 huse 

Jørgen Pedersen & Anders Hansen ej htk, leje i rigsdaler   

 

Krengerups jordebog vedr. Gummerup m.m.1/5 1796 

3 gårde 

Lars Larsen               4-3-0-0            Damgård 

Christen Christophersen   1-6-1-2            Villums gd. 

Anders ...                0-3-0-0            matr.32 

samme                             1798 

                                  

Ole Bentzen               4-3-0-0 1801-02    Damgård 

Rasmus Andersen           1-6-1-2 do.        Villums gd 

Anders .....              0-3-0-0 do.        matr.32 

                                  

samme,dog Anders...udskiftet m.   1805 

Jacob Hansen 

                      

samme,dog Jacob H.udskiftet m.    1809 

Hans Larsen               0-3-0-0 

                                  1814 

samme,dog Hans L.udskiftet m. 

Mads Nielsen              0-3-0-0 

                                  1821 

samme,dog Mads N.udskiftet m. 

Mads Nielsen 

 

 Jordebog 1796 & 1798 

 Under Glamsbjerg Jacob Jørgensen,htk. 3-7-1-2 - det må være 

       Jørgen Andersens efterfølger (se Bøgebjergg. 

                        ______________ 
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fil: Auktionl-Gum.doc                            side 4 af 4 

                                                 bilag 8 

 

Interessante handler/emner - se reg.Krengerup godsarkiv 

 Christen Christophersen,Gummerup,skøde 24/2 1770 t.Rantzau 

 Lars Larsen,Gummerup & Jens Nielsen Smed skøde 11/6 1786 på 

      gård i Gummerup til Rantzau 

 

 Schøller giver skøde 11/12 1771 på gd.Gummerup til Jørgen Larsen 

 Jørgen Larsen skøder samme 11/12 1776 til Jørgen Rasmussen,Hårby 

  

 Schøller skøde 11/12 1770 til Hans Jacobsen på gd. i Gummerup 

 Hans Jacobsen skøde 3/11 1777 til Poul Jacobsen,gd i Gummerup 

 Poul Jacobsen skøde dec.1785 på gd. Gummerup til Christen Chri- 

 stophersen 

                  Har det mon m. Villums gd.? Ja ! 

 

 Skøde fra salig Lars Jørgensen på boel i Gummerup til stedsøn, 

       Morten Rasmussen, d.24/3 1812 

 Skifte e.Jørgen Andersen,Glamsbjerg 26/5 1772 (Bøgebjerg) 

 Skifte efter Niels Pedersen, Glamsbjerg til fordel for 

       Morten Larsen (Laursen),søn af Lars Lunde   ??? 

       Gummerup d.3/4 1786 (se Lundegård el Chr.Jo 
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Fil: Handel-jord-70-1793-1810.doc         side 1 af 3 

                                                 bilag nr.9 

Handel med Jord i periode 1777-1793-1810  

       i bl.a. Gummerup. 

 

Da en del af bønderne i Gummerup blev selvejere i årene efter 

auktionerne i 1764 og 1770,fandt der en del jordhandler sted. 

Systemet med nummereringer og tinglysninger var faktisk slet ikke 

gearet til at registrere sådanne forhold. Derfor er det meget 

svært at følge og registrere disse forhold. 

For at forstå lidt af baggrunden er det måske praktisk at se lidt  

på forholdene før selvejet holdt sit indtog og før udskiftningen 

skete. 

- - - - - 

I det gamle samfund – i fælleskabets tid - var hovedreglen, at en 

herremand ejede gårdene (jorden og bygninger),og bønderne var 

fæstere på deres gårde, som oftest lå samlet i landsbyer. I 

moderne sprogbrug vil det sige – de forpagtede eller lejede 

gårdene og i afgift - foruden div. skatter til Kongen - svarede de 

afgift/ landgilde til herremanden. Landsbyens jorder var opdelt i 

marker – oftest var de i langstrakte agre, idet sådanne var 

lettere at pløje – man skulle ikke vende så tit. 

Vi må forestille os, at markerne ikke var som i dag – det kunne 

udmærket – hvis jorden var uensartet være udyrkede arealer  mel-

lem markerne. 

Dertil var der overdrevene, som lå i udkanterne, og som blev brugt 

til fælles græsning. 

Den enkelte gård havde ikke sine egne marker. Derimod havde hver 

gård i forhold til sin størrelse en del af hver af markerne. 

Det er værd at forstå dette. 

Det kan måske bedst illustreres med et lidt skematisk eksempel: 

I landsbyen, Bonderup, som ejedes alene af herremanden, på godset 

Bondestrup, var der 10 gårde og 12(1-12) marker. 

Der var en halvstor gård (a), hvortil 1/5 af Landsbyens jorder 

hørte. Derefter var der 7 (b-h) gårde, som hver havde 1/10 af 

jorden. Endelig var der 2 (i & k) smågårde, som hver kun havde 

1/20 af jorden. Vi kunne også godt have oplyst det nævnte med 

procenter, men det brugte man ikke dengang. 

 

Hvis vi finder fællesnævneren (20) ser det sådan ud: 

gård  a)         4/20 (20%) af jorden 

gårde b)-h) hver 2/20 (10%) af jorden 

gård  i)-k) hver 1/20 ( 5%) af jorden 

 

I praksis var fordelingen mindre regelret og forholdet 

kompliceredes yderligere af, at flere godser, evt. Kongen ejede 

hver deres respektive gårde, f.x. i Gummerup. 

I Ørsted var det enklere – her ejede Krengerup det hele. 
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Omsat til praksis – den store gård med 4/20 af jorden skulle passe 

4/20 af hver mark, o.s.v. Delen kunne være en fast del af marken, 

men ofte indgik der rotation i de enkelte marker. Følgelig ville 

det være  passende, om alle tilsåede deres del af mark 1) 

samtidig. Beslutninger om dette og meget andet skete på bystævnet 

under ledelse af oldermanden. 

Umiddelbart kunne man tro, at dette ville give stridigheder om 

hvis og hvad, når og hvordan. Der gjorde der nok også en gang 

imellem, men det fungerede. Husk at udviklingen var meget stabil – 

det ene år forløb nogenlunde som det foregående/ eller som det 

plejede. 

- - - -  

Hvis så en eller flere bønder købte til selveje – det skete i 

Gummerup efter 1770 – hvad så. 

Ja man forsatte bare i samme fællesskab og med samme interne 

regler og rettigheder. Forskellen var blot, at nu skulle man ikke 

svare landgilde til herremanden, men måske betale nogle renter til 

en eller anden, som man havde lånt penge af, da man købte gården. 

 

Problemet kom, hvis en sådan selvejerbonde i fællesskabet solgte 

noget af sin jord. Man kunne jo ikke tale om et regulært stykke, 

men man kunne tale om et stykke af fællesskabet, d.v.s. den 

købende fik brugsret til en brøkdel af landsbyens jorder. 

 

Hvis f.x. ejeren af ovennævnte gård b) solgte 1/5 af sin jord til 

en ny gård b1), så fik den nye ejer/køber på gård b1) 2/100 af 

landsbyens jorder, medens sælger beholdt 8/100, idet de to brøker 

tilsammen giver 10/100 eller 1/10, og så stemmer det hele igen. 

Formodentlig kunne man aftale, at jorden til den nye gård b1) 

skulle være fra en eller flere nærmere definerede marker. 

 

Det samme princip må antages at gælde, såfremt en selvejerbonde 

bygger et hus med lidt jord og så fæster det ud. 

 

I Gummerup kender vi et konkret eksempel på dette, idet ejer af 

matr. 13a Enggården, Peder Andersen, i 1787  udstykkede et 

boelsted fra sin gård med jord fra Signekærmarken og fæstede det 

ud til Christopher Hansen. Det frastykkede bliver her efter 1844 

matr.til matr. nr.20a 

 

Vi må formode, at tilsvarende er sket andre steder. Papirer om 

frastykningstilladelser fra Rentekammer og tinglysninger tog man 

nok ikke så tungt på. Naboer vidste, det var sådan, og når man 

sørgede for at skatter og afgifter  blev betalt, ja – så skete der 

ikke videre. 
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Jeg antager, at tilsvarende er sket fra - den på daværende 

tidspunkt meget aktive og nærmest gechæftige - Rasmus Larsen - på 

Skovgård, hvad angår smålandbrugene på matr.22 og 23, hvor de to 

smedesønner fik bopæl, og på Møllerbyggestedet matr. nr. 17.   

se evt. disse i den specielle del.                                                  

Det tilsvarende findes andre steder. F.x. optræder den senere 

matr. nr. 19 - som jeg heller ikke ved, hvorfra kommer – uden 

bygninger, men med 5 parceller efter udskiftningen. 

Det har ikke været mulig hidtil at finde ”papirer” herom, men det 

hele blev muligvis legaliseret i forbindelse med udskiftningen i 

1793. Her findes eksempelvis landinspektør Nyholms andragende til 

Rentekammeret om tidligere nævnte frastykning matr.13/2o. 

oooooooooooooooooo 

 

I 1793 blev så endelig udskiftningen Køng-Gummerup afsluttet – og 

det gamle fællesskab ophørte. Se andetsted herom. Udskiftningen 

var som bekendt elendig med det resultat, at de enkelte landbrug 

havde jorden spredt i mange og små parceller rundt omkring, idet 

alle skulle både have af den gode og den dårlige jord. 

Der var dog et gode ved det. Nu var der en enkelt ejer til 

alle parcellerne. 

 Der er ingen tvivl om, at de mange små parceller gav anledning 

til megen handel. Det kunne dels være salg af fjerne parceller til 

nye landbrug, og det kunne være til andre og mere passende 

beliggende landbrug. 

Da man ikke havde nogen nummerering, er det svært at følge disse 

handler, selvom de blev tinglyste. Hvad mener man f.x. om en 

skødeoplysning lydende på at NN skøder en parcel i Sinekår til PP. 

Det skaber ikke klarhed. Salgene fra Chr.Johansens gård (matr. 14) 

er således sket i periode op til 1810 – men hvordan ? 

 

oooooooooooooooooo 

1844 matrikkelsystemet - se nærmere om dette andetsteds – skabte 

fra ca. 1810 mere sikkerhed om alt dette, f.x. skete frastyk-

ningerne fra matr. 12 i 1811 med de nye binumre, 12b og 12 c 

oooooooooooooooooo 

 

Konklusionen af dette er - at perioden 1770-1793-1810 ejermæssigt 

– kan være noget besværlig – særlig hvad angår småparceller 
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Mere om fællesskab/ udskiftn./udflytning/udstykning. 

 

Fællesskabet. 

 

Definitioner 

Allerførst skal vi se på nogle definitioner, da det er erfaring, 

at man ofte blander nogle ting sammen. 

A.Udskiftning – var en proces som blev sat igang som led i 

landboreformerene sidst i 17 hundrede-tallet. Processen brød op 

med den gamle form, hvor en landsbys jorder blev drevet i en slags 

fællesskab af landsbyens bønder – men efter udskiftningen skulle 

hver bonde have sin egen jord, som han selv fik ansvaret for. 

B.Udstykning - i ordet ligger egentlig, at en gård udstykkes i 

flere landbrug. En sag, som først fik egentlig betydning efter 

1919 jordlovene, hvor først en del godser, men senere også 

almindelige bøndergårde blev udstykket. Skete denne udstykning på 

statens foranledning, kaldtes de udstykkede brug ofte statshus-

mandsbrug. Eks. er de 5 statshusmandsbrug, der udstykkedes fra 

Hjemstavnsgården.  

  I tilknytning til dette må nævnes ordet – Frastykning – dette  

  blot, at der frastykkes et mindre stykke jord til et mindre land 

  brug – det oprindelige kaldes i den forbindelse ofte hovedpar- 

  len. Det gælder også frastykning af en grund til et hus. 

  Næsten alle de mindre landbrug i Gummerupområdet er fremkommen 

  ved frastykninger fra de bestående gårde. 

C.Udflytning – oprindelig – og det var faktisk hensigten – skulle 

gårdene efter udskiftningen flyttes ud på deres jorder. Det skette 

som bekendt kun i begrænset omfang i Køng sogn. 

Vi taler derfor i dag om både den oprindelige udflytning og den 

senere pø om pø udflytning – ofte i forbindelse med gårdbrand. 

ooooooooooooooo 

 

 

For at forstå lidt af udskiftningens inderste væsen, er det - som 

ofte før – væsentlig at se på, hvordan det egentlig var forud: 

Vi har flere gange nævnt ”Fællesskabet”. 

I forbindelse med eller rettere som et led i udskiftningen i 1793 

her i Gummerup blev fællesskabet - som over hele landet - 

afviklet. For de implicerede bønder har det været – helt sikker – 

en voldsom omvæltning. 

Før var man fælles om dyrkningen af byens jord og efter – ja nu 

havde man helt sin egen jord, som man selv skulle passe og være 

ansvarlig for – og dermed også selv være ansvarlig for sig og 

sine. 
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For at forstå dette skal vi se lidt på historien. 

Nogle historikere mener at fællesskabet blev indført samtidig med 

at hjulploven kom til – og så er vi langt tilbage. 

Sagen var jo, at det var en fordel af være fælles om mange gøremål 

- et af dem var således at drive/pløje landbyens jorder i fælles-

skab, men alligevel sådan at man havde sine egne agre i hver 

mark. 

Man kan også udtrykke det sådan at landsbyens jorder tilhørte 

landbyens gårde og huse – ikke i en ligelig fordeling – men på en 

sådan måde at bønder og husmænd drev jorden i et fællesskab. 

Driften blev fastlagt på møder i bylauget under oldermandens 

ledelse. 

At en eller flere herremænd så ovenover det hele ejede jord og 

bygninger, men fæstede det ud til bønder og husmænd er en anden 

sag. 

Herremændene og Kongen var forsåvidt ikke imod fællesskabet – det 

var med til at sikre, at jorden blev drevet og gav dermed sikker-

hed for den årlige landgilde og div. skatter. 

For den enkelte bonde lå der også en tryghed i fællesskabet, f.x. 

i tilfælde af sygdom og andet dårligdom. 

- - - - - 

Fællesskabet kan faktisk bedst beskrives med et lidt forenklet 

eksempel: (jeg bruger procenter – tidligere var det brøker) 

I landsbyen var der 10 gårde og 2 huse med jord. 

Gårdene var ikke lige store, men kunne godt være det. 

I vor landsby havde 1 gård  18 procent, 8 gårde hver 9 procent 

1 gård havde 7 procent,de 2 huse havde henholdsvis 1 og 2 procent. 

 

Landsbyen havde 10 marker. Vi må her forestille os, at markerne 

udmærket kunne ligge enkeltvis med uddyrkede arealer imellem, 

hvilket kunne skyldes fugtige pletter, skrænter, beplantninger 

m.m. 

Altså landskabet var ikke som i dag, hvor den ene dyrkede mark 

almindeligvis ligger ved siden af den anden, hvilket skyldes, at 

man gennem tiden har afvandet, drænet eller på anden vis grund-

forbedret. 

De gamle landsbymarker tilstræbtes at have lange agre – hjulploven 

var svær at få vendt – også i andre henseender var det praktisk 

med forholdsvis lange agre. 

Bonitetsmæssigt kunne de 10 marker være meget forskellige. 

Hver gård havde en part i hver mark – men ikke en ligelig del – 

men en forholdsmæssig del. 

I forhold til ovennævnte gårdoversigt havde en gård 18 procent af 

hver mark, 8 gårde hver 9 procent af hver mark etc. 
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Man opdelte af praktiske grunde hver mark i agre. 

Det diskuteres om det var de/den samme agre i hver mark, den samme 

gård havde hvert år. Det var nok ingen faste regler. I uensartede 

jorder var det en fordel med rotation. 

Ud af dette vil man forstå, at det var praktisk,at man havde samme 

afgrøde i mark, så man kunne arbejde der samtidig med de løbende 

arbejdsaktiviteter. 

- - - - - 

Landsbyens enkelt marker havde normalt hver sit navn – også i Køng 

Gummerup området, jvf. P. Jensen, Vestfyns Hjemstavn 1936. 

I kuperet eller af andre grunde besværligt teræn kunne en mark 

godt være opdelt i flere ”undermarker”, hvilket uden tvivl har 

været tilfældet her i området. 

Uden om markerne lå så de udyrkede områder, som sammen med 

overdrevene(byens udmarker) blev brugt til græsning. I hine tider 

hegnede man da også – modsat i dag – de dyrkede marker inde for at 

undgå at kreaturer kom der.  

- - - - - 

Det skal bemærkes, at man nu også inddrog overdrevsjorderne i 

udskiftningen, hvilket på sigt gav mulighed for flere dyrkede 

arealer. I tilfælde – hvor man overtalte nogle bønder til at 

flytte ud på overdrevene – fik disse som kompensation oftest 

forholdsvis større arealer, hvilket kan konstateres den dag i dag. 

 

Det var denne ældgamle praksis, man ved udskiftningen lagde op til 

at ændre – og det var en megen radikal ændring – som sikkert har 

fået det til at gibbe voldsom i mange ældre bønder. Derfor også de 

mange diskussioner, modsættelser,forsinkelser og ind imellem 

næsten korporlige slagsmål. 

- - - - - 

I tilknytning til dette – spørgsmålet er ofte: hvordan handlede 

man egentlig med gårde omfattet af fællesskabet. 

Ja, var der tale om en fæstegård, så var der kun ejeren/ herre- 

manden, der kunne handle, og så fulgte forpligtigelsen med fælles-

skabet med til den nye ejer. Fæsteren spurgte man næppe. Var der 

tale om en selvejer inde i fællesskabet var forholdet nøjagtig det 

samme. 

Var der derimod tale om en selvejer i fællesskabet, der frastykke-

de en jorddel fra sin gård. Ja – vi kender meget lidt til den 

praktiske løsning i denne situation. Den ene mulighed var, at den 

nye ejer af det frastykkede fik en forholdsvis mindre del af de 

forskellige marker. En anden var – og det synes at være den 

mest brugte – at den ny ejer - af det frastykkede - fik den 

oprindelige gårds parter i en eller flere af landsbyens marker. 
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Det er vor opfattelse, at det var på denne sidsnævnte måde, man 

”løste” de mange selvejerjordhandler i vort område før 1793. 

Handlerne blev nok skrevet, men nok kun i færreste tilfælde 

tilfælde tinglyst. 

Derimod blev det hele gennem udskiftningspapirerne legaliseret i 

1793. 

- - - - -  

Hartkornsfordeling ved udskiftningen. 

Hartkornet var skatte- og skattefordeligsgrundlag. Derfor vogtede 

enevældens embedsmænd nidkært over dette. Hvad der var af hartkorn 

i en by før udskiftningen skulle også være der efter udskiftnin-

gen. 

Der er ingen tvivl om, at hver af de gamle gårde skulle have 

tilnærmelsesvis samme hartkorn før som efter udskiftningen. 

Når vi ind imellem ser store afvigelser fra dette, kan det tyde 

på, at der inden udskiftningen er sket frasalg. 

Vi har ikke lavet en analyse på det samlede hartkorn før og efter 

udskiftningen her i området. 
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  Dette bilag skal sammenholdes med bilag 12 og 15, idet indhol- 

  det omfatter samme emne og i nogen grad dublerer og supplerer 

  hinanden. 

 

Udskiftning i 1791 til 1793. 

Da Køng og Gummerup havde fælles jorder foregik udskiftningen 

samlet. Den var meget besværlig jvf. protokolafskrifterne og tog 

også  to år. Forklaringer kunne være: 

- Der var mange ejendomme involveret. 

- Af en eller anden grund ville man udskifte Køng og Gummerup  

  samlet. 

 - Der var mange forskellige ejere - også selvejere, som hver 

   havde deres interesser. 

 - Kun få var reelt interesseret i udflytning. For selvejeren var  

   detdyrt og godserne ville heller ikke sætte penge i nybyggeri 

   af bøndergårde – måske også fordi der var tale om strøgods. 

 - Der måtte - som også beskrevet andetsteds – forud for udskift- 

   ningen være handlet en del jord ved salg fra selvejere, hvilket  

   er særlig omtalt for Gummerup, men det må også gælde for en  

   del Køng jord i Holteområdet. 

 - Som det fremgår var der fem, som på betingelser gik ind på 

   udflytning, nemlig 

  - Lars Frederiksen,der kom til Havreholm,htk.2-4-0-0,ud.sk.nr.36 

     nu Haugstedbæk,matr.36a Køng (x 

     nu Thomas B. Pedersen, Højbjergvej 12 

  - Niels Larsen,til Nøddepøl,v.Langsted skel,htk.1-2-0-0 

    udskiftningsnr.37, nu matr. 34 

     nu Erland Rasmussen,Højbjergvej 29 (Rullegården) 

  - Anders Hansen,fra Køng, htk. 1-1-1-0 5/8, udsk.nr.38 

     til Holte Kohave,jvf udskiftningskort – nu matr. 33 

     nu ejer Ove og Jytte Boisen, Hedekrogen 6 

  - Ole Hansen til Storkegården udsk.nr. 35   

              også benævnt Gedekrog på kort c. 1815 

              nu matr.35, nu A. Haustad, Højbjergvej 18 

  - Hans Gormsen, udskiftn. nr. 16 udflyttet fra Køng til søen 

     med 3 htk.: 2-0-2-0 1/3 plus 0-5-0-1 plus 0-0-1-1 ¾ 

     nu matr.32? (Søgård), nu ejer. S. og Lars Andersen,Holtevej 5 

- - - - -  

Det skal anføres, at Bjarne Porsmose anfører, at kun 2 udflyttede 

- Niels Larsen og Anders Hansen - 

- jeg mener,der må have været 5 - ellers er der andre forhold, 

- der ikke passer. 

 

x)fra hvor Pilevævehuset lå (H.J.J.) – men hvor ? 
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Vi er usikre på tidspunktet for de andre tre udflytninger. Sagen 

var måske, at de allerede på et tidligt tidspunkt havde indvilget 

i udflytning, medens de to sidste, Niels Larsen og Anders Hansen 

kom til i sidste øjeblik, og dermed sikrede, at man kom i gang med 

udskiftningen. 

- - - - - - - - 

Udskiftningen blev følgelig elendig med jorden spredt mange steder 

for de enkelte gårde, bl. a. fik en del Køng gårde parceller i na- 

turlige Gummerup områder. Dette gav senere anledning til megen 

handel med jord og frastykninger til mindre landbrug. Rent prak-

tisk og historisk giver det mange vanskeligheder med at "følge 

jorden" i perioden fra udskiftning til udarbejdelse af 1844 ma- 

triklen (skete i Køng sogn i 1806-08 og selve nummereringen efter 

nyt system trådte i kraft ca. 1810). Dog ej for skatter – først i 

1844. 

Selvom udskiftningen var sket under et,opdelte man alligevel 1844 

matriklen i Køng og Gummerup, hvilket bevirker,at der ligger "Køng 

jord" i Gummerups naturlige område og vis versa.I dag - 1999 – be- 

virker dette rent Tingbogsmæssigt, at ejendomme beliggende i Gum-

merup,men med blot et Køng matr. nr. i Tingbogen vil være at finde 

under dette nummer i Køng.  

Udskiftningskort med navne m.m. findes,men er meget "brugt" og 

dermed vanskelig at bruge. 

Min kopi af det original kort – bestilt gennem Odense Universitet 

har en påtegning: 

  Opmålt 1790 af Rasmussen 

  Udskiftet 1793 af L. C. Nyholm 

  Kopieret  1805 af Hofman 

   Jeg antager, at det sidste hænger sammen med forberedelserne 

   1844 matriklen. 

- - - - - - - - 

P.Jensen oplyser i Fynske Årbøger 1936 i en oversigt over ejere og 

brugere over lodder i Køng sogn ved udskiftning, at der skulle 

være ialt 111, fordelt med 41 gårde over 1 td. hartkorn og resten 

huse med intet eller under 1 td. hartkorn samt - måske - fritlig-

gende jordlodder uden bebyggelse. I Gummerup skulle som tidligere 

anført være 35 bygninger (ejendomme) i 1793 

De øvrige skulle umiddelbart være i Køng området, men vi må 

konstatere, at en del af dem ligger i det område, vi i dag kalder 

Holte. 

Vi må nok også her vurdere, at der ikke i 1793 var bygninger på 

ret mange af dem – de kom senere. Det kan heller ikke være 

udflytninger – så mange huse var der simpelthen ikke i Køng. 

Vi tror nemlig stadig på, at der kun var tale om 5 egentlige 

udflytninger. 
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Umiddelbart skulle tingbøger fortælle om jordhandler før 1793, men 

det sker kun i begrænset omfang – og hvis de endelig er – ja – så 

er de svære at identificere. 

Vi hælder derfor til den anskuelse, at der i forbindelse med den 

langstrakte udskiftningsproces er sket handler, som blev 

legaliserede i forbindelse med udskiftningen. 

- - - - - - - - 

Vedr. hartkorn/udskiftning. 

Inden udskiftningen begyndte kendte man jo de enkelte ejendommes 

hartkorn og byens samlede hartkorn. 

Det var et mål, at hver af de "nye" ejendomme skulle have samme 

hartkorn som tidligere - eller tilnærmelsesvis - inddragelserne af 

overdrev i udskiftningerne kunne her give vanskeligheder - ofte 

ser vi da også at de udflyttede ejendomme fik forholdsvis større 

jordarealer end før udskiftningen. 

Men - det synes vigtig, at byens såkaldte samlede hartkorn var 

uændret i forhold til tidligere - for enevældens embedsmænd var 

det meget om at gøre, da hartkornet som bekendt var beskatnings-

grundlag. 

Vi har ikke efterprøvet sagen. 

Derfor kan man næsten med sikkerhed regne med - og det gælder nok 

kun for selvejergårdene - at en formindskelse af hartkorn fra før 

udskiftning (hartkornstal fra 1682 matr.) og til efter udskiftning 

var enbestydende med at der var solgt jord fra i periode fra selv- 

eje og til udskiftning. Et tydeligt eksempel i Gummerup er Skov-

gård, matr. 8a, men andre eksempler kan findes.                  

Vi har ikke lavet en liste herover, da der i så fald vil skulle 

indgå skøn. 

- - - - - - - - 
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Lidt mere om de 5 ”sikre” udflytterne:                     

 

Fra Gummerup til Nøddepol/Højbjerg,nu Erland Rasmussen,Højbjerg- 

vej 29, - Rullegården.  matr.34a Køng 2-4-3-1 (1844) 

Niels Larsen, udskiftn. nr. 37, htk 1-2-0-0  

som hidtil, jf. "tællerækkefølge" havde boet i nuv. matr.27b, 

Byvejen 88. 

Dokumentation er bl.a. Ft. 1787, hvor gl. ejer Anders Hansen 

optræder: 

Niels Larsen,37,1.ægsk,d.1822,73 år 

Anna Andersdatter,40,kone,2.ægsk 

 Anna Sørensdatter, hds.datter,5 år 

  Anders Hansen,Konens fader, enkem.e.2.ægteskab,f.c.1707 

 

 

fra Køng (fra hvor Pilevævehuset lå) til Haugstedbæk/Havreholm 

Lars Frederiksen, udskiftn. nr. 36, htk. 2-4-0-0 

nu matr. 36a Køng efter ”1844”, htk. 3-0-1-2 

Ft. 1787 

Lars Frederiksen,35 år 

Maren Nielsdatter,25 kone beg i 1. ægsk. 

 Nille Larsen,5, barn                Haugstedbæk også kaldet 

 Anders Larsen,2 do.                 Havreholm 

                 også set betegnelse Højbjerglund 

 

fra Køng til Holte Kohave  

Anders Hansen, udskiftn. nr. 38, htk. 1-1-1-0 5/8 

nu matr.33a Køng efter ”1844”, htk 2-5-3-0 1/2 

Ft. 1787 

Anders Hansen,28,husm. 

Karen Pedersdatter,24,beg.1.ægsk. 

 Niels Andersen,3,søn 

Ved ikke hvorfra i Køng, de kom ! 

 

fra Køng til Storkegården /Gedekrog  hvornår ? 

Oluf Hansen Host,udskiftn.nr. 35,m. 2 htk 3-3-2-0 plus 0-1-0-0 

nu matr.35a Køng efter ”1844” med 3-1-1-1 3/4 htk. 

Ft. 1787 

Oluf Hansen Host,46, enkem.e.1.ægsk. 

 Anders Olsen,20,søn 

 Jacob Olsen,10, søn 

 Anna Olsdatter,13,datter 

  2 tj.folk, 

Ved ikke hvorfra i Køng, de kom ! 
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                                          Bilag 11 

                                           

fra Køng til ”søen” 

Hans Gormsen,udskiftn.nr. 16 m. 3 htk. 2-0-2-0 1/3 plus 0-5-0-1 

                                       plus  0-0-1-1 3/4 

nu matr. nr. 32 efter 1844 med 1-2-1-2 htk. 

Ft.1787 

Hans Larsen (Gorm(sen)),52 

Birthe Niels-datter,54, beg 1. ægsk. 

 Johanne Hansdatter,16 

 Lars Hansen,15 

 Hans Hansen,9 

 Chresten Hansen,7 

Ft. 1801 

 samme 

Ft. 1834 

 Lars Hansen,62, aftægt, bor nu i hus 

hed Manden Hans Larsen Gormsen 

gården har måske ligget syd for vejen ned til Østerbys i Køng 

se fil Køng matr. 
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                                           bilag nr.12 

                                        

Almindelig om udskiftning.               se også bilag 15 

 

 

Udskiftningskort. 

Der blev selvfølgelig også lavet et udskiftningskort i forbindelse 

med udskiftningen i 1793. Det originale kort som findes i dag er 

desværre meget overtegnet, bl.a. i forbindelse med arbejdet med at 

lave ”1844 matr”. 

De udskiftedes navne er med htk. anført på kortets margin. 

Der er lavet fotokopier af kortet, som bl.a. findes på Hjemstavns-

gården, Lokalhistorisk Arkiv og også hos undertegnede. 

Kortet er – i hvert fald – i de bebyggede områder næste umulig at 

få nytte af. 

Vi går ud fra af P. Jensens kilde for arbejdet med afskrift bunder 

i det oprindelige kort vist på Rigsarkivet. 

- - - - - 

I forbindelse med udskiftningen blev der ført en protokol over 

forhandlingerne. Disse findes i afskrift på Glamsbjerg lokalh. 

Arkiv. Spændende læsning, men en del af besværlighederne skal nok 

læses mellem linierne. 

 

ooooooooooooooooo 

 

P. Jensen har i Fynske Årbøger 1936 lavet en afskrift om de 

forskellige lodder ved udskiftningen i Køng Sogn i 1793. 

I afskriftet er anført 111 lodder – jeg formoder, at de alle er 

fra Køng-Gummerup området, idet det indbefatter område v. Søholm 

og Holte m.m. 

Det skal anføres: 

- at det synes at være lodder,som ikke nødvendigvis er bebyggede. 

- at numre og placeringer kommer i tilfældig orden, således at 

     f.x. Køng og Gummerup kommer ”blandet”. 

- at vi formoder, at en del tidligere jordhandler i forbindelse 

     med udskiftningen er blevet – om man må sige – legaliseret. 

- at vi har om muligt søgt at dele op i grupper, Køng, Gummerup 

     og udflyttere m.m. 

- at vi ikke kan sige, hvorfra udflytter i alle tilfælde kommer. 

- at der er nogle ”mindre steder” uden nummer – særskilt anført. 

- at ”det ekstra htk.” er efter Hovedgårds takst. 

- at en ejer kan have flere jordparceller,f.x. at man ejer et og 

     fæster et andet ! 

- at vi ikke konsekvent har identificeret dem med beliggenhed 

     før vi har bearbejdet vedk. ejendom, som f.x. i Gummerup. 
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                                       bilag nr. 12 

- at antallet af udskiftningsnumre ikke er identisk med antal  

     boliger(huse & gårde), f.x. skulle der efter ovenstående 

     være 39 numre i Gummerup, men antallet af bebyggelser var 

     væsentlig færre i udskiftningsåret 

- at det har slået os, at der er 22 mindre parceller, som 

vi har henført til Holte m.m. se side 4. Hvor kommer de fra ? 

vi kan ikke se, at de er udflyttede ! 

forklaringen kan være, at det er – hvad de også er – mindre 

parceller, som er blevet frasolgt gårdene i Køng-Gummerup i 

”selvejerperioden” fra omkring 1770. numre er: 

61-62, 72, 75-76, 78-100 og 105,109-110 

Køng 

Rantzau    nr.  1  Peder Skytte         11-0-0-0 + o-o-o-2 

selvej.    nr.  2  Hans Høybjerg         4-4-0-0 

Søbo       nr.  3  Anders Nielsen        7-0-0-0 

Præsteg.   nr.  4  Ivar Seidelin         6-6-0-0 

Søbo       nr.  5  Rasmus Nielsen        5-4-1-2 

Rantzau    nr.  6  Jørgen Jørgensen      3-0-0-0 

 ”         nr.  7  Peder Aborre          6-0-0-0 

 ”         nr.  8  Lars Bondemand        6-0-0-0 

 ”         nr.  9  Christopher Ellemann  6-0-0-0 

 „         nr. 10  Jens Beck             6-0-0-0 

 „         nr. 11  Hans Andersen         6-0-0-0 

 ”         nr. 12  Hans Hansen           6-0-0-0 

selvej.    nr. 13  Gustav Calmar/Køng M. 0-1-2-2 + 1-3-2-0 

Hvedholm   nr. 14  Rasmus Frederiksen    8-2-0-2 

selvej.    nr. 15  Jørgen Jensen         5-5-2-0 1/3 

selvej.    nr. 34  Søren Hansen Storm    1-1-2-2 

selvej.    nr. 42  Christen Erichsen     0-7-0-0 

selvej.    nr. 43  Zacharias Enochsen    0-5-2-1 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 46  Hans Andersen,Køng    0-4-0-0 + 0-4-2-0 + 

                                                   0-0-1-1 3/4 

selvej.    nr. 47  Jørgen Jørgensen      0-5-0-0 1/2 + 0—0-2-0 

P.Andersen nr. 48  Christopher Hansen    0-0-2-1 1/2  

  Gummerup         hus og hauge 

selvejer   nr. 48  Christopher Hansen    0-0-4-0  

                   jordlod i Gum. 

selvej.    nr. 49  Hans Stormgård        0-4-0-0 1/2   

selvej.    nr. 50  Hans Kuro             0-0-0-0 

selvej.    nr. 51  Mads Bødker,Køng      0-3-2-2 

selvej.    nr. 55  Urmager Wibye         0-2-0-0 

selvej.    nr. 57  Elias Jørgensen       0-5-0-0 

Rantzau    nr. 58  Elias Jørgensen       0-2-2-1 1/2 incl.hus 

 ”         nr. 59  Hans Rasmussen        0-2-2-1 1/2 incl.hus 
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    Køng forsat:                                     bilag 12 

M.Andersen nr. 66  Rasmus Larsen,Køng    0-2-0-0 

selvej.    nr. 69  Niels Skomager,Køng   0-1-2-0 

selvej.    nr. 70  Peder Mahler,Køng     0-0-0-0 

selvej.    nr. 71  Johan Usse,hus +toft  0-0-0-0 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 73  Anders Ågård          0-0-0-0 + 0-2-0-0 

selvej.    nr. 74  Rasmus Hansen         0-3-0-0 

Rantzau    nr. 77  Peder Skytte          0-0-0-0 

selvej.    nr. 91  Henning Andersen,     0-4-0-0 jordlod 

selvej.    nr. 92  Niels Johansen        0-0-0-0 + 0-3-2-0 

selvej.    nr. 93  Lars Andersen         0-2-2-0 

selvej.    nr. 94  Rasmus Larsen         0-3-2-0 jordlod 

selvej.    nr. 95  Jørgen Andersen       0-0-0-0 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 96  Knud Andersen         0-3-0-0 jordlod 

selvej.    nr. 97  Hans Johansen         0-2-0-0 jordlod 

selvej.    nr.103  Lars Nielsen,Flemløse 0-4-0-0 jordlod 

Løgismose  nr.104  bruger Flemløse Kirke 0-3-1-0 

selvej ?   nr.108  Pastor Seidelin       0-0-0-0 jordlod 

selvej ?   nr.108  Pastor Seidelin       0-0-0-0 ufri jord 

Gummerup 

 

selvej.     nr. 17  Mads Andersen         5-0-0-0 

 ”          nr. 18  Morten Mosegård       6-3-2-1 1/2  

 ”          nr. 19  Lars Mosegård         4-5-3-2 1/2 

 “          nr. 20  Anders Mosegård       2-6-1-0 

 ”          nr. 21  Peder Andersen        6-0-0-0 

 ”          nr. 22  Christian Johansen   3-3-3-1 7/8  

 “          nr. 23  Christian Lunde       4-5-0-2 1/2 

Rantzau     nr. 24  Christen Bødker       1-6-1-2 

 “          nr. 25  Lars Larsen           4-3-0-0 

selvej.     nr. 26  Peder Hansen          5-5-1-1 

selvej.     nr. 27  Jens Rasmussen        5-6-3-0 1/2 

J.Jørgensen nr. 28  Peder Pedersen        7-5-2-2 

selvej.     nr. 29  Peder Olsen           3-5-1-0 

selvej.     nr. 30  Jørgen Sørensen       2-7-1-1 1/4 

selvej.     nr. 31  Rasmus Mosegård       5-3-0-0 

selvej.     nr. 32  Niels Bondemand       1-2-1-2 + 0-1-2-0 

selvej.     nr. 33  Lars Lunde            1-0-0-0 

selvej.     nr. 39  Lars Hansen,Glamsbj.  2-2-1-0  jordstykke 

selvej.     nr. 40  Anders Sjodsholm      1-0-1-1 (+ 

selvej.     nr. 41  Lars Jørgensen        1-6-2-0 

selvej.     nr. 44  Peder Smed, Gum.      0-6-3-0 

selvej.     nr. 45  Hans Bødker, Gum.     0-6-0-0 

selvej.     nr. 52  Anders Sjodsholm      0-3-2-0 (+ 

selvej.     nr. 53  Lars Bondemand,jordld.0-4-0-1 1/2  Gum.     

selvej.     nr. 54  Morten Erichsen       0-3-3-0 1/2 

selvej.     nr. 56  bødker Joachim Asmuss.0-2-0-0      Gum. 
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  Gummerup forsat:                            bilag nr. 12 

 

Rantzau     nr. 60  Anders Clausen        0-3-0-0 

Søbo        nr. 63  Herman Johansen       0-2-3-0 

selvej.     nr. 64  Herman Johansen       0-0-1-1 1/4 

Søbo        nr. 65  Lars Jørgensen        0-1-1-1 

J.Rasmussen nr. 67  Mads Sjodsholm,hus &  0-0-0-0 

 Gum.                     hauge under ejers gård 

P.Hansen,Gum r. 68  jordlod Skolemoesbj.  0-3-0-0    

selvej.     nr. 98  Lars Hansen,Gum       0-0-0-0 + 0-0-2-0 

selvej.     nr. 99  Hans Pedersen,Signekj.0-0-1-0 

selvej.     nr.101  Jacob Jørgensen,Glams.0-0-0-0 

                    jordlod i Gum. 

selvej.     nr.102  Peder Andersen,Gum    0-4-0-2 3/4 

                    jordl. Langerod 

selvej.     nr.106  Peder Kurø,Hilleruph. 0-4-0-0 

Degneembede nr.107  Hr. Heilig            0-0-1-0 

selvej.     nr.111  Christen Bødker       0-0-0-0 

 

Udflyttere 

selvej.    nr. 16  Hans Gormsen          2-0-2-0 1/3 + o-5-0-1 

                   fra Køng - udflyttet til søen + 0-0-1-1 ¾ 

selvej.    nr. 35  Ole Hansen fra ? til  3-3-2-0 + 0-1-0-0 

                   Storkegården 

selvej.    nr. 36  Lars Frederiksen fra  2-4-0-0 

                   Køng til Havreholm(* 

selvej.    nr. 37  Niels Larsen fra Gum. 1-2-0-0 

                   til Nøddepol/Højbjerg 

selvej.    nr. 38  Anders Hansen fr.Køng 1-1-1-0 5/8  

                   til Holte Kohauge 

--------------- 

*) nu Haugstedbæk – også set benævnt Højbjerglund 

 

Enkelt uden udskiftningsnr. 

                   Hans Erichsen, Køng   0-0-3-0 

                   Rs. Skrædder, Køng    0-0-0-1 1/2   

                   Jens Hansen, Højrup   0-2-2-2  Skovhauge 

                   Johan Usse,Gum.       0-2-3-1 1/2  

                   Jacob Johansen,Gum.   0-1-3-2 1/2  
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                                        bilag nr. 12 

 

Andet – nok Køng sogn, men i Holte-,Søholmområdet, m.m. 

 

selvej.    nr. 61  Lars Berntsen,Søholm 0-2-0-0 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 62  Jørgen Fisker,Søholm 0-1-1-1 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 72  Hans Rasmussen,Voldt.0-3-3-0 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 75  Anders Jensen,Romerh.0-5-0-0 

selvej.    nr. 76  Jørgen Andersen ”    0-2-0-0 

Rantzau    nr. 78  Lars Rasmussen,      0-2-2-1 1/5 

                    Højrupledhus 

Rantzau    nr. 79  Christen Holte       0-2-1-1 1/4 

                    Galtenbjerghus 

Rantzau    nr. 80  Hans Madsen,Holte    0-0-0-0 

Rantzau    nr. 81  Hans Jensen, Søholm  0-1-0-0 

Rantzau    nr. 82  Rasmus Hansen,Holte  0-0-0-0 

selvej.    nr. 83  Jens Skov i Holte    0-7-3-0 

selvej.    nr. 84  Hans Skytte,Holte    0-0-3-0 1/2 + 0-5-0-0 

selvej.    nr. 85  Henning Hansen,Bækh. 0-3-0-0 

selvej.    nr. 86  Hans Rasmussen,Holte 0-3-0-0 

selvej.    nr. 87  Morten Hansen,Holte  0-1-0-0 

Løgismose  nr. 88  Morten Hansen,Holte  0-1-3-0 incl hus 

Løgismose  nr. 89  Jørgen Hansen        0-1-3-0 incl hus 

selvej.    nr. 90  Jørgen Hansen,jordl. 0-1-1-2 1/2       

selvej.    nr.100  Søren Knudsen,Dærup  0-3-1-0 

Rantzau    nr.105  Povelshus,Glamsbj.   0-2-2-1 jordlod 

Rantzau    nr.109  Glamsbjerg Mølle     0-0-0-0 ? 

selvej.    nr.110  Rasmus Hansen,Holte  0-2-2-0 

 

ooooooooooooooo 

 

Jeg har ikke tilsvarende oversigter 

fra andre udskiftninger i Køng sogn, men kort findes på lokalh. 

arkiv. se evt efter navnepåtegninger. 

 ------------------ 

Køng-Gummerup udskiftet 1791-93 v. landinsp. L. C. Nyholm 

Højrup blev udskiftet i 1795 v. N. Arenstorp 

Glamsbjerg blev udskiftet i 1799 v. N. Arenstorp 

Holte og Højbjerg er ikke udskiftet - enkelt- og enestegårde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

 

filnavn: Matrikel.GUM                              side 1 af 4     

                                       bilag nr. 13 

 

Her skal gives en omtale Nummersystem i "1844" matrikelen. 

 

Matriklen af "1844" kom til verden efter kgl. beslutning af 1804. 

Årsagen var at man bl.a. af administrative  (og skattemæssige) 

grunde skulle have et system, så man  både kunne holde styr på 

hartkornsskatter og til- og frastykning af jord. 

Det, man valgte, blev et godt system, eftersom det har holdt til 

vor tid og bruges den dag i dag. Det forlyder imidlertid,at man nu 

afprøver et moderne E.D.B system. 

Princippet fra 1804 er: 

  1. Hver ejendom fik et løbenummer 

                   Gummerup fra 1-56 

     samt to bynavne (ejerlaug/ by og sogn) 

  2. Hvis der frastykkedes et areal, kom restarealet til at 

     hedde hovednummeret efterfulgt af "A". 

     Det frastykkede fik hovednummer efterfulgt af "B". 

  3. Hvis der tilstykkedes et areal, beholdt det nummeret fra 

     det frastykkende ejendom 

  4. Til alle tal hørte en arealopgivelse 

  5. Ud af nummeret kan man så se,hvorden ejendommen er"stykket" 

     sammen. 

 

Det hele kan bedst beskrives med et eksempel: 

Indtil 1974 hed Bøgebjerggård: 

  4a,35,13e,24,15c Gummerup, Køng sogn. 

         eller 

  4a m.flere,Gummerup, Køng sogn 

        - - - - - 

   4 er det oprindelige nummer fra "1844" 

 

   a fortæller at der frastykket areal.  4a er således hovedparcel 

 

     "m. flere" er en slags forkortelse for øvrige numre og 

            fortæller, at der er flere under samme skøde. 

 

   35,13e,24,15c fortæller "normalt" kronologisk række for køb 

 

   35 er tilkøbt som "helt areal" uden fra- & tilstykninger 

                     siden opmåling ca. 1808 til "1844" 

 

   13e fortæller at det er frastykket matr.nr.13, og det er den 

                     4.frastykning (b,c,d - e) 

 

   24 som ovenstående 35 
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                                             bilag 13 

 

   15c fortæller,at det er frastykket matr.nr.15, og det er den 

                     3.frastykning fra nr. 15 

 

   til hvert matr. nr. hører et bestemt areal 

- - - - - 

Efter ca.1970 er Matrikelsdirektoratet begyndt ændret praksis 

sådan: hvis der tilkøbes, og der er mange numre.i forvejen, 

tillægger man nogle numre til hovednummeret (m.tilhørende areal). 

Vedr. 4a blev 

  15c "indlagt" i 4a, da vi i 1974 frastykkede 4 l 

  til Karen og Martins hus. 

Bøgebjerggård derefter 4a,35,13e & 24 el. 4a m.fl. 

- - - - - 

Det bemærkes, at P.Jensen har i "Fynske årbøger" 1936 lavet et 

udskrift af 1844 matr. som stammer fra periode 1814 -1820, altså 

en oversigt over de 55(56) i denne periode m. ejere/brugere. 

At det er perioden 1814-1820 kan bekræftes af: 

 nævnte: 

   Chr.Hansen matr.15 fik skøde 1814 

   Jacob Johansen,Usse havde skøde 1814 

   matr.13 Anders Pedersen blev delt 1820 

I det følgende skal gengives afskrift: 

 

Ejer      matr.  bruger   hartkorn 

 

Degn  1a          M.T.Heilig                 0-1-0-1 1/2 

Skole  1b     do   0-5-2-0    

  

Søholm    2  Ole Bentzen  4-5-1-0 1/2  

Søholm  3  Rasmus Andersen  2-3-1-1 3/4 

Selvejer  4  Jørgen Pedersen  7-5-3-0-1/4 

 do.  5  Rasmus Jensen  6-4-3- 1/2 

 do.      6  Peder Hansen  7-5-2-2 3/4 

 do.  7a  Jacob Johansen  1-4-3-1 1/4 

 do.      7b  Lars Rasmussen  0-3-1-0 1/2 

 do.  7c  Rasmus Larsens enke        0-6-2-0 3/4 

 do.  7d  Christen Hansen            0-1-3-0 3/4 

 do.     8a    Lars Rasmussen  6-3-3-1 1/4 

 do.  8b  Christen Hansen  0-3-3-2 

 do.  9  Morten Rasmussen  2-1-1-0 

 do. 10  Hans Mortensen  7-4-1-0 

 do. 11  Anders Mortensen  3-0-1-1 1/4 

 do. 12a  Lars Mortensen  2-5-1-2 1/2 

 do. 12b  Peder Christensen  0-4-2-0 1/2 

 do. 12c  Morten Larsen  1-1-3-0 ¾ 
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 do. 12d  Anders Larsen  0-5-2-0 

 do. 13  Anders Pedersen  6-5-0-2 1/2 

 do. 14  Rasmus Mortensen  5-3-1-1 

 do. 15  Christen Hansen  1-5-3-2 

 do. 16  Rasmus Erichsen  1-1-1-0 1/4 

 do. 17  Niels Sørensen  1-2-3-0 1/4 

 do. 18  Peder Sørensen  1-2-2-1 1/2 

 do. 19  Jacob Johansen  1-0-0-2 1/4 

 do. 20  Niels Hansen  0-5-2-1 

 do. 21  Hendrik Hansen  0-2-3-0 

 do. 22  Niels Krabbe  0-3-1-1 1/2 

 do. 23  Hans Pedersen  0-0-3-1 3/4 

 do. 24  Anders Pedersen  0-4-1-0 

 do. 25  Anders Christensen  0-2-0-0 

 do. 26  Rasmus Pedersen  0-2-3-2 1/2 

 do. 27  Rasmus Jørgensen  0-4-3-2 1/4 

 do. 28  Anders Larsen  0-6-0-0 1/2 

 do. 29  Anders Mortensen  0-5-3-0 

 do. 30  Peder Jørgensen  0-4-1-1 3/4 

 do. 31a  Unge Morten Erichsen 0-0-2-1 1/4 

 do. 31b  Peder Hansen  0-1-0-2 3/4 

Søholm 32  Mads Nielsen  0-3-1-2 1/4 

 do. 33  Lars Rasmussen  0-3-0-1 1/2 

R.Jensen 34  Mads Andersens enke 0-1-2-1 1/4 

selvejer 35  Peder Pedersen  0-6-0-1 1/4 

 do. 36  Rasmus Andersen  0-4-0-2 

 do. 37  Ole Bentzen  0-1-2-2 

 do. 38  Mads Andersens enke(t 0-1-0-0 1/2 

 do. 39  Lars Rasmussen  0-1-0-1 3/4 

 do. 40  Peder Hansen  0-2-1-2 

 do. 41  Niels Johansen  0-4-2-2 

 do. 42  Anders Pedersen  0-4-3-0 3/4 

 do. 43  Jens Nielsen Smed  0-0-3-2 3/4 

 do. 44  Lars Nielsen Lyders 

                                 enke  0-0-1-0 

O.Hansen 45   do.  0-0-0-1 3/4 

selvejer 46  Peder Andersen Rytter 0-0-1-0 3/4 

 do. 47  3 ejere:Jens & Hans Ibsen 

       samt   Rasmus Nielsen 0-0-0-2 1/2 

A.Larsen 48  Niels Andersen  0-0-1-2 1/4 

selvejer 49  Henning Johansen  0-0-0-1 

 do. 50  Maler Schmith  0-0-1-0 1/2 

 do. 51  Jens Jørgensen Smed 0-0-0-0 3/4 

J.Jørgensen 52  Peder Andersens enke 0-0-0-1 
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                                           bilag 13 

 

selvejer 53  Mads Pedersen  0-0-0-2 

 do. 54  Rasmus Skomager  0-0-0-2 1/4 

 do. 55  Rasmus Lausen  0-0-0-1 3/4 

    I ALT             86-6-3-0 1/4 

 

 

senere tilkommen 56 gadejord nu Peder Pax´ hus   

   

t) boede på Virkelyst i Køng. 

 

NB.fortegnelse over ejerlaug Køng,Højrup,Glamsbjerg.Søholm Hv.gd. 

   2 gd.i Højbjerg,Holte m.Skrinshave,Hjortholm,Bærholm & 

   Bækhuset - findes i samme skrift af P.Jensen  

       ---

--------------------         

1844 matriklen. 

Den lovmæssige baggrund var en forordning fra 1804. 

Forarbejdet blev for Køng Sogn (og for det meste af Fyn) lavet i 

perioden 1805-1810. Efter denne var der i Køng sogn: (P.Jensen) 

   

Søholm Hovedgård                  5 matr. numre. 

Køng By (ejerlav)               112 matr. numre. 

Gummerup By (ejerlav)        55(56) matr. numre. 

Højrup By (ejerlav)              39 matr. numre. 

Glamsbjerg By                    26 matr. numre. 

Holte By og de 4 gl. gård: 

Bærholm,Bækhuset,Hjortholm og 

Skrinshave               alt      9 matr. numre 

Højberggårde                      2 matr. numre                            

 

Det skal bemærkes, at en del matr. numre er ubebyggede, jvf. den 

tidligere omtalte megen handlen med parceller. 

 

Endelig bemærkes - og dette som noget væsentlig - at 1844 

matriklens matrikulære del trådte i kraft i Køng sogn allerede 

i 1810, hvorimod den skattemæssige del først effektueredes i 1844 

- deraf navnet 1844 matriklen. 

-  

BEMÆRK: Tingbogen kom til at arbejde med 56 numre i Gummerup. Den 

sidste er PEDER PAX huset nr. 56 !!!  

 

  

 

 

 



122 

 

Fil: Om-kirkeb-skifte-fæste-Sk-&-P-prot.doc      side 1 af 6 
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Lidt mere uførlig om Kirkebøger, Folketællinger, Skifteprotokoller 

Fæsteprotokoller, samt Skøde og Panteprokoller m.m. 

- - - - - 

Indledningsvis anføres, at ovennævnte blev lidt forskelligt 

administreret i de forskellige dele af den danske helstat, idet 

forordningerne om Norge udgik fra Norske Kanceli, Hertugdømmerne 

fra Tyske Kanceli og endeligt for kongeriget Danmark fra Danske 

Kanceli. Disse forordninger var meget ofte forskellige. Vi mærker 

særlig til dem vedr. hertugdømmerne. Selv i dag – over 80 år efter 

genforeningen – kan der være særlige ordninger for Sønderjylland, 

f. vedr. personregistreringen. 

- - - - - 

Kirkebøger. 
Chr. D. IV pålagde præsterne, at udfærdige og føre kirkebøger. Jeg 

opfatter situationen sådan, at forordningen kom i 1645, men trådte 

i kraft fra og med 1646. Der var ikke standardbøger, men bøger med 

blanke sider, og præsten indførte i kronologisk orden fødsler, 

vielser og dødsfald. Ofte benyttede præsten lejligheden til at 

sætte sine personlige bemærkninger, som ikke alene kan være fornø-

jelige, men også oplysende. 

Kun relativ få af de ældste kirkebøger eksisterer – enten er de 

gået til ved tidens tands gnaven eller ved ildebrand. 

For Køng sogns vedkommende er den første kirkebog fra 31/7 1687 

med ”huller” 1770-71 og 1775 på grund af præstens sygdom og 

præsteskifte. Den gamle kirkebog ophørte her i sognet pr. 25/12 

1813. Vi har kirkebogen 1687-1813 på Cd og lokalh. Arkiv har taget 

en kopi. 

 

I 1813 blev der indført et nyt reglement, hvorefter kirkebogen 

skulle føres i fortrykte bøger med rubrikker til de respektive 

spørgsmål og dertil i 2 enslydende eksemplarer, som ikke måtte 

”opbevares i samme hus natten over” – brandfare ! 

Man vil kunne opleve, at præsten forsatte i den gamle bog, indtil 

den – nok økonomiske grunde – var udskrevet ! 

De to bøger benævnes som hovedministerialbogen og contraministe-

rialbogen. 

 

Igen i 1892(fastsat 16/8 1891) ændredes kirkebogens fortryk – til 

manges glæde – for nu skulle en afdøds forældre også indskrives. 

 

Den elektroniske kirkebog er nu på vej ind i administrationen. Her 

i Køng sogn indførtes den pr. 1. april 2003 

- - - - - 

                                                      Forsættes 
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                                         Bilag 14    

 

Apropos: Præsterne skulle sidst i 1800 årene i kirkebogen føre en 

afgang- og tilgangsliste. Denne kan undertiden være til nytte, men 

ofte fornemmer man, at præsten ikke har taget denne opgave særlig 

forpligtende. Det var den første form for et folkeregister. 

Tilsvarende kan siges om de såkaldte ”jævnføringslister”, hvor 

præsten f.x. i forbindelse med et bryllup skulle referere tilbage 

til brudens (den i sognet fødtes) tidligere data (fødsel). 

Se også min artikel om dette emne i Lokalhistorisk Arkivs 

årsskrift Tilforn 2003. 

- - - - - 

 

Folketællinger. 
Den første folketælling i Danmark fandt sted i 1769, men omfattede 

kun totale antal personer,og kan derfor som sådan ikke bruges i 

slægtsforskningsmæssigt henseende. 

Første egentlige folketælling med antal fordelt på køn, familie-

mæssig status, alder, bopæl m. m. fandt sted i 1787. De følgende 

folketællinger fandt sted i 1801 og så desværre først i 1834. 

Efterfølgende i 1840, 1845, 1850, 1860 og så fremdeles. 

Læg mærke til 1845 – her oplyses fødesognet ! 

Efterhånden er folketællingerne enten fotokopierede, mikrofilmede 

eller af energiske mennesker blevet omskrevne og indskrevne på 

disketter og/eller CD rom og findes på diverse arkiver. 

Vi har folketællingerne for Køng sogn 1787,1801,1834,1850 og 1880 

på CD og har afleveret kopier til lokalh. Arkiv. 

I 1924 indførtes folkeregistrene med flytteanmeldelser. Desuagtet 

fosatte de jævnlige folketællinger med udfærdigelse af lister helt 

frem til ca. 1950. 

Ved de første folketællinger udførtes arbejdet af præsterne, som 

på en måde var den lokale administration. 

- - - - - 

Skifteprotokoller. 
Skifte efter en afdød kendes helt tilbage til antikkens tid. Ordet 

”Skifte” refererer vil til, at en ting skifter ejer. 

Selvfølgelig skulle man have lidt styr på dette. Dødsfald skulle i 

sagens natur meddeles til præsten. Langt tilbage i tiden kan man 

finde en praksis for, at præsten normalt ikke måtte foretage 

begravelse, før han havde vished for, at dødsfaldet var anmeldt 

til skiftemyndigheden. I dag betragter vi det som helt normalt, at 

denne myndighed er hos den stedlige dommer /skifteretten. Denne 

regel går tilbage til 1851, hvor det ganske vist var herreds-

fogeden, der var dommer. Selve arbejdet blev udført af hans 

medarbejder, kaldet retsbetjenten. 

                                            Forsættes 
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                                             Bilag 14 

Før den tid var det meget forskel på, hvem der havde skiftemyndig-

heden.  Efter helt gamle regler var det en husbondsret, men efter 

Chr. d.V´danske lov 1683 kom der mere orden. Her skal man bemær-

ke, at forskellige stænder havde deres egne skifteretter. Præsters 

var hos provsten og tilsvarende for andre grupper. For ”fæstefol-

ket” /fæstebønderne - og det var de fleste - havde godsejeren 

skiftemyndigheden. 

Efter forordning fra 1719 skulle der af skiftemyndigheden føres 

protokol, men det skete langt fra alle steder. 

Hvis man i dag ønsker at finde skiftet efter en bestemt person, 

kan det være svært. For en fæstebonde eller hans kone skal man 

kende ”hans gods” og dermed den tilhørende skifteprotokol. Ofte er 

der lavet tilhørende registre, hvor man søger under navn. 

Efter reglen blev der afholdt skifte på 30. dagen efter dødsfald. 

Protokollatet derfra kan i historiemæssigt henseende være guld 

værd, idet det oplyser om navne på arvinger, ofte med alder, 

fortegnelse over boets ejendele og fordeling af disse.  

For som det ofte hedder i indledningen til et protokollat skrevet 

på 30. dagen efter dødsfaldet ” at notere (arvinger), at 

registrere (boets aktiver og passiver), at vurdere (samme) og at 

fordele (samme)”. Man skal bemærke, at en søn i arv fik dobbelt så 

meget som en datter(søsterlod). 

Skiftet oplyser ligeledes om værger for mindreårige og kvinder 

(laugværger eller rettere lovværger – værger i henhold til loven) 

- - - - 

Nogle godser var sløsede med at skrive i skifteprtokollen – man 

sidder ofte med en fornemmelse af, at der kun blev skrevet, når 

der var mindreårige arvinger og noget at fordele. Derfor finder 

man sjældent noget om skifte efter aftægtsfolk, indsiddere og 

tilsvarende. 

Vi synes således ikke, at Brahesholms skifteprotokol er så 

oplysende, som nogle vil gøre den til. 

Bemærk særlig Ryttergodsets skifteprotokol – meget oplysende og 

ovenikøbet normalt let læseligt. 

 

Vi henviser normalt til skifteprotokol med forkortelser, f. x.: 

Br. Sk.P. B.2/125 = Brahesholm Skifteprotokol Bind 2, folio 125 

- - - - 

Vi kan oplyse, at vi har haft masser af skifter fremme, men har 

koncentreret os om de familiemæssige forhold, hvorimod vi har 

tillagt selve skiftet mindre værdi. 

- - - - - 

 

 

                                                  forsættes 
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Fæsteprotokoller.                      Bilag 14 

 
Aftale om indgåelse af fæsteforhold skete oprindelig mundtlig - 

måske i vidners nærvær. 

Fra 1718 blev det påbudt, at fæsteaftaler/fæstebreve skulle være 

nedskrevne, men man kan finde nogle, der er ældre. 

Også her skal man kende godset for at finde noget. 

Ofte er der i dag lavet registre for fæsteaftaler, hvor man leder 

på navn og hvor ny såvel som tidligere fæster er oplyst samt dato 

for indgåelse. 

Når årstallet 1718-19 ofte nævnes, skyldes det, at fra dette år 

skulle skifte- og fæstesager føres på speciel afgiftsbelagt papir 

(skatteindtægt) 

Fra 1810 skulle fæstebreve tinglyses. 

Vi har koncentreret os om personerne, og hvad man fæstede og ikke 

så meget om betingelserne. En anvendt forkortelse kan være: 

Br.Fæ.P. B.1/125 = Brahesholm Fæsteprotokol Bind 1 folio 125 

Også her kan man prise kvaliteten hos Ryttergodset. 

- - - - - 

 

 

Skøde og Panteprotokoller 
 

I den vestlige verden har ejendomsretten eksisteret langt tilbage. 

Tidligere blev ejendomsret fastslået på tinge, idet handler, ejen-

domsoverdragelser etc. blev oplyst her, og tingmændene var under 

forskellige betegnelser vidner. Vi finder undertiden bemærkning 

om, at et tingsvidne har oplyst. De fleste herreder havde eget 

ting. Dertil var der landstingene, f.x. Fynbo landsting. Senere 

fik nogle – navnlig større godser eget ting for deres godsområde – 

de såkaldte  birketing. 

Efterhånden blev det skik og senere påbudt, at en tingskriver 

skulle nedfælde resultaterne fra de enkelte tingdage. 

Tingsager omfatter alle rets- og domshandlinger. 

Der findes skrevne tingbøger tilbage til 1500 tallet, men de er 

sjældne. 

Vi må konstatere, at det er svært at finde rundt i arkivalierne 

fra før ca. 1790                            . 

Ser vi på de lokale forhold, så er året 1804 her som andre steder 

et skilleår. Her interesserer vi os særlig for ejendomshandler. 

 

 

                                               forsættes 
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                                                 Bilag 14 

Før 1804 

Såkaldte ”fine folk”, f.x. godsejere fik deres handler tinglyst 

ved Fynbo Landsting. En arkivhenvisning som L. 1./478 betyder 

Fynbo Landsting, bind 1, folio 478. Der er lavet et afskrift 

herfra dækkende Båg herred 1646-1805 under Landsarkiv SP 773. 

Af mærkelige grunde – vist nok levn fra Ryttergodstiden – skulle 

visse handler her fra Køng området tinglyses ved Ravnebjerg 

Herredsting. 

Et R foran et arkivnummer henviser således til Ravnebjerg Herred. 

På Landsarkivet findes et afskrift – alfabetisk opstilling – over 

handler fra Båg herred for perioden 1772-1798 under arkiv nummer  

SP 775. 
 

Efter 1804 

Alle handler skulle fra nu tinglyses ved den lokale herredsret, 

hvor man finder dem i kronologisk rækkefølgen i Skøde og 

Panteprotokollen. 

I 1844 ændrede man det, så protokollen opdeltes i et realregister 

og en skøde- & panteprotokol: 

Realregisteret, hvor hver ejendom havde sin faste side med nøgle-

data. Oprindelig var registret opbygget i matrikelnummerrække-

følge, men efterhånden som der ikke var plads nok, fik de senere 

matrikelnummerfrastykninger plads bagerst i registret – så det 

blev efterhånden upraktisk ! 

Skøde- & Panteprotokol 

hvor selve skødeteksten blev indskrevet i kronologisk rækkefølge. 
 

Væsentlig er: 

Realregister for Køng sogn med evt. tillæg 

Dækker periode fra før 1800 – ved de første selvejehandler – til 

op mod 1940, baseret på 1844 matriklens numre. Retsbetjenten har 

her været så elskværdig i modsætning til de fleste retskredse, at 

refere baglæns til den sidste godsejer-ejer. Arkivnumrene heri 

refererer til selve skødeprotokollen, hvor man kan læse den 

enkelte handel.    Realregisters arkivnr. er  SP 942 
 

Skøde- & protokoller. 

Der findes 55 ”skøde”-protokoller mærket 1-55 for perioden 1804 op 

til 1919, hvor man som bekendt gik over til det, man kalder 

løsbladssystemet, som igen har virket op til ca. år 2000, hvor man 

indførte den elektroniske tingbog. 

Disse protokoller 1-55 har arkivnumre SP 779 op til ca. SP 819 

 

Når vi henviser til tingbogen sker det oftest som Sk.& P. B.10/550 

hvilket betyder Skøde og Panteprokol (underforstået for Båg 

herred) bind 10 folio 550 

 

                                                forsættes 
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Et par kuriosa vedr. skøder og tinglysning 

 

Hvorfor hedder det papir, som giver ejendomsret til fast ejendom,  

et skøde ? 

Vi kan flere forklaringer, som ikke behøver at være det 

endegyldige. 

a) I gamle dage - efter en fødsel, hvor faderen tog det nyfødte  

   barn på skødet – så vedkendte han sig fadderskabet og ejendoms- 

   retten. ”Han skødede barnet” 

b) I gamle dage på tinge – når tinget godkendte en jord(ejendoms)- 

   handel, kastede sælger som symbol på handlens afslutning en 

   håndfuld jord i skødet på den nye ejer. 

 

Hvorfor hedder det tinglyse ? 

Igen et gammelt ord – der refererer til at det sker på tinge – og 

lyse er et gammelt ord for oplyse. 

 

Få en handel skrevet ? 

Når man i min barndom havde afsluttet en ejendomshandel, blev der 

normalt af ejensmægler eller en anden ansvarlig opmand udfærdiget 

en slutseddel, hvori de aftalte handelsbetingelser kort var 

skrevet ned og derefter underskrevet af begge parter. 

Slutseddelen blev derefter afleveret hos en sagfører/procura-

tor/advokat, som så lavede et forslag til et skøde, hvorefter 

parterne mødtes hos denne for evt rettelser/tilføjelser og endelig 

underskrive med vitterlighedsvidner. 

Sådan en dag sluttede normalt med et lidkøbsgilde. 

Advokaten sendte så skødet til tinglysning, og når parterne havde 

betalt deres respektive regninger, fik de det tinglyste skøde 

udleveret. 

Besøget hos advokaten blev altid omtalt som: man skulle ud for at 

få handlen skrevet. 

Lidt tidligere i tiden mødte parterne direkte op hos retsbetjenten 

(dommerkontoret), hvor man forelagde retsbetjenten sine beslutnin-

ger, hvorefter han så skrev direkte ned i tingbogen, hvad man 

havde besluttet, og så skrev parterne under her. Altså man fik 

handlen skrevet. 

Om man fik kopier, ved vi ikke – fotokopier eksisterede i hvert 

fald ikke. 

                                                     slut 

Dette emne om tinglysning er nærmere beskrevet i bilag 20 
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Specifikation over gårde, huse, fæstere og ejere samt identi-

fikationer m. ejere/brugere 1682, 1793 og ”1844”. 

1793 kun for Køng-Gummerup og Holte – se side 13  

                                        se også bilag 12 

    afskrift efter P. Jensen, Vestfyns Hjemstavn 1936  

 

matrikeloversigt ca. 2000 se bilag 21, 22, 23 og 24 

    afskrift fra Assens dommerkontor. 

___________________ 

 

Vedr. Gummerup – numrene er på de respektive filer. Det omfatter 

      1682/88 , udskf. 1793 og 1844 matr. ca. 1810 m. 56 matr. 

Vedr. Køng  nogle er på de respektive filer for enkelte ejendomme 

      men ellers er de nedenstående og omstående. Det bemærkes, at  

      afskr. fra matr. 1844 omfatter 112 matr. 

      Udskiftn. 1793 er afskrift 

      fælles for Køng-Gummerup og Holte - se side 13 og efterfl. 

Vedr. Højrup er der afskr. fra 1682/88 og 1844. m. 38/5o matr. 

Vedr. Glamsbjerg er der afskr. fra 1682/88 og 1844 m. 26 matr. 

Vedr. Højbjerggård - eneste gd. afskr. kun fra 1844 m.2 matr. 

Vedr. Holte - gårde og huse i  - afskr. 1682/88 og 1844 m. 9 matr 

Vedr. Søholm hvdgd. 1844 m. 5 matr. 

- - - - -  

Vedr. 1844 matriklen. Her i området er den udarbejdet omkr. 1808- 

      09. Blev hurtig i nummermæssigt henseende taget i brug –  

      helt sikker i 1811. Afskrifterne er desværre ikke daterede 

      hos P. Jensen, men kan via numre og handler konstateres til 

      omkr. 1815. 

NB    En ejer kan godt eje flere matrikler. 

_____________________ 

Marknavne 

I samme skrift findes oversigt over byernes marknavne. Disse er 

ikke gengivet her. 

______________________ 

 

Endvidere findes afskr. fra Kronens Skøder. se også bilag 2 

Yderligere er der afskrift fra Søholm auktion 1770 for de af Sø- 

holm ejede gårde. se også bilag 8 

_______________________ 
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Køng oversigter 
1682/88    ejer              fæster 

Morten Schinchel,Søholm -  Laurs Lauritsen -  1 gd.- 

Jørgen Scheel,Broholm      Hans Andersen      1 gd.  matr. 19a 

Chresten Scheel, Estrup    Jørgen Andersen    1 gd. 

Steen Bilde,Tirsbech       Peder Jensen       1 gd. 

Steen Bilde,Tirsbech       Claus Henningsen 

                           degn               1/2 gd 

Knud Todt,Knudstrup        Hans Andersen Jyde 1/2 gd 

Holger Rosenkrantz,Brahesb.Niels Jørgensen    1/2 gd. 

Kgl. Mayestæt(ryttergods)  Anders Pedersen    1 boel 

Morten Schinchel           Niels Knudsen      1 gd. 

Hans Steensen,Lolland      Præsten Joh.Hen-   1 ødegård,som de 2 

                           drich Morville &     bruger 

                           bødker,Hans Rasmussen 

Niels Banners arvinger     Rasmus Pedersen    1  boel 

J. Holland                 Anders Laursen     1/2 gd. 

Hans Steensen,Lolland      Oluf Søfrensen,nu   

                           Niels Hansen       1 gd. 

Morten Schinchel           Laurs Laursen      1 gd. 

Assens Skole               Knud Jensen        1 boel 

Hans Olufsen,Filstrup      Hans Mortensen     1 gd. 

 

Erich Nielsen,amtssekr.    Knud Pedersen      1 boel 

i Assens  do.              Anders Laursen     1 boel 

                                Hjulmand 

Holger Rosenkrantz,Brasb.  Laurs Knudsen      1 hus m.j. 

Jens Steensen,Lolland      Hans Rasmussen     1 hus m.j. 

                                bødker 

- - - - -   

J. Holland                 Hans Matzen Møller Køng Mølle 

- - - - - 

Niels Banners arvinger     Hans Jørgensen     1 hus u. j. 

Hans Berg i Mesinge        Jens Clausen       1 hus u. j. 

Holger Rosenkrantz         Peder Brun         1 hus u. j. 

 

i alt 8 helgårde            2 huse m jord 

      4 halvgårde           3 huse u jord  

      5 boel                1 mølle 

      2 huse m. jord     i alt 23 bygninger 

 

Udskiftn. 1793 se fil:Afskr-P-Jensen-udskiftn-Gum.doc, i alt 111 

på listen – omfatter Køng, Gummerup og grænseområde v.Holte/Søholm 

- se side 13 
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Matr. "1844" Køng                              bilag 15 

       med 112 numre   -   i 2000 øget til 118       

____________ 

følgende nr. over 1 tdr. hartkorn /gårde 

nr.1 Køng Mølle 

nr.17,19-37 & 46,48,50,65,78 
 

     1844 henv. til "1844 matr"- efter P. Jensen - reg. ca. 1809 

                         ___________________ 
 

ejer     matr. nr.     bruger                  hartkorn 
 

selvej   nr.   1       Mads Gustavesen Møller     2-0-0-1 1/4 

 do.     nr.   2       Bærenth Snedker            0-1-3-0 1/4 

 do.     nr.   3       Niels Jørgensen Fisker     0-2-1-0 

 do.     nr.   4       Rasmus Pedersen            0-1-1-0 1/4 

 do.     nr.   5       Lars Hansen                0-4-2-2 3/4 

 do.     nr.   6       Unge Hans Hansen           0-3-1-2 3/4 

 do.     nr.   7a      Anders Pedersen            0-4-1-0 1/4  

 do.     nr.   7b      Anders Andersen            0-2-0-0 1/2  

 do.     nr.   8       Niels Sørensen             0-1-1-0 3/4 

 do.     nr.   9       Ole Hansen                 0-2-1-2 3/4 

 do.     nr.  10       Poul Christophersen Bødker 0-1-2-1 3/4 

 do.     nr.  11       Jørgen Jørgensen           0-0-2-0 

 do.     nr.  12       Jørgen Hansen              0-1-0-1 1/2 

 do.     nr.  13       Anders Pedersen Ågård      0-1-1-0 1/4 

 do.     nr.  14       Skytten Anders Hansen      0-1-2-2 1/4 

 do.     nr.  15       Niels Johansen             0-3-0-1 

 do.     nr.  16       Lars Rasmussen             0-1-0-1 

Præsteem.nr.  17       Sognepræsten Seidelin      7-5-2-1 

Skoleem. nr.  18       Skolelærer Bierring        0-2-1-1 

Søholm   nr.  19       Peder Hansen Skyttes enke 10-6-1-1 

Søholm   nr.  20       Jørgen Erichsen            4-3-1-2 1/2  

Søholm   nr.  21       Lars Jacobsen              5-2-0-1 1/2 

Søholm   nr.  22       Jørgen Andersens enkee     5-3-2-1 1/2 

Søholm   nr.  23       Unge Hans Hansen           5-2-2-1 

Søholm   nr.  24       Christen Hansen            5-5-3-1 1/4 

Søholm   nr.  25       Jørgen Jørgensen           3-0-3-0 

Hvedholm nr.  26       Rasmus Frederiksen         9-0-2-1 1/4 

Søholm   nr.  27       Rasmus Pedersen            6-2-1-1 1/4 

selvej.  nr.  28       Mads Andersens enke        6-2-0-2 3/4                                  

selvej.  nr.  29       Hans Høybjerg              4-6-2-2 3/4 

selvej.  nr.  30       Hans Jørgensen             6-1-0-0 1/2 

selvej.  nr.  31       Rasmus Larsens enke        4-3-0-1 1/2 

selvej.  nr.  32       Lars Hansen ”Søgården”     1-2-1-2 

selvej.  nr.  33       Anders Hansen ”Kohaven”    2-5-3-0 1/2 

selvej.  nr.  34       Jørgen Rasmussen ”Nøddepol”2-4-3-1 
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                                          bilag 15 

selvej.  nr.  35       Ole Hansen,Storkegd.       3-1-1-1 3/4   

selvej.  nr.  36       Lars Frederiksen,Haugstedb.3-0-1-2 

selvej.  nr.  37       Jørgen Jensen              6-6-0-0 1/4 

selvej.  nr.  38a      Peder Christensen            2-3-1 3/4 

selvej.  nr.  38b      Hans Jacobsen, Glamsbj.      2-0-1 

selvej.  nr.  39       Peder Jørgensen              3-2-1 1/2 

selvej.  nr.  40       Hans Erichsen                2-3-2 1/4 

selvej.  nr.  41a      Rasmus Hansen                1-2-1 3/4 

selvej.  nr.  41b      Peder Jørgensen              3-0-1 3/4   

selvej.  nr.  42       Hans Pedersen skrædder       2-0-0 

selvej.  nr.  43a      Christen Erichsen            2-3-2 1/4 

selvej.  nr.  43b      Jørgen Jørgensen             2-1-0 1/2 

selvej.  nr.  44       Johan Christophersen         3-3-1 

selvej.  nr.  45       Hans Knudsen Lysholt         3-1-0 1/2 

selvej.  nr.  46       Jens Nielsen Smed          1-5-3-0 1/4   

selvej.  nr.  47       Mads Gustavsen Møller        2-1-1 

selvej.  nr.  48       Anders Andersen            1-4-0-1 1/2   

selvej.  nr.  49       Laus Nielsen Hilleruphus     4-1-2 

Køng K.  nr.  50       Jørgen Erichsen            1-0-0-2 1/4 

selvej.  nr.  51       Jesper Frandsen              2-3-1 1/4 

selvej.  nr.  52       Morten Hansen                2-3-2 1/2 

selvej.  nr.  53       Christian Hansen             7-1-1 1/2 

selvej.  nr.  54       Hans Sørensen Smed           5-2-1 1/2 

selvej.  nr.  55       Hans Rasmussen               2-2-2 3/4 

Fr.lund  nr.  56       Hans Madsen                  2-2-0 

selvej.  nr.  57       Poul Christophersen Bødker   5-1-2 3/4  

selvej.  nr.  58       Jørgen Jensen                2-2-0 

selvej.  nr.  59       Anders Pedersen              4-1-1 

selvej.  nr.  60       Jens Jensen                  5-1-1 1/4 

selvej.  nr.  61       Christian Væver              2-0-2 3/4 

selvej.  nr.  62       Lars Larsen Skrædder         3-3-1 3/4 

selvej.  nr.  63       Mads Nielsen, Fladmosehus    3-1-0 3/4 

selvej.  nr.  64       Jens Jørgensen               2-0-2 3/4   

selvej.  nr.  65       Mads Jørgensen             1-2-0-1 1/2   

selvej.  nr.  66       Hans Jensen                  3-0-1 3/4 

selvej.  nr.  67       Jørgen Jensen, Hjulmand      4-3-0-1/2 

selvej.  nr.  68       Anders Hansen, Romerhus      4-1-2 1/2 

selvej.  nr.  69       Claus Pedersen               4-0-1 

selvej.  nr.  70       Niels Pedersen, post         4-2-2 

Søholm   nr.  71       Elias Pedersens  enke        3-0-2 

Søholm   nr.  72       Hans Poulsen                 2-2-0 1/2 

Søholm   nr.  73       Niels Rasmussen              2-2-1 3/4 

Søholm   nr.  74       Lars Knudsen                 1-1-1 1/2 

Søholm   nr.  75       Jørgen Rasmussen             4-0-2 3/4          

Søholm   nr.  76       Niels Christensen              1-0 1/4 

selvej.  nr.  77       Rasmus Pedersen              1-0-2 ¼ 
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selvej.  nr.  78       Jørgen Jørgensen           1-1-0-0 3/4   

selvej.  nr.  79       Hans Hansen                  4-2-2 1/4 

selvej.  nr.  80       Christen Nielsen               1-1 1/2 

selvej.  nr.  81       Niels Jørgensen Fisker       6-0-2 3/4 

selvej.  nr.  82       Lars Nielsen                 7-3-1 1/4 

selvej.  nr.  83       Jacob Jørgensen              2-1-2 1/4 

selvej.  nr.  84       Rasmus Pedersen              5-0-2 1/2 

selvej.  nr.  85       Hans Jørgensen               3-1-0 

selvej.  nr.  86       Knud Jensen, skomager        3-2-2 1/2  

selvej.  nr.  87       Jørgen Hansen                3-2-0 3/4 

selvej.  nr.  88       Anders Pedersen Ågård        1-0-0 

selvej.  nr.  89       Peder Hansen,sognef./Skytte  3-0-0 1/4 

selvej.  nr.  90       Erich Larsen                 2-1-1 1/2 

Fleml.K. nr.  91       Erich Larsen                 3-0-0 1/4  

selvej.  nr.  92       Frederik Rasmussen           6-2-0 1/4 

Søholm   nr.  93       Jens Ellemand                    2 1/2 

selvej.  nr.  94       Peder Jørgensen, snedker         2 1/4 

selvej.  nr.  95       Morten Jørgensen                   3/4 

O.Hansen nr.  96       Jørgen Knudsen                     3/4 

selvej.  nr.  97       Jørgen Jensen                    1 

H.Høibj. nr.  98       Rasmus Andersen                  2 1/4 

selvej.  nr.  99       Hans Jørgensen                 2-1 3/4 

selvej.  nr. 100       Niels Hansen                     1 3/4 

selvej.  nr. 101       Anders Jørgensen                 1 1/4 

selvej.  nr. 102       Mads Poulsen                   1-0 

selvej.  nr. 103       Hans Andersen                      3/4 

selvej.  nr. 104       Jens Hansen                      2 

selvej.  nr. 105       Anders Pedersen                    1/4 

selvej.  nr. 106       Peder Larsen, skrædder           2 3/4  

selvej.  nr. 107       Christen Larsen                1-0 

selvej.  nr. 108       Morten Christensen             1-0 

J.Jensen nr. 109       Niels Knudsen                    1 3/4 

J.Jensen nr. 110       Christen Nielsen                 1 3/4 

Søholm   nr. 111       Hans Rasmussens enke             2 3/4 

 ??      nr. 112       fæsteledig på Romerhus         1-0  

 

I alt Køng bys hartkorn                         140-6-1-0 3/4 
 

 

I år 2000 er matrikelantallet øget til 118 ved matrikulering af 

hidtil ikke-matrikuleret jord, f.x. vej 
 

 

2000 matr. se bilag 21 
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                                          bilag nr. 15 

Fra auktion 2/4 1770 over Søholms gårde med henblik på ejendomme 

i Køng 

 matr. nr. 3 Anders Madsen                     8-3-1-1 

  "       12 Peder Hansen                     11-2-2-2 

  "       13 Ole Hansen                        9-4-2-1 

Køng Kirke/Kirkejord Anders Madsen             1-1-0-0 

 

Det bemærkes at nogle Kønggårde er fæstet ud i "dele" til bønder i 

Gummerup 

Dertil 7 ej nummerede huse uden htk. 

 Peder Smed 

 "Raune" Pedersen 

 Anders Snedker 

 Peder Eriksen 

 Mads Johannesen 

 Jens Snedker 

 Henrik Jørgensen  

                           _____________________ 

 

nedenst.Ref. til "Kronens skøder" i Køng 

    se bilag 8 

Køng     bind I    side  11,27,32,34,163,201,321,334, K.Mølle 23 

Køng     bind II   side  207,252,471,484, 36,215,253f,290,434,572f  

                         og 621 

Køng     bind III  side  764,781 og 798 

Køng     bind IV   side  6,428,477,465 og 7,428f,460,465,470,472 

                         477,480,491,558 

Køng     bind V    side  539,582 og 582,551,582 

 

oooooooooooooooooo 

Højbjerg oversigt  
 

1682/88 ej oplysninger hos P. Jensen - se matr 1. og 2 Højbjerg. 

 

1793 udskiftn. ej oversigt 

 

1844 matr Højbjerg 

matr. nr. 1 Højbjerggård - fæster Henning Hendriksen 6-2-1-0 1/2 

                           ejer Odense Skole 

matr. nr. 2 Eskebjerg    - fæster Peder Høybjerg     4-3-0-0 1/2 

                           ejer Søholm 

                           i alt htk.Højbjergg.     10-5-1-1    

2000 matrikel oversigt - se bilag 23 

Kronens skøder vedr. Højbjerggård 

Bind I side 45,69 og 91 

oooooooooooooooooooooo 
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                                         bilag nr.15 

Højrup oversigt fra 1682 
 

Grubbe Kloster              Madz Lauritzen,nu  

                            Madz Andersen     1   gd. 

Grubbe Kloster              And. Jørgensen,nu  

                            Jørgen Andersen   1/2 gd. 

Mette Stenbille             Erich Lauritzen   1/2 gd. 

Mette Stenbille             Rs. Pedersen,nu    

                            Peder Jørgensen 

   1/2 gd. 

bisp.Thomas Kingo           Jens Gregersen    1/2 gd. 

bisp Thomas Kingo           Jørgen Pedersen,nu  

                            Peder Knudsen     1/2 gd  

mag. Lorentz Ebbe           Rasmus Hansen     1/2 gd 

general Warhuus efterl.arv. Jens Pedersen Ro-    

                            sengd.nu Morten 

                            Hansen Rosengård. 1 gd. 

Kgl.Mayestæts tjenere       Hans Hansen,nu     

     ejer: Kronen           Peder Jensen      1/2 gd 

Kgl.Mayestæts tjenere       Gl. Peder Jensens enke 

     ejer: Kronen                             1 gd. 

Køng kirke                  Knud Hansen,nu     

                               Hans Pedersen  1/4 gd. 

Assens Skole                Hans  Blukst,nu    

                               Hans Pedersen  1/4 gd. 

- - - - -  

Steen Bilde                 Hans Hansen       hus m. j. 

Morten Hansen,Rosengd.      Mads Pedersen     hus m. j. 

 

i alt 14 ejendomme 

- - - - - 

Udskiftning 1793 jeg har ej oversigt for i Højrup 

- - - - - 

matr"1844"  Højrup    

Højrup By er der 38/50 matr ialt,heraf 12 over 1.tdr.htk/gårde 

            nemlig 1-11 & 19 

            37 en fælles tørvelod 

            39-50 må være huse v.gade og vanddam 

            øvrige må være mindre landbr. - huse m. jord 

 

            gårde og huse ej identificerede i 2002 

            men nedenst. ca. 1810 

Gårde      matr.nr. 

 ejere              fæstere/beboere             hartkorn 

Veflinge hosp.  1   Anders Pedersen             4-0-1-1 1/4 

selveje         2   Peder Andersen              3-5-3-1 
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  Højrup/gårde forsat:                             bilag nr. 15 

Hvedholm        3   Christen Rasmussen          5-3-3-0 3/4 

Søholm          4   Anders Jensen               6-3-2-2 

Søholm          5   Hans Rasmussen              7-2-2-0 1/2 

Søholm          6   Jørgen Andersens enke       6-6-0-1 1/2 

Krengerup       7   Diderik Nielsen             6-2-1-1 3/4 

selveje         8   Hans Andersen               3-3-3-2 3/4 

selveje         9   Jørgen Pedersen             3-0-1-0 3/4 

selveje        10   Anders Hansen Skytte        3-3-0-2 3/4 

selveje        11   Peder Hansen                4-7-3-1 1/4 

selveje        19   Hans Nielsen                1-0-1-0  

  spec huse og bemærk jordlodder 

selveje hus    12   Jens Larsen Smed            0-6-0-2 

selveje hus    13   Niels Ibsen                 0-2-1-0 3/4 

selveje hus    14   Lars Jørgensen              0-1-3-0 

selveje hus    15   Anders Pedersen             0-0-2-1 1/4 

selveje hus    16   Niels Johansen              0-3-2-2 1/4 

selveje hus    17   Jørgen Pedersen             0-2-1-1 

selveje hus    18   Peter Lorentz Pedersen      0-1-2-1 1/4 

selveje hus    20   Anders Andersen             0-7-0-0 3/4 

selveje hus    21   Niels Nielsen               0-6-3-0 1/2 

selveje hus    22   Lars Rasmussen              0-3-3-2 1/2 

selveje hus    23   Anders Pedersen             0-0-1-1 1/4 

Søholm  hus    24   Lars Hansen                 0-2-3-1 

Søholm  hus    25   Mads Andersen               0-2-3-1 1/2 

selveje hus    26   Peder Andersen              0-2-2-2 

selveje hus    27   Peder Sørensen              0-0-3-1 

selveje hus    28   Mads Pedersen               0-4-3-2 1/2 

selveje hus    29   birkedommer Riber (skov)    0-2-0-0 3/4 

selveje hus    30   Anders Pedersen             0-1-0-1 3/4 

selveje hus    31   Rasmus Madsen               0-0-0-0 1/2 

selveje hus    32   Peder Hansen                0-0-0-0 3/4 

selveje hus    33   Peder Madsen                0-0-0-0 1/2 

selveje hus    34   Hans Jensen                 0-0-0-1 1/4 

selveje hus    35   Hans Jensen                 0-0-0-0 1/2 

selveje hus    36   Jacob Nielsen               0-0-0-0 3/4   

fællese./tørvel 37  matr.1,3,5,6,7,9,10,11,21,23  0-3-1 3/4 

fællese./græsl. 38  matr.14,17 og 20              0-0-1 3/4 

fælleseje/gadepl/vanddam med nr. 39-50                0 

                    i alt htk. Højrup          62-7-3-0 

- - - - -  

2000 matrikeloversigt – se bilag 23 

 

fra "Kronens skøder" Højrup 

Højrup   bind II   side  215,253,290,397,434,572 

Højrup   bind III  side  178 og 798 

Højrup   bind IV   side  48  
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                                               bilag nr. 15 

Søholm 
ej udskr. fra 1682/88 - ej udskiftn. 1793 

 

1844 - 5 matrikler – blevet til 6 i år 2000 

 

matr.1 a Søholm -   ejer gr. Rantzau      16-1-2-2 1/2 

 "   1 b Søholm  fæster Fr. Blok               3-0 

 "   1 c Søholm  fæster Jørgen Fisker          1-0 

 "   1 d Søholm  Kalkerup (skov)have 

 "   1 e Søholm  søen 

matr.2   Piberhuset ejer gr. Rantzau         6-3-0 1/4  

matr.3   fæster Peder Hansen,ejer gr.Rantzau     2 1/4 

matr.4   selvejer Peder Hansen                   1 3/4 

matr.5   selvejer Jørgen Fisker                  1 3/4 

                             i alt        17-1-3-2 ½ 

 

2000 matrikeloversigt – se bilag 24 

 

Fra "Kronens skøder" Søholm 

Søholm bind 3 side 250 & 799 

Søholm bind 4 side 429 

Søholm bind 5 side 539 & 591 
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                                               bilag nr. 15 

Holte m.m. 
 

Holte m.m. 1682 

Morten Schinchel   1gd.  Anders Andersen   ej navn 

Preben Brahe       1gd.  Peder Lauritzen   ej navn 

Hertug af Pløn   1/2gd.  Christen Hansen   ej navn 

Jaen Sema,Amsterd    ?   Anders Hansen     Beerholm 

Jaen Sema, do        ?   Anders Nielsen    Hjortholm 

Jaen Sema, do        ?   Jørgen Andersen   Skrinshave 

Hertug af Pløn   1/2gd.  Anders Pedersen   Bechhuset         

     

ej udskiftn.oversigt 1793 hos P. Jensen, Holte m.m. 

 

 

1844 matr. Holte m.m.          

Skrinshave, Hjortholm, m.m. -  Holte fra nr 5 

 

1   Skrinshave (1844 Claus Johansen 7-3-1-1 3/4) selveje 

2   Hjortholm (1844 Peder Pedersen 5-3-0-2 1/4) selveje 

3   Bærholm (1844 Peder Rasmussen 4-4-2-2 1/4) selveje 

4   Bækhuset (1844 Peder Henningsen 5-2-1-2) Krengerup 

5   1844 Hans Jørgensen,3-7-1-0 3/4,ejer Krengerup 

6   1844 Anders Pedersen 3-4-2-0,ejer Krengerup 

7   1844 Lorentz Sandhøy 0-4-0-1,ejer Krengerup 

8   1844 Lars Jensen Skomager 0-0-1-0 1/4,selvejer 

9   1844 Lars Christiansen 0-0-1-0,selvejer 

 

         i alt htk.Holte m.m.   30-4-2-1 1/4      

    

oooooooooooooooooooo 

 

2000 matrikeloversigt – se bilag 24 

 

oooooooooooooooooooo 

             

Fra ”Kronens” skøder Holte 

Bind II side 36 

Bind IV side 460,477 

Bind  V side 550,582    
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                                  bilag nr. 15 

Glamsbjerg - oversigt 1682 
 

Kgl.Mayestæt,ryttertj.     Hans Jørgensen       1 gd. 

Lisbeth Seested,Barreschou Rasmus Mortensen,nu 

                           Lauritz Tommesen     1 gd. 

     do.     do.           Niels Simonsen, nu 

                           Anders Christensen   1 gd. 

Morten Schinchel,Søholm    Jacob Nielsen & Mads 

                           Nielsen              1 gd. 

     do      do.           Lauritz Rasmussen, 

                           Hans & Anders Ibsen  1 gd. 

     do.     do.           Poffuel Pedersen     1 gd. 

     do.     do.           Hans Steffensen & 

                           Per Matzen           1 gd. 

borgm. Clausen,Assens      Rasmus Nielsen      1/4gd. 

tilh. Odense Hospital      Glamsbjerg Mølle     øde 

- - - - -  

husmænd,tjenere på         Holger Jensen        hus m. jord ? 

Søholm                     Rasmus Hansen 

                           Jens Muurmester 

                           Lauritz Schoemager 

                           Niels Ibsen,schoemager,bor på heden 

tjener for fru Lisbeth til Bareschou         Mads Pedersen Smed                             

- - - - -                         

ej udskiftning 1793 for Glamsbj. hos P. Jensen se evt. udskift-  

ningskort 

- - - - - 

1844 "matr" i 1809 Glamsbjerg(Glensbjerg)  

Glamsbj.by 26 matr.heraf 11 over 1 tdr.htk/gårde 

            nemlig 1-11 

            12-25 er huse m. jord el.blot jordlodder 

            matr.26 en fælles grusgrav 

Assens kirke     nr.1 Lars Nielsen        1-3-1-0 

Krengerup           2 Lars Jensen         6-0-0-1 3/4 

 do.                3 Morten Lunde        5-4-0-0 

 do.                4 Mads Madsen         5-2-0-0 1/4 

 do.                5 Jacob Andersen      5-5-1-0 

 do.                6 Erik Henningsen     5-5-1-1 3/4 

 do.                7 Peder Pedersen      5-2-1-2 3/4 

 do.                8 Jørgen Sørensen     5-4-0-2 

 do.                9 Niels Ibsen         5-0-3-1 3/4 

 do.               10 Hans Pedersen       5-3-0-1 

 do.               11 Jeppe Hansen        5-7-1-2 

 do.               12 Hans Larsen         0-3-2-1 3/4 

 do.               13 Peder Larsen        0-3-2-2 

 do.               14 Willum Jørgensen    0-2-3-0 ½ 
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                                           bilag nr. 15 

Glamsbjerg forsat: 

 do.               15 Lars Madsen         0-2-3-0 1/2                                           

 do.               16 Rasmus Pedersen     0-3-2-2 1/4  

 do.               17 Lars Andersen       0-3-2-0 1/2 

 do.               18 Anders Nielsen      0-3-3-1 3/4 

 do.               19 Chr. Hansen Helte   0-3-0-1 1/2 

 do.               20 Peder Hendriksen    0-4-0-2 1/2  

 do.               21 Hans Johansen       0-2-3-1 

 do.               22 Chr.Hansen Friis    0-2-2-1 1/2 

 do.               23 Anders Madsen       0-2-3-1 1/4 

 do.               24 Rasmus Mortensen    0-3-0-0 3/4 

 do.               25 Rasmus Pedersen     0-7-0-2 1/2 

 

          i alt htk.Glensbj.incl huse    63-2-3-1 1/4 

 

  matr.2,3,4,8 & 10 har en fælles tørvelod nordvest i byen 

matr.nr.26 

___________________ 

 

2000 matrikeloversigt – se bilag 22 

                        ___________________ 

 

                                    

Fra ”Kronens” skøder vedr. Glamsbjerg 

 

Bind I side 45, bind II side 253 og bind IV side 7 

 

oooooooooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

Udskiftningens forløb i Køng-Gummerup 1791-1793 

 

Der findes en slags protokoladt fra forhandlingerne. 

Disse findes i afskrift på Glamsbjerg lokalh. Arkiv. Spændende 

læsning, men en del af besværlighederne skal nok læses mellem 

linierne. 

 

ooooooooooooooooo 
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                                          bilag 15 

 

P. Jensen har i Fynske Årbøger 1936 lavet en afskrift om de 

forskellige lodder ved udskiftningen i Køng Sogn i 1793. 

 

I afskriftet er anført 111 lodder – jeg formoder, at de alle er 

fra Køng-Gummerup området, idet det indbefatter område v. Søholm 

og Holte m.m. 

Det skal anføres: 

 at det synes at være lodder,som ikke nødvendigvis er bebyggede. 

- at numre og placeringer kommer i tilfældig orden, således at 

     f.x. Køng og Gummerup kommer ”blandet”. 

- at vi formoder, at en del tidligere jordhandler i forbindelse 

     med udskiftningen er blevet – om man må sige – legaliseret. 

- at vi har om muligt søgt at dele op i grupper, Køng, Gummerup 

     og udflyttere og andet (Holteområdet). 

- at vi ikke kan sige, hvorfra udflytter i alle tilfælde kommer. 

- at der er nogle ”mindre steder” uden nummer – særskilt anført. 

- at ”det ekstra htk.” er efter Hovedgårds takst. 

- at en ejer kan have flere jordparceller,f.x. at man ejer et og 

     fæster et andet ! 

- at vi ikke konsekvent har identificeret dem med beliggenhed 

     før vi har bearbejdet vedk. ejendom, f.x. i Gummerup. 

     altså kun i Gummerup. 

- at antallet af udskiftningsnumre ikke er identisk med antal  

     boliger(huse & gårde), f.x. skulle der efter ovenstående 

     være 39 numre i Gummerup, men antallet af bebyggelser var 

     væsentlig færre i udskiftningsåret. 

- at man også bør se bilag 12, som har ”dobbelt” tekst med det- 

     te bilag 15 fra side 10 

- at udskiftningsnumrene ikke – dog i nogle tilfælde – er identi- 

     ske med ”1844” matr. numre. 

 

Køng udskiftning 

 

Rantzau    nr.  1  Peder Skytte         11-0-0-0 + o-o-o-2 

selvej.    nr.  2  Hans Høybjerg         4-4-0-0 

Søbo       nr.  3  Anders Nielsen        7-0-0-0 

Præsteg.   nr.  4  Ivar Seidelin         6-6-0-0 

Søbo       nr.  5  Rasmus Nielsen        5-4-1-2 

Rantzau    nr.  6  Jørgen Jørgensen      3-0-0-0 

 ”         nr.  7  Peder Aborre          6-0-0-0 

 ”         nr.  8  Lars Bondemand        6-0-0-0 

 ”         nr.  9  Christopher Ellemann  6-0-0-0 

 „         nr. 10  Jens Beck             6-0-0-0 

 „         nr. 11  Hans Andersen         6-0-0-0 
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                                         bilag 15 

 

Rantzau    nr. 12  Hans Hansen           6-0-0-0 

selvej.    nr. 13  Gustav Calmar/Køng M. 0-1-2-2 + 1-3-2-0 

Hvedholm   nr. 14  Rasmus Frederiksen    8-2-0-2 

selvej.    nr. 15  Jørgen Jensen         5-5-2-0 1/3 

selvej.    nr. 34  Søren Hansen Storm    1-1-2-2 

selvej.    nr. 42  Christen Erichsen     0-7-0-0 

selvej.    nr. 43  Zacharias Enochsen    0-5-2-1 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 46  Hans Andersen,Køng    0-4-0-0 + 0-4-2-0 

selvej.    nr. 47  Jørgen Jørgensen      0-5-0-0 1/2 + 0—0-2-0 

P.Andersen nr. 48  Christopher Hansen    0-0-2-1 1/2  

  Gummerup         hus og hauge 

selvejer   nr. 48  Christopher Hansen    0-0-4-0  

                   jordlod i Gum. 

selvej.    nr. 49  Hans Stormgård        0-4-0-0 1/2   

selvej.    nr. 50  Hans Kuro             0-0-0-0 

selvej.    nr. 51  Mads Bødker,Køng      0-3-2-2 

selvej.    nr. 55  Urmager Wibye         0-2-0-0 

selvej.    nr. 57  Elias Jørgensen       0-5-0-0 

Rantzau    nr. 58  Elias Jørgensen       0-2-2-1 1/2 incl.hus 

 ”         nr. 59  Hans Rasmussen        0-2-2-1 1/2 incl.hus 

M.Andersen nr. 66  Rasmus Larsen, Køng   0-2-0-0 

selvej.    nr. 69  Niels Skomager,Køng   0-1-2-0 

selvej.    nr. 70  Peder Mahler,Køng     0-0-0-0 

selvej.    nr. 71  Johan Usse,hus +toft  0-0-0-0 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 73  Anders Ågård          0-0-0-0 + 0-2-0-0 

selvej.    nr. 74  Rasmus Hansen         0-3-0-0 

Rantzau    nr. 77  Peder Skytte          0-0-0-0 

selvej.    nr. 91  Henning Andersen,     0-4-0-0 jordlod 

selvej.    nr. 92  Niels Johansen        0-0-0-0 + 0-3-2-0 

selvej.    nr. 93  Lars Andersen         0-2-2-0 

selvej.    nr. 94  Rasmus Larsen         0-3-2-0 jordlod 

selvej.    nr. 95  Jørgen Andersen       0-0-0-0 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 96  Knud Andersen         0-3-0-0 jordlod 

selvej.    nr. 97  Hans Johansen         0-2-0-0 jordlod 

selvej.    nr.103  Lars Nielsen,Flemløse 0-4-0-0 jordlod 

Løgismose  nr.104  bruger Flemløse Kirke 0-3-1-0 

selvej ?   nr.108  Pastor Seidelin       0-0-0-0 jordlod 

selvej ?   nr.108  Pastor Seidelin       0-0-0-0 ufri jord 
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                                       bilag 15 

Gummerup udskiftning 

 

selvej.     nr. 17  Mads Andersen         5-0-0-0 

 ”          nr. 18  Morten Mosegård       6-3-2-1 1/2  

 ”          nr. 19  Lars Mosegård         4-5-3-2 1/2 

 “          nr. 20  Anders Mosegård       2-6-1-0 

 ”          nr. 21  Peder Andersen        6-0-0-0 

 ”          nr. 22  Chriastian Johansen   3-3-3-1 7/8  

 “          nr. 23  Christian Lunde       4-5-0-2 1/2 

Rantzau     nr. 24  Christen Bødker       1-6-1-2 

 “          nr. 25  Lars Larsen           4-3-0-0 

selvej.     nr. 26  Peder Hansen          5-5-1-1 

selvej.     nr. 27  Jens Rasmussen        5-6-3-0 1/2 

J.Jørgensen nr. 28  Peder Pedersen        7-5-2-2 

selvej.     nr. 29  Peder Olsen           3-5-1-0 

selvej.     nr. 30  Jørgen Sørensen       2-7-1-1 1/4 

selvej.     nr. 31  Rasmus Mosegård       5-3-0-0 

selvej.     nr. 32  Niels Bondemand       1-2-1-2 + 0-1-2-0 

selvej.     nr. 33  Lars Lunde            1-0-0-0 

selvej.     nr. 39  Lars Hansen,Glamsbj.  2-2-1-0  jordstykke 

selvej.     nr. 40  Anders Sjodsholm      1-0-1-1 (+ 

selvej.     nr. 41  Lars Jørgensen        1-6-2-0 

selvej.     nr. 44  Peder Smed, Gum.      0-6-3-0 

selvej.     nr. 45  Hans Bødker, Gum.     0-6-0-0 

selvej.     nr. 52  Anders Sjodsholm      0-3-2-0 (+ 

selvej.     nr. 53  Lars Bondemand,jordld.0-4-0-1 1/2  Gum.     

selvej.     nr. 54  Morten Erichsen       0-3-3-0 1/2 

selvej.     nr. 56  bødker Joachim Asmuss.0-2-0-0      Gum. 

Rantzau     nr. 60  Anders Clausen        0-3-0-0 

Søbo        nr. 63  Herman Johansen       0-2-3-0 

selvej.     nr. 64  Herman Johansen       0-0-1-1 1/4 

Søbo        nr. 65  Lars Jørgensen        0-1-1-1 

J.Rasmussen nr. 67  Mads Sjodsholm,hus &  0-0-0-0 

 Gum.                     hauge under ejers gård 

P.Hansen,Gum r. 68  jordlod Skolemoesbj.  0-3-0-0    

selvej.     nr. 98  Lars Hansen,Gum       0-0-0-0 + 0-0-2-0 

selvej.     nr. 99  Hans Pedersen,Signekj.0-0-1-0 

selvej.     nr.101  Jacob Jørgensen,Glams.0-0-0-0 

                    jordlod i Gum. 

selvej.     nr.102  Peder Andersen,Gum    0-4-0-2 3/4 

                    jordl. Langerod 

selvej.     nr.106  Peder Kurø,Hilleruph. 0-4-0-0 

Degneembede nr.107  Hr. Heilig            0-0-1-0 

selvej.     nr.111  Christen Bødker       0-0-0-0 
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Enkelte uden udskiftningsnr. – fra samme liste 

                   Hans Erichsen, Køng   0-0-3-0 

                   Rs. Skrædder, Køng    0-0-0-1 1/2   

                   Jens Hansen, Højrup   0-2-2-2  Skovhauge 

                   Johan Usse,Gum.       0-2-3-1 1/2  

                   Jacob Johansen,Gum.   0-1-3-2 1/2  

 

Andet Udskiftning 
Andet – nok Køng sogn, men i Holte-,Søholmområdet, m.m. 

                   fra samme liste 

Egentlig er det mærkelig med disse nedenstående – de er ikke 

udflyttet fra et bestemt sted. Vi vurderer, at de har købt 

jordlodder – se hartkornstørrelser - fra de bestående gårde – og 

at dette er blevet legaliseret i forbindelse med udskiftningen 

 - bygninger måske først opført efter udskiftning ! 

 

selvej.    nr. 61  Lars Berntsen,Søholm 0-2-0-0 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 62  Jørgen Fisker,Søholm 0-1-1-1 + 0-1-0-0 

selvej.    nr. 72  Hans Rasmussen,Voldt.0-3-3-0 + 0-0-2-0 

selvej.    nr. 75  Anders Jensen,Romerh.0-5-0-0 

selvej.    nr. 76  Jørgen Andersen ”    0-2-0-0 

Rantzau    nr. 78  Lars Rasmussen,      0-2-2-1 1/5 

                    Højrupledhus 

Rantzau    nr. 79  Christen Holte       0-2-1-1 1/4 

                    Galtenbjerghus 

Rantzau    nr. 80  Hans Madsen,Holte    0-0-0-0 

Rantzau    nr. 81  Hans Jensen, Søholm  0-1-0-0 

Rantzau    nr. 82  Rasmus Hansen,Holte  0-0-0-0 

selvej.    nr. 83  Jens Skov i Holte    0-7-3-0 

selvej.    nr. 84  Hans Skytte,Holte    0-0-3-0 1/2 + 0-5-0-0 

selvej.    nr. 85  Henning Hansen,Bækh. 0-3-0-0 

selvej.    nr. 86  Hans Rasmussen,Holte 0-3-0-0 

selvej.    nr. 87  Morten Hansen,Holte  0-1-0-0 

Løgismose  nr. 88  Morten Hansen,Holte  0-1-3-0 incl hus 

Løgismose  nr. 89  Jørgen Hansen        0-1-3-0 incl hus 

selvej.    nr. 90  Jørgen Hansen,jordl. 0-1-1-2 1/2       

selvej.    nr.100  Søren Knudsen,Dærup  0-3-1-0 

Rantzau    nr.105  Povelshus,Glamsbj.   0-2-2-1 jordlod 

Rantzau    nr.109  Glamsbjerg Mølle     0-0-0-0 ? 

selvej.    nr.110  Rasmus Hansen,Holte  0-2-2-0 
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                                            bilag nr. 15 

 

Udflyttere fra Køng-Gummerup i forbindelse med udskiftning. 

selvej.    nr. 16  Hans Gormsen          2-0-2-0 1/3 + o-5-0-1 

                   fra Køng - udflyttet til søen + 0-0-1-1 ¾ 

                   ej nævnt som udflytter alle vegne ! 

                         - fik ”1844” nr. 32, htk. 1-2-1-2 

selvej.    nr. 35  Ole Hansen fra ? til  3-3-2-0 + 0-1-0-0, Stor- 

                   kegården – fik ”1844” nr. 35, htk. 3-1-1-1 3/4 

selvej.    nr. 36  Lars Frederiksen,htk.  2-4-0-0 fra Køng til 

                   Havreholm(* - gik ”1844” nr. 36, htk. 3-0-1-2 

selvej.    nr. 37  Niels Larsen fra Gum. htk.1-2-0-0 til Nøddepol 

                   i Højbjerg – fik ”1844” nr. 34, htk.2-4-3-1 

selvej.    nr. 38  Anders Hansen fr.Køng htk.1-1-1-0 5/8 til Hol- 

                    hauge – fik ”1844” nr. 33, htk. 2-5-3-0 1/2 

 

--------------- 

*) nu Haugstedbæk, også nævnt Højbjerglund 

 

Oprindelig noget usikkerhed om disse udflyttere – idet Bjarne 

Porsmose kun nævner ovennævnte nr. 37 og 38 som de eneste 

- - - - 

Hvis andet skal passe, skal nr. 35 og 36 også med, selvom de måske 

er ”udflyttet” på et andet tidspunkt (kan være før) 

- - - - 

udflytning nr. 16 må efter afskriftet være ”flyttet ud til søen”. 

 

 

Jeg har ikke tilsvarende oversigter 

fra andre udskiftninger i Køng sogn (Glamsbjerg og Højrup), men 

kort findes  

- se evt. disse kort – om der skulle være navne i siden ! 

 

Køng-Gummerup udskiftet 1791-93 v./ L. C. Nyholm (x 

Højrup blev udskiftet i 1795  v./ C. Arenstorp 

Glamsbjerg blev udskiftet i 1799 v./ C. Arenstorp 

Holte og Højbjerg er ikke udskiftet - enestegårde 

 

- - - - - - 

x) på originalkortet er anført: 

   opmålt 1790 af Rasmussen 

   udskiftet 1793 af L.C. Nyholm 

   kopieret 1805 af Rasmussen (nok forarbejde til 1844 matr.) 

  

 

 

 



145 

 

fil: Alm-Gum-kortmateriale.doc                   side 1 af 2 

 

                                                  bilag nr. 16 

Kortmateriale 

 

Vi kender meget lidt til gammelt kortmateriale angående jordbruget 

– og hvis det skulle findes er det sjældent ”målebar” – må nærmest 

betegnes som skitser. 

Mark- og målebøger fra 1682 matriklen findes på Rigsarkivet – 

teknisk skulle det være mulig – om end ved utrolig flid – herfra 

at rekonstruere marker og de enkelte gårde agre. 

De fleste marker havde som bekendt navne – og man skal her huske, 

at markerne ikke som i dag dækker al jorden. Der kunne udnærket 

være udyrkede områder ind imellem. 

Derfor var det også almindeligt, at det var de dyrkede marker, man 

hegnede inde for kreaturer, og ikke som i dag, hvor vi gør det 

omvendte. Hegnene var her på Fyn lavede af/flettede af hassel-

kæppe, evt. pilekviste – materialet kaldtes for ”gærdsel”, og kom 

fortrinsvis fra hegn eller stævningsskove. 

- - - - 

I forbindelse med udskiftningen blev der lavet de såkaldte 

udskiftningskort. De skulle vist laves i 3 eksemplarer, men er 

næppe altid blevet det.(fotokopiering fandtes som bekendt ikke !) 

Kortene er egentlig ganske udmærkede, men de fleste er meget 

brugte - eller om man vil slidte. Dertil er de fleste i høj grad 

”genbrugte”, f.x. ved udarbejdelse af ”1844 matrikel”, d.v.s. de 

har overstreginger og tilføjelser. 

En fotokopi af Køng-Gummerup udskiftningskortet er svært at have 

med at gøre, i hvert fald for de bynære områder. 

Omvendt er udskiftningskortet for Voldtofte i usædvanlig god 

stand.  

- - - -  

1844 matrikelkortene – første udgaver - desværre står der sjældent 

regulære udarbejdelsesdatoer på dem – men vi kan normalt ret 

præcis tidsfæste dem, hvis der er matrikler med b og c numre og så 

jævnføre disse med tilhørende skødemateriale. 

Vi formoder at ældste kendte her fra området hidrører fra ca. 

1811-12. 

Dette kort for området findes på lokalhistorisk arkiv og findes 

også på en CD rom hos os. 

- - - - 

Et matrikelkort af dags dato fortæller, hvor præcis skellene er i 

dag – allerede i morgen er det forældet, hvis der er indgivet om 

anmodninger om skelændinger. 

Der kan de mange matrikelkort, der findes på arkiver, være ganske 

udmærkede, men – man skal som forsker huske, at de referer til en 

bestemt dato, nævnt på kortet. 

- - - - 
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                                                   bilag nr. 16 

Arkiverne har mange matrikelkort – spørg efter dem ! 

- - - - 

Almindelige gamle danske kort kan ofte give oplysninger om gamle 

navne, vejføringer, ect. Hvis man kan finde de gamle målebords-

blade – laves ikke mere – er de fænomenable. 

- - - - 

Ved forskning er en god lokal vejviser ikke at foragte – ganske 

vist med dagsaktuelle oplysninger ! 
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                      bilag 17 i praksis 3 bilag 

Denne fil består egentlig af 2 sæt begivenheder 

nemlig 1 anledning af 200 års jubilæet i 

          for udskiftning i 1793 (artikler) 

               2 Bylauget jubilæum i 1998   (fest) 

       - 150 år for den kendte protokol 
 

 

 

Artikler i Kommunaltidende i 1993 i forbindelse med Udskiftning 

 

J.M.Riis                                  medio juni 1993 

 

 

Redaktør Anders Kurt Simonsen, 

Kommunaltidende, 

 

På et tidspunkt i foråret nævnte jeg for dig, at her i 1993 var 

det 200 år siden udskiftningen i Køng-Gummerup afsluttedes. 

I henhold til samtalen har jeg lavet 4 små indlæg, som forsåvidt 

hører sammen, men nok mest praktisk kan bruges som en slags 

føljeton i dit blad. 

Det vil nok kræve en passende og gennemgående overskrift. Det 

overlader jeg trygt til dig, hvis du i det hele taget vil bruge 

manuskriptet, som gengives nedenstående. 

 

Med venlig hilsen 

 

J.M.Riis 

 

- - - - - - - - 

Udskiftning I. 

Her i 1993 er det 200 år siden, at man afsluttede udskiftningen i 

Køng-Gummerup. Ordet "udskiftning" siger ikke de fleste af dagens 

danskere ret meget. De få, der ved noget, henviser til de store 

landboreformer og stavnsbåndsløsning. 

Dermed er vi på rette vej. For i dag at forstå udskiftningen og 

dens store betydning for landbruget er vi nødt til at se på 

forholdene før udskiftningen, og vi skal prøve at sætte os ind i 

en hel anden tankesæt om ejerskab og fællesskab omkring jord end 

den i dag gængse. 

I dag er vi så indlevede med, at et landbrug har sin egen jord - 

stort eller lille - fjernt eller nært - men det hører under alle 

omstændigheder til et bestemt landbrug. Det var netop den ordning, 

man lavede ved udskiftningen. 
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Før udskiftningen - ja, gårdene lå i landsbyerne, og hver gård 

havde også jord, men det var ikke et bestemt geografisk afmærket 

stykke. Det kan bedst siges på den måde, at jorden ejedes af 

gårdene i et fællesskab, og at hver af gårdene havde brugsret til 

en part i hver mark, men ikke en bestemt geografisk afmærket part.  

Var der eksempelvis 10 gårde i en landsby med landsbyens jorder  

opdelt i 8 marker, så havde  hver af de 10 gårde en part i hver af 

de 8 marker. Andelen til hver gård kunne godt være 1/10 af marken, 

men andre fordelingsforhold var meget almindelige, og man havde 

ofte indviklede regler og bestemmelser herom. Da man dyrkede den  

 

 

samme afgrøde/planteart i hver mark skulle arbejdet i sagens natur 

udføres i et fællesskab af landsbyens bønder. Bestemmelser herom 

blev under oldermandens ledelse truffet på bystævnet.  

 

Enhver vil kunne forstå at nye tanker og ideer ville have svært 

ved at trænge igennem. Med andre ord, der var tilbøjelighed til at 

alt blev, som det hidtil havde været. 

Samtidig må vi huske, at der kun var få selvejere, idet langt de 

fleste af gårdene og disse gårdes parter af jorden var ejet af 

herremænd og godser. Bønderne var fæstere (lejere) af deres gårde, 

og fæsteafgiften (lejen) var en blanding af naturalier som 

korn,kvæg, får m.m.,hoveriarbejde på herregården og lidt rede 

penge. 

- - - -  

Kloge folk - for det meste uden for bøndernes kreds - var af den 

opfattelse, at fornyelse og fremskridt kun kunne ske, hvis hver 

bonde fik sin egen jord. Derfor skulle jordene fordeles/udskiftes 

til hver gård.Samtidig skulle gårdene flyttes ud, fæstesysstemet 

afskaffes. 

Hele denne reformproces skete selvsagt ikke på en dag. Stavns-

båndsløsningen kom i 1788 og efterfølgende kom 

reformforordningerne på de andre områder, bl. a, om udskiftning.  

I Køng-Gummerup skulle der også udskiftes, men det ser vi på i et 

senere skrift. 
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Udskiftning II. 

Som nævnt tidligere var det sidst i 17 hundredetallet tidstypisk, 

at gårdene i en landsby ejede og drev landsbyens marker i et 

fællesskab, men dog således, at hver gård havde sin part - dog 

ikke en geografisk afgrænset - i hver af byerns marker. Gårdene 

var så igen typisk bortfæstede fra den nærliggende herregård. 

Således var det ikke helt i Køng-Gummerup før udskiftningen. For 

det første var Køng-Gummerup et fællesskab. D.v.s. at de henved 40 

gårde havde fællesskab om ( andele i ) byens 8 marker. Det har 

sikkert været indviklet, men det er en anden snak. Når visse Køng 

gårde  endnu den dag i dag har jorder i Gummerupområdet, ja, så er 

det en reminiscens fra den tid.                                    

For det andet var der ejerforholdet til gårdene.Efter auktionen på 

Søholm i 1770 og "udsalget" i efterfølgende år havde mange gård-

fæstere - særlig i Gummerupområdet - købt sig til at være selveje-

re, hvilket betød, at de var ejere af deres respektive bygninger 

samt en part af byens jorder. De resterende gårde ejedes af 

godserne Krengerup, Søbo, Løgismose og Hvedholm. De vil være 

forståelig, hvis disse godser hver med deres forholdsvis få gårde 

havde mindre interesse i udskiftning og udflytning, end hvis alle 

gårde havde hørt til samme gods. Efter sigende havde de enkelte 

godser heller ikke for mange penge, i hvert fald ikke til nybyg-

geri af bøndergårde. 

 

 

For det tredie  må man forstå, at en udskiftning af jorderne ville 

betyde - hvis der skulle være en retionaliseringsgevinst - ja, så 

skulle nogle af gårdene flyttes m.a.o. flytte fra landsbyen og ud 

på marken, hvor deres jorder lå. At bygge nye bygninger dengang 

var anderledes end i dag, men det kostede alligevel penge. Selv-

ejerbønderne havde år forinden brugt penge fra kistebunden eller 

lånt til at købe sig til selveje. Derfor det er til at forstå, 

hvis også de var imod. 

Endelig for det fjerde. der var en vis vrangvillighed mod disse 

nymodens tanker om udskiftning. Det havde jo gået godt i mange år, 

så, hvorfor?. 

Der var derfor lagt op til drama den 28. nov. 1791 kl. 10, hvor 

alle selvejere i Køng-Gummerup, forvalter Lund fra Søbo,forvalter 

Sparrevohn fra Hvedholm, forvalter Giesten fra Løgismose, 

Inspektør Bagger fra Krengerup og præsten, hr. Seidelin på 

foranledning af landvæsenskommisionen repræsenteret ved 

landinspektør Nyholm var kaldt til "åstedsforretning" hos 

sognefogeden, Peder Skøtte i Køng. Herom senere. 
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Udskiftning III. 

 

Som antydet - der var drama i luften den 28. nov. 1791 hos 

sognefoged Peder Skøtte i Køng, hvor alle selvejere, godsejerne 

repræsenteret ved deres forvaltre og inspektører samt præsten, hr. 

Seidelin var kaldt til møde med landvæsenskommisionen 

repræsenteret ved landinspektør Nyholm. Emnet var udskiftning. De 

fleste var af forskellige årsager imod. Dels ville det koste penge 

og så alt dette nymodens, som set fra en almindelig bondemands 

vinduer var svært at se som fremskridt. Desværre har ingen direkte 

føjet deres tanker på papir, så vi må nøjes med den officielle 

protokol, og også her er det nyttigt at kunne læse mellem linier.     

Allerførst skulle man blive enige om, hvad der var Køng jord og  

Gummerup jord. Man søgte at forhale dette med mange kneb, og først 

efter en taksation med uvildige mænd udefra fik man langt hen i 

1792 dette klaret. Resultatet var sandt for dyden ikke særlig 

logisk. Godset Krengerup synes derefter uhyre besværlig. Så lovede 

man at bistå økonomisk ved udflytning og byggeri af gårde, og 

senere trak man det tilbage. Den gode landinspektør Nyholm har 

sikkert både tænkt og sagt store ord for i det hele taget at få 

oplysninger fra Krengerup. I dag kan det synes komisk, at stridig-

heder om en smule fiskeret ved Søholm sø kunne beslaglægge så 

megen tid. 

Inden man kunne begynde at afsætte arealer til de enkelte gårde, 

var det temmelig væsentlig at få oplyst, hvem der ville og kunne 

flytte ud fra byerne. Efter protokollerne var der med mange 

forskellige begrundelser slet ikke lyst til dette. Efter et 

kommisionsmøde den 28. dec. 1792 må situationen for landinspektør 

Nyholm derfor have syntes kaotisk eller umulig. Man vil kunne 

forstå, hvis han har haft lyst til at rende fra det hele. Desværre 

ved vi ikke, hvad han har tænkt. 

Dog når nøden er størst, er hjælpen nærmest. Kort tid efter melder 

tre bønder sig og siger, at de godt vil flytte ud, hvis de øvrige 

vil hjælpe med nybyggeri. Det må have givet vor landinspektør nyt 

mod, for ved et efterfølgende møde får han nu pålæg om på det 

foreliggende grundlag at lave en udskiftning (jordfordeling ).                   

Dette gjorde han så i løbet af 1793. Hvor tilfredse man var, ved 

vi ikke. Dog de fleste slap for at flytte og bygge, men jorderne - 

de lå både spredte og nogle langt borte. Flere havde tilmed næsten 

ikke jord hjemme ved gården. 

Lidt om konsekvenser senere 
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Udskiftning IV. 

 

I løbet af 1793 blev udskiftningen i Køng-Gummerup afsluttet. 

Fællesskabet om driften var definitivt afsluttet. Hver gård havde 

nu sin egen jord, og det var op til den enkelte bonde, hvordan, 

hvornår og hvorledes netop han ville passe den.                  

Man havde, som det vil forstås, i størst mulig omfang valgt den 

løsning, at gårdene ikke skulle flyttes ud.Det betød tilsvarende, 

at de enkelte gårde, da man skulle have både af den gode og mindre 

gode jord, fik deres marker spredt på mange parceller. På gården, 

hvor vi bor, fik man således jord fem forskellige steder. Så var 

man endda heldige, idet ca. 22 tdr.land lå lige bagved bygninger-

ne, men til gengæld måtte man overtage ca. 20 tdr. l. ude på det 

alleryderste Langerod. Ja, tænk en tid at bruge på vejen, når man 

skulle derud med et spand heste. 

Nogle af gårdene havde faktisk ikke jord - udover gårdens toft -  

hjemme ved bygningerne, medens resten som nævnt lå spredt omkring. 

At det var og også på sigt blev en forfærdelig ulempe, var man i 

datiden måske ikke særlig opmærksom på. Man vægtede nok det gamle 

trygge og tætte bofællesskab i landsbyen højere. 

En alternativ løsning på udskiftningen havde været, at man havde 

givet hver gård et stykke sammenhængende jord, og så flyttet 

gårdens bygninger derud. Driftsmæssigt ville det på sigt have 

været en meget mere rationel løsning. 

De spredte jordtilliggender gav i efterfølgende år anledning til 

mange mageskifter og handel med jord. I historisk henseende er det 

interessant at følge, omend det kan være svært før efter ca.1810, 

hvor forarbejdet til den såkaldte "1844 matrikel" var tilendebragt 

her i området, og handler registreredes efter denne. Typisk var 

det også, at yderjorderne blev frastykket til nye landbrug - 

således er landbrugene på Langerod etableret på Gummerup gårdenes 

Langerodparceller, jvf. tidligere nævnte. 

 

Man taler i dag så meget om nedlægning af landbrug. Det skete nu 

også i sidste århundrede, hvor i hvert fald tre indeklemte gårde i 

Gummerup blev nedlagt, og jorden opkøbt af andre. 

- - - - - 

Vi er i dag så indlevede med, at landsbyerne Køng og Gummerup har 

det udseende, som de har med gårde og huse imellem hinanden. Vi 

kan udtrykke det sådan, at det på godt og ondt skyldes de 

beslutninger, man tog i årene 1791-1793. Det kan diskuteres, om 

det er værd at mindes, men det kan i hvert fald registreres, og 

det er ikke til at bortforklare. 
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Kære Anders Kurt Simonsen,      maj 1998 

Kommunaltidende, her 

 

Hoslagt fremsendes som aftalt manuskript til omtale af Gummerup 

Bylaugs jubilæum. Du kan selvsagt beskære det, som derfor er sat i 

afsnit, hvoraf enkelte kan udelades. 

Jeg vedlægger en kopi af et gammelt billede fra 1943 samt 

tilhørende navnetekst, som er bymændene (samt et par sønner). 

Det orginale billede - findes hos Bent Møller - er også noget 

mørk. 

- - -  

Jubilæet fejres med morgenmøde på bystævnet  - flaghejsning i 

Byfolden - festsammenkomst på Hjemstavnsgården om aftenen - men 

nærmere herom hos oldermanden. 

 

Jeg håber, du får lidt ud af det. 

 

J. M. Riis 

- - - 

 

PS. kopi afleveret til oldermanden. 

    kopi nedenstående 

    - - - - -  

 

       juni 1998                    I forbimdelse med Gummerup By- 

                                    laugs 150 års jubilæum 12/6    

                                    1998 skriver J.M.Riis følgen- 

                                    de til Kommunaltidender: 

                                      

Den 12. juni fejrer Gummerup Bylaug 150 årsjubilæum. 

Eftertænksomme vil sige: tænk er det så gammelt, og andre vil 

tænke: det må være meget ældre, og endelig er der nogle, der vil 

spørge: hvad er et bylaug. Jeg skal kort prøve at svare. 

 

150 års jubilæet er rigtig, forsåvidt der fra 1848 findes en 

protokol for bylaugets virke. Bylaugets start går imidlertid meget 

længere tilbage - i hvert fald til femten hundrede tallet - det 

ved man fra tilsvarende landsbyer. 

Bylauget var det forum, hvor landsbyens gårdmænd mødtes og under 

forsæde af oldermanden traf beslutninger om arbejdets tilrettelæg-

gelse på de fælles byjorder, såsom fastsættelse af så- og høsttid 

m.m. Ansættelse af smed og byhyrde hørte også med. Mange tror 

fejlagtig, at det var noget herremændene bestemte, men det var 

taktisk lettere at lade fæstebønderne selv bestemme. Hvervet som 

oldermand gik normalt på skift et år af gangen. 
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Fra de første matrikler - 1664 & 1688 - kender vi de Gummerup 

gårdes ejere og fæstere samt ved matriklens indførelse gårdenes 

indbyrdes størrelse på hartkornsansættelsen. Der var - og nu må 

man ikke blive forskrækket - 16 gårde og 4 huse i Gummerup - det 

var et andet landskabsbillede ! 

Vi kan fra disse år nogenlunde følge gårdene med ejere, fæstere og 

senere selvejere op til vor tid, men det er en hel anden historie. 

 

I 1793 blev gården efter megen strid udskiftet, således at hver 

gård fik sine egne jorder. Da man ikke kunne blive enige om, at 

nogle af gårdene skulle flyttes ud på markerne, forsatte man med 

den tætte gårdbebyggelse,som stadig præger landsbyen.  Når hver 

gård således herefter skulle drives af de enkelte brugere - hvoraf 

nogle allerede var blevet selvejere -  så må forstås, at bylaugets 

betydning blev af mindre værdi. Alligevel har man nok holdt ved - 

men som sagt - først fra 1848 begyndte man at skrive herom. 

 

Bystævnet, som vi kender den i dag med oldermandens sten og 

sten/sæder for de enkelte gårdmænd, beliggende  ved krydset: 

Fåborgvej, Byvejen, Klaregade og Skovgyden, ligger ikke på den 

oprindelige plads. Ingen  har til dato med sikkerhed  kunnet 

oplyse mig denne beliggenhed. Den nuværende bystævne stammer fra 

1943, hvor den blev nyanlagt/ restaureret i forbindelse med 

forlægningen af Fåborgvej. 

 

Bylauget har i dag 11 medlemmer, som alle på en eller anden måde 

er jordejere eller jordbrugere. Man kan ikke søge om optagelse - 

man skal faktisk som i gamle dage godkendes af de hidtidige 

bymænd. Nogle vil i dag sige, at bylauget er en selskabelig 

forening med de to årlige møder, hvoraf sommermødet nok er mest 

kendt - for denne aften startes med møde på bystævnet, og hvis 

vejret  er fint, kan der faktisk være mange tilskuere. 

Denne vurdering er for enkelt. I bylauget drøftes byens og navnlig 

landbrugenes forhold, f.x. behandlede bylauget sidste år en sag om 

en evt.jordfordeling. Som et kuriosum kan nævnes af bylauget har 

en tinglyst forpligtigelse til at føre tilsyn med Ambrosius Stubs 

mindesten ved Fåborgvej. 

 

Udviklingen har bevirket, at af de oprindelig 16 gårde er der i 

dag kun 4-5 egentlige landbrugbedrifter, et par stykker er blevet 

til fritids- eller deltidsbedrifter, andre er bortforpagtede og 

flere er blevet direkte nedlagte. 

 

I jubilæumsåret er Anders Krogh Pedersen, Risagergård, oldermand 
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Nedenstående sang blev sunget til Bylauget festmiddag 12/6 1998                    
                                                 

Til Gummerup Bylaug 
 

melodi: På Tave bondes ager ... 
 

I Gummerup vi fejre det lange spand af år 

fra byen sig en oldermand for første gang sig får 

en tid i stor forandring - dog visse ting består 

for stadig vore bymænd til gilde sammen går. 

 

Engang der gik hver bonde med store træsko på 

bag frønnet port lå gården,som hver var tækt med strå 

en gårdsplads med en mødding, en brønd,lidt grise,får - 

den skarpe lugt af hest fra den lave dør os når. 

 

Vor mor med mælkespanden på slidte brosten gå 

i mark,i høst,i roer, så meget hun skal nå. 

Vor far skal nemlig klare de store ting, der er 

for sådan har der altid været noget for enhver. 

 

En gang en grusvej snor sig, med dybe hjulspor i 

fra vogn med mælkejunger til egnens mejeri 

her færdes folk til kirke ad kirkestien hen 

men søndags stilhed sænker sig over alle hjem. 

 

I mørkningstimen lyser marieglasset rød 

og smeden formedæ hestens sko, mens essens gnister føg, 

men der var kolde kamre med rim på tøj og væg 

og der var halm i sengen og snus i mandens skæg. 

 

Der jævnes mange grøfter, der flyttes mange skel 

og toft og stald står tomme - vi går der bare selv 

og slås med brak og kvoter, miljø og meget mer 

det er dog samme himmel og jord vi hver dag ser. 

 

I vores lille verden forandringen er stor 

forandring eller fremskridt, en blanding nok jeg tror 

vi fik så mange goder som tiden før har drømt 

lidt har vi tabt på vejen - en del har vi forsømt. 

 

Det tunge slid det slap vi - enhver er mere fri 

at se og nærke verden, kan alle nu få tid 

af fortidstanker skabtes den nutid der blev vor; 

vi håber for den fremtid som næste led så får. 
                        -  med tilladelse - frit efter 

                           Edel Andersen, Hjelmerup 
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Den 12 juni 1998 

- - - - - - - - 

Jubilæumsmiddagen den 12.juni blev holdt på Hjemstavnsgården. 

Her holdt Margit Simonsen Riis en tale, som gengives efter 

manuskript: 

 

Jeg har i de sidste dage gået og funderet lidt over livet i 

Gummerup for 150 år siden og op til i dag - hvordan så det ud 

dengang - hvad forandringer er der sket - hvad vil der ske i de 

næste mange år. 

I 1848 var der 16 gårdmænd i Gummerup - de mødtes selvfølgelig til 

bystævne og drøftede, hvad der skulle ske i landbruget og hvad der 

elllers skulle ske. Hvor de mødtes står hen i det uvisse - 

gisninger taler om Hans Henning Skyttes toft, men ingen har hidtil 

kunnet udrede det med sikkerhed. 

Hvem var de så ? 

Jo fra Mosegård kom Morten Hansen - selvejer med skøde fra 1835 - 

han fulgtes nok med en anden Morten, nemlig Morten Rasmussen fra   

den nedlagte gård på Skovgårds toft. Fra Bykærgård kom også en 

Morten Rasmussen, som blev ledsaget af Jørgen Jørensen fra Ågård 

og Jens Andersen fra Enggården. Fra Skovgård kom Lars Rasmussen og 

fra Lundegård Jørgen Rasmussen.  

Fra Sjodsholm sås Lars Nielsen; han fulgtes muligvis med Peder 

Hansen fra Landmålergården og Christen Madsen fra Damgården samt 

Hans Nielsen over fra det vi i mange år kaldte Villums gård. De to 

sidstnævnte var fæstere under Rantzauerne på Krengerup - forøvrigt 

de eneste fæstere på det tidspunkt. 

Fra Bøgebjerggård kom Peder Jørgensen og fra Risagergård gad jeg 

vide,hvem der kom - skødehaveren var Karen Pedersdattewr, som var 

enke - hun havde på gården en attraktiv søn, som på det tidspunkt 

var ungkarl - såden en er der også på Risagergård i dag. Ungkarlen 

fra 1848 blev gift første gang i 1853. Han nåede endnu et 

giftermål - så der er noget at leve op til, Anders ! 

På Trætholm var ejeren Chr.Hansens enke, som var gift med Anders 

Madsen - mon ikke det var "byens skrappe kone" ? - som selv mødte 

op til bystævne - den tids "rødstrømper". 

Karen Pedersdatter på Risagergård havde fået en datter gift ind på 

Bøgebjerggård, så jeg tror hun var god til at organisere - måske 

er datteren fra Risager den første af de skrappe koner på 

Bøgebjerggård - her kommer en lille en historie - engang var 

Ejvind Rohr,  som en del af jer kender, og jeg ikke helt enige om, 

hvordan noget skulle laves. Det sluttede med, at Ejvind slyngede 

mig i hovedet: 

" Der har altid været skrappe koner på Bøgebjerrgård". 

 

     talen forsættes på side 10 
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    Margits tale forsat: 

Også dengang kendte man til gårdslagtninger - Landstedet (matr.7) 

blev allerede slagtet i 1812. Gården der lå i "Skyttens Skov" og 

var ejet af Chr. Johansen blev nedlagt og noget af jorden er, hvor 

Fredes landbrug ligger i dag. På Skovgårds toft lå det der senere 

blev kaldt Mads Mikkelsens gård - den blev slagtet i 1872 - 

Skovgård fik det meste! 

Hesselhøj var ikke opstået i 1848 - det var en frastykning fra 

Enggården. 

Ja, men hvad lavede konerne så, medens mændene gik ud for at 

diskutere. Jo, for 150 år siden var der intet komfur, så 

madlavningen foregik over åbent ildsted - så meget mad var kogt - 

grød - måske op til 21 gange om ugen! - ellers var det suppe på 

kød og kål - man havde jo dengang kålhaven - først senere fik man 

urter - urtehaven. 

Kødmaskinen kom først omkring 1870 - så frikadeller var ikke 

hverdagskost. Skulle der laves boller til festsuppen - så blev 

kødet "skrabet" - derefter hakket med en krumkniv; og skulle det 

endelig være rigtig fin stødt i en morter. 

Øl skulle også brygges, grise og lam slagtes og saltes. Tøj skulle 

vaskes - for det meste i sæbe kogt på en død gris. Får skulle 

klippes, uld kartes og spindes og måske endda væves og og syes 

derhjemme, Hør skulle de også ordne - køer skulle malkes, smådyr 

skulle passes. - Jo - jeg tror, at datidens mænd hyldede det gamle 

ord om, at "enhver gård skulle kunne føde en doven". 

 

Hvordan ser det ud i dag - ja der er kun Hans Henning, der har 

kunnet føde en kone. D.v.s. Chritian kan vel godt, men han får 

meget hjælp fra Bertha med kartofter, agurker, porrer og lignende.                                     

Alle de andre har måttet sende konen ud for at tjene penge. Måske 

er det os selv, der har villet 

Gårdene er blevet færre, men den historie kender alle. 

 

Hvad så om 50 år - hvem sidder så på stenene henne på bystævnet 

Ja, vel to eller tre, som driver al jorden i Gummerup. Jeg ser for 

mig siddende: Ninnet el. Claus Larsen, Lene Bagge og en med 

efternavnet Berg Olsen, hvis Jesper ellers får sig taget sammen. 

Gid de eller andre, som jeg ikke kender må forstå at bevare, hvad 

der fortjener at bevares. Det er nemlig godt for både os og dem, 

der skal leve videre,,at de kender fortiden, lever i nutiden og 

arbejder for fremtiden. Det må bylauget være en støtte for til 

enhver tid.  

- - - - -           _________________________      M.S.R. 
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Jubilæumsfesten den 12 juni startede med morgenmøde på bystævnet 

kl. 8, hvorfra man gik til Byfolden, hvor morgenkaffen blev ind-

taget. Aftenfesten blev holdt på Hjemstavnsgården kl.18. 

Deltagere var ved morgenmødet hele bylauget: Anders Krogh 

Pedersen, Frede Bagge, Jens Møller Riis, Villy Olsen, Christian 

Nielsen, Hans Henning Skytte, Niels Johansen, Jesper Berg Olsen 

(plus fader, Holger Berg Olsen),Aksel Hansen,Poul Leon Larsen. 

Om aftenen var damerne med - dog manglede Jesper Berg Olsen og 

Niels Johansen. 

                                                                                                                     

referat J.M.R.      

_____________________________ 

 

Protokolat til indskrivning i Bylaugets protokol ved det ordinære 

oldermandsgilde den 2. febr. 1999: 

 

Den 12. juni 1998 fejredes 150 års jubilæet med følgende program: 

 

Kl. 8  møde på bystævnet efterfulgt af kaffedrikning i Byfolden. 

 

Kl. 18 Selskabelig samvær med spisning på Hjemstavnsgården, hvor- 

       til også damerne indbudt. der blev sunget sange og holdt 

       taler. - Det var en god aften. 

- - - - 

I første afdeling deltog alle bymænd, men ved aftenarrangementet 

var Jesper Berg Olsen og Niels Johansen fraværende. 

- - - - 

Jubilæet gav anledning til presseomtale i Kommunaltidende forud 

for jubilæet, og der var en efterfølgende reportage. 

Endvidere er der skrevet om Bystævnet og jubilæet i Vestfyns 

Hjemstavnsforenings årskrift for 1998. 

 

               ============================== 
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For historiens skyld skal der nævnes lidt om udviklingen i 

landbrugene ikke alene i de 150 år men også med linier tilbage: 

 

Ved 1688 matriklen var der 16 gårde og kun 4 huse i Gummerup. 

Efterfølgende er der udviklet nye landbrug ved frastykninger fra 

går- 

dene, bl.a.22a,29a (omkr. år 1800) og 6i fra Hjemstavnsgd. ca.1930 

Status i 1998 er derefter: 

Følgende gårde eksisterer som matrikulerede landbrug, hvilket dog 

ikke er ensbetydende med, at de eksisterer som landbrugsbedrifter. 

De anførte matrikelnumre er efter 1844 matriklen. 

  Matr.nr. 15 - Trætholm        Matr.nr. 14 Lundegård 

  Matr.nr. 10 - Mosegård        Matr.nr.  8 Skovgård 

  Matr.nr.  5 - Risagergård     Matr. nr. 4 Bøgebjerggård 

 

Derudover er der udviklet landbrugsbedrifter, dels med Gummerup 

jord og dels med jord fra andre ejerlaug. Det drejer sig omkring 

matr.nr. Matr.  6i Poul Leon Larsen 

         Matr. 29a Niels Johansen 

         Matr. 27a Frede Bagge (base Chr.V. matr. nr. 11) 

         Matr. 22a Chr. Nielsen 

Det skal anføres, at nogen jord fra førstnævnte 6 gårde drives i 

tilknytning til bedrifter udenfor Gummerup ejerlaug. 

 

 

Det skal også nævnes, at matr. 16, Bækgården sammen med andet 

areal indgår i noget, som hidtil har været betegnet som gartneri. 

Matr 22a, Chr. Nielsen, er fra ca. 1800 og senere tillagt jord. 

Det betyder, at matriklerne 2a,3a,6a,7a,9a,11a,12a,13a og 18a er 

nedlagt som landbrug, omend visse bygninger (rester) kan findes. 

 

- - - - - 

Bilaugets medlemmer består i jubilæumsåret af: 

Anders Krogh Pedersen   matr.  5a (oldermand)                         

Frede Bagge             matr. 27a     Jens Riis        matr.4a 

Villy Olsen             matr. 15a     Chr. Nielsen     matr.22a 

Hans Henning Skytte     matr. 14a     Niels Johansen   matr.29a 

Holger Berg Olsen       matr. 10a 

 søn: Jesper Berg Olsen  

Aksel K. Hansen         matr.  8a     Poul Leon Larsen matr.6f 

   tilforordnet: Claus Strandholt - tilsyn mindesmærke Ambr.Stub 

 

ændringen er stor - 

forandring eller fremskridt - diplomatisk sagt - nok en blanding ! 
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Bylaugets medlemmer 2007 

 

Oldermand 2007  

Hans Raahauge, Skyttegården i Køng, matr. 19a Køng 

               Byvejen 40,          f. 14/3  1951 

               - - - - - - 

Anders Krogh Pedersen, Risagergård i Gummerup, matr. 5a Gummerup 

               Klaregade 25         f. 19/9  1939 

Frede Bagge,   matr. 27a Gummerup 

               Skovgyden, 13        f. 22/2  1950   

Poul Leon Larsen, Bøgebjerggård i Gummerup, matr. 4a Gummerup 

               Fåborgvej 91         f.  5/12 1954 

Willy Olsen    Trætholm, matr. 15a Gummerup 

               Højrupvej 10         f. 11/12 1943 

Chr. Nielsen   matr. 22  Gummerup 

               Fåborgvej 112        f. 27/5  1927 

Karl Embacher  Lundegård, matr. 14a Gummerup 

               Byvejen 86           f.  1/4  1961 

Poul Thaysen   Kohavegård, matr.29a Gummerup 

               Hedekrogen 14/Hillerupvej 21  

                                    f. 16/3  1952 

Jesper Berg    Mosegård, matr. 10a Gummerup 

               Byvejen 72           f. 16/9  1964 

Aksel Hansen   Skovgård, matr. 8a Gummerup 

               Byvejen 71           f.  4/7  1924 

- - - - - - 

Hans Henning Skytte, tidl. Lundegård - nu boende 

               Glenhøjparken 31, Glamsbjerg 

                                    f. 24/4  1925  

Holger Berg, tidl. Mosegård – nu boende Bakkegård 

               Bodebjergvej 37      f. 20/2  1934 

Jens Møller Riis, tidl. Bøgebjerggård – nu boende      

               Skovgyden 2,Gummerup f. 16/10 1932 

 

Det bemærkes, at de anførte matr. er hovedmatrikler. 

I de fleste tilfælde dækker dette ”med flere” - hvilket også 

betyder - ejerskab af flere matrikler. 

 

- - - - - - -  

Til oldermand, Hans Raahauge, 

 

Jeg håber ovennævnte er som aftalt. Jeg kan udskrive flere 

eksemplarer til næste møde i bylauget. 

 

Med venlig hilsen 

Jens Riis                   

Skovgyden 2 i juni 2007   

fil: Gummerup/ Gum.bylaug 
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Bylaugets medlemmer 2016            side 1 

 
Oldermand  2016 

Martin Østerby 

        - - - - - - - 

Martin Østerby,        Bøgebjerggård, matr. mr. 4a, Fåborgvej 91 

                       telf. 51 378242  til 30/6 2016 

                       telf. 21 259904  fra 1/7 2016 

                       f.  8/10 1985 
 

Bjørn Iversen,         Lundegård, matr. 14a, Byvejen 86 

                       telf. 61 222561, f. 15/11 1972 

                       mail: bjørn.iversen@Sol.dk 
 

Povl Thaysen           Kohavegården, matr. 29a 

                       Skovgård, matr. 8a 

                       Hedekrogen 14, Hillerupvej 21, 

                       Byvejen 72, telf.64 722030, mobil 20 702031 

                       f. 16/3 1952 
  

Martin Vissing Tornø   Mosegård,matr. 10a, Byvejen 72 

                       telf. 40 431917 

                                   f. 5/1 1975 
 

Hans Råhauge           Skyttegården, matr. 191 Køng 

                       Byvejen 40, telf. 40 518942 

                       f. 14/3 1951 
 

- - - - - - - - 

Poul Leon Larsen       Trunderupvej 28, Hårby 

                       telf. 61 348566 

                       f. 5/12 1954 
 

Frede Bagge            Poul Moseparken 25, telf. 23 601628 

                       mail: dak-bagge@mail.tel2.dk 

                       f. 22/2 1950 
 

Willy Olsen            Egevej 22 

                       telf. 61 764089 

                       f. 11/12 1943 
 

Anders Krogh Pedersen  Risagergård, matr. 5a 

                       Klaregade 25, telf. 27 259148 

                       f. 19/9 19039 
  

Jens Møller Riis       Skovgyden 2,telf. 64 722024 

                       mail. jema.riis@mail.dk 

                       f. 16/10 1932   

bilaugets medlemmer 2016           forsat  side 2 
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Til Frede Bagge, hoslagt opskrevet liste. Jeg kan udskrive flere 

ekspl. inden mødet i bylauget, men jeg forudser rettelser 

ved samme lejlighed, f.x fødselsdage og telefonnumre. 

samt mailadresser. 

 

Jeg hører gerne dine kommentarer   -   hilsner   Jens 

 

 

Skal de gamle gårdnavne anføres ved de "pasive" medlemmer ?   Nej 
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fil: Hjemstf-Bylaug-Jubilæum.doc                 3 sider 

 

I anledning af jubilæet i 1998 blev der optaget en 

artikel i Vestyns Hjemstavnsforenings Årskift  -  se 

nedenstående 
 

J.M.Riis.                                  sept. 1998                     

                                                bilag 19 

 

BYLAUGETS JUBILÆUM 1998 

 

Til redaktøren af Vestfyns Hjemstavnsforenings årsskrift. 

att.: Henrik Jørgensen, 

I henhold til aftale ! 

J.M.R. 

======================= 

                                                                         

            Overskrift efter redaktørens bestemmelse !                         

 

Den 12. juni fejrede Gummerup Bylaug sit 150 årsjubilæum. 

Eftertænksomme vil sige: tænk er det så gammelt, og andre vil 

mene: det må være meget ældre, og endelig er der nogle, der vil 

spørge: hvad er egentlig et bylaug. Jeg skal kort prøve at svare. 

 

150 års jubilæet er rigtig, forsåvidt der fra 1848 findes en 

protokol for bylaugets virke. Bylaugets start går imidlertid meget 

længere tilbage - i hvert fald til femten hundrede tallet - det 

ved man fra tilsvarende landsbyer. 

Bylauget var det forum, hvor landsbyens gårdmænd mødtes og under 

forsæde af oldermanden traf beslutninger om arbejdets tilrettelæg-

gelser på de fælles byjorder, såsom fastsættelse af så- og høsttid 

m.m. Ansættelse af smed og byhyrde hørte også med. Mange tror 

fejlagtig, at det var noget herremændene bestemte, men det var 

faktisk lettere for herremanden/nådigherren at lade fæstebønderne 

selv bestemme over dette. Hvervet som oldermand gik normalt på 

skift et år af gangen. 

 

Fra de første matrikler - 1664 & 1688 - kender vi de Gummerup 

gårdes ejere og fæstere samt ved matriklens indførelse gårdenes 

indbyrdes størrelse på hartkornsansættelsen. Der var - og nu må 

man ikke blive forskrækket - dengang 16 gårde og kun 4 huse i 

Gummerup - det gav et noget andet landskabsbillede , end vi kender 

i dag! 

Vi kan fra disse år nogenlunde følge gårdene med ejere, fæstere og 

senere selvejere op til vor tid, men det er en hel anden historie. 

 

 

 



163 

 

 

 

                                side 2 af 3 

I 1793 (1 blev gårdene efter megen strid udskiftet, således at 

hver gård fik sine egne jorder. Da man ikke kunne blive enige om, 

at nogle af gårdene skulle flyttes ud på markerne, fik hver gård 

sine marker liggende i mange spredte parceller. Alle skulle jo 

have både af den dårlige og den gode jord! Den tætte gårdbe-

byggelse og den dårlige jordarrondering præger stadig landsbyen.           

Når hver gård således herefter skulle drives af de enkelte brugere 

- hvoraf nogle allerede var blevet selvejere før 1793 -  så må 

forstås, at bylaugets betydning blev af mindre værdi. Alligevel 

har man nok holdt ved - men som sagt - først fra 1848 begyndte man 

at skrive herom (igen). 

 

Bystævnet, som vi kender det i dag er ikke det oprindelige (2. Det 

er rekonstrueret efter andre gamle bystævner med oldermandens   

store sten i midten og bymændenes  med gårdnavne og matrikkelnumre 

i en kreds uden om. 

Det blev lavet i 1943 i forbindelse med en forlægning af Fåborg-

vej, og på initativ af bymanden på Mosegård, Thonas Broe.    

 

         Billede/foto fra indvielsen. 

 

 

 

Bylauget har i dag 11 medlemmer, som alle på en eller anden måde 

er jordejere eller jordbrugere. Man kan ikke søge om optagelse - 

man [skal faktisk som i gamle dage godkendes af de hidtidige 

bymænd. Nogle vil i dag sige, at bylauget er en selskabelig 

forening ,men det er en forkert opfattelse. Der holdes to ordinære 

årlige møder, hvoraf sommermødet nok er mest kendt - for denne 

aften startes med møde på bystævnet, og hvis vejret  er fint, kan 

der faktisk være mange tilskuere. 

I bylauget drøftes byens og navnlig landbrugenes forhold, f.x. 

behandlede bylauget sidste år en sag om en evt.jordfordeling. Som 

et kuriosum kan nævnes af bylauget har en tinglyst forpligtigelse 

til at føre tilsyn med Ambrosius Stubs mindesten ved Fåborgvej 

108. 

 

Udviklingen har bevirket, at af de oprindelig 16 gårde er der i 

dag kun 4-5 egentlige landbrugbedrifter, et par stykker er blevet 

til fritids- eller deltidsbedrifter, andre er bortforpagtede og 

flere er blevet direkte nedlagte.(3 

Ved jubilæumsfesten på Vestfyns Hjemstavnsgård blev der da også 

talt om, hvordan det mon ser ud om 50 år. 

Nogle vil sige med Blicker "ak, hvor forandret" og med andre "vi 

må følge med tiden". 

"Intet bliver, som det var og er !" 
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___________ 

1) Kilder:bl.a.Bjarne Porsmose: Fra høvdingedømme til stationsby 

samt forfatters artikler i Kommunaltidende i 1993.  

 

2) Ingen har til dato kunnet oplyse mig om bystævnets oprindelige 

placering,men en overlevering vil vide, at det lå på Lundegårds - 

matr. 14A/Byvejen 86. - toft ved krydset Byvejen - Krogen. Det kan 

forekomme sandsynlig,  eftersom gadekæret antages at have ligget i 

nuværende Bykærgårds have - matr. 11A/Byvejen 80.  Gårdnavnene er 

jo af nyere dato - og gården der har så fået navn efter byens kær. 

 

3) Tallet forøgedes til 17 i forbindelse med en delvis 

gårdslagtning - begrebet kendtes allerede i 1812 - omend man 

brugte andre ord . Senere er det gået op og ned. Der blev oprettet 

nye brug på de enkelte gårdes udmarker som f.x.på Langerod. 

Hjemstavnsgården blev udstykket til såkaldte statshusmandsbrug i 

1930. Omkring et par af disse mindre landbrug er der nu opstået et 

par store landbrugsbedrifter.                                                                    

Ved en byvandring kan vi således finde dele af gamle gårde eller 

rester deraf flere steder og 3 pladser, hvor der intet er tlbage. 

 

- - - - - 

Til Redaktøren, 

 

Kære Henrik J. 

Hermed som aftalt manuskript. Der kan redigeres efter aftale. 

Fodnoterne kunne være indarbejdet i teksten, men nu har du selv 

muligheder for at afgøre om, de skal med. 

Manuskript kan i givet fald lånes på en diskette, 

Med venlig hilsen 

 

Jens 

 

Febr. 2016, 

Høje oldermand - kære Martin Østerby 

 

Jeg har tilladt mig at samle mine skriverier / den 

efterhånden gamle historie om Gummerup Bylaug på en fil. 

Selvom emnerne er tidsforskudte, vil det være lettere 

fremover at holde styr på 

Hilsner   Jens 

- - - - - - - 

NB. Jeg kan derudover orientere dig om, at Margit og jeg 

for år tilbage har lavet en video om Gummerup. Kan købes 

på Lokalhistorisk Arkiv i Glamsbjerg. 
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Stikord til Byvandring 2 juni 2016 
Jens 

"køreplan" efter Jens Haugaard 

 

Bystævne   Navnet Gummerup 

           3 stk bilag 

           Ny vej  1942 

           Nyt bystævne 1943 Thomas Broe på Mosegården 

           Sten: 16-17 gårde    nu   2 

 

           præsentere gårdene: (fæstegårde/herregårde) 

           hver sin historie 

                   hver sin særlige historie 

           husene knap så interessante 

             Nr. 2 Damgård fæster /selveje/fæster/selveje 

                     indeklemt 

             nr. 6 Hjemstavnsgården selv fortælle 

             nr. 5 Risagergård      gl. familie 

             nr.15 den ene gård i Trætholm 

             nr. 4 Bøgebjerggård    god historie om de  

                                   skrappe kone 

             nr.15 Trætholm 1834   tæt beliggenhed 

                                    toft købt ca. 1925 

             nr. 3 BP / villums gård  Skovstedet 

                        indeklemt 

 

Byvejen v. Lundegård 

            historie udskiftning, udflytning  

               ellers 3 gårde 

             hus nr. 27 til Nøddepøl 

            nr. 14 Lundegård - 2 fæstemål 

            brdr Lunde Skyttefam ca 2oo år. 

            nr. 7 Landstedet nedlagt ca. 1807 

            mange navne 

            - - - - - - - 

Y kryds     (Ambrosius)  Jens Haugaard 

            se frem: 13 Enggård, Bykjærgård (bystævne og  

                                 gadekær) Ågård 

            Enggård evt Anne Jensen frastykket Hesselhøj 

            mange skiftende beboere. 
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            nr.12 Ågård  udflyttet ca.1881 - bedste gård 

                  "Aage og Marius" 

               3 frastykninger  12b gl. Trætholm   

                                12c Knoldshøj 

                                "28 ( Ambrosius 

     

 

 

   Elværket    mærkelig hus  vist 1909 jævnstrøm 

                 kende betyrer i 1911 Lars P. jensen 

                 Gl. Rohr 

                 ej kraft til at tærske 

               vekselstrøm 1947-48  nedlagt 

               kender ej detaljer 

               3 gårde her 

   

                historie om Søholm, Brahesholm og lidt  

                                 Krengerup  

                Christiane Stockflet 

                  Ryttergods auktion 1764 køb rub og stub 

                  giftemål død i barselseng 

                  mand Fr. Conrad Holck   auktion 1770 

                  spredt for alle vinde 

                  Chr Schøller, Margård salg til selveje 

           matr. 8          bl. a. Skovgård 

                 gl. familieejendom 

                     dårlig arronering 

                      frastykket mange dele Møllerbygge- 

                      stedet dele til Nymarksgården 

                      tilkøb Mads Mikkelsens gård 1873 

                      matr. 9 

                    Skovgård ombygget "vendt" 

                    gl. familiejendom efter sigende  

                    velstående til magnus Rasm. Skovgård 

 

           matr. 10   Mosegård 

                      beboerne kaldt Mosegård 

                      familieskab til Skovgård          

                       "Diskret ophold" 
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Skolen matr. nr. 1 

          sige lidt om skoleforhold 

          degnens opgave    sædedegn  contra Løbedegn 

                  katekismus 

          skete 2 ting 

                 Chr. 6 konfirmation 1736 forbedrede sko- 

                 forhold      Skolelod 

        kendte skoleholdere: 

          Mogens Thune Nielsen  degn 1703 

          svigersøn Andreas Heilig  

          søn Mogens Thune Heilig  

          svigesøn: 

          Hans Jørgen Henriksen Højbjerg, d. 1858 

 

            nyere tid skoler Holte, Ude v. søen, Højrup  

            skole  Glamsbjerg skole 

 

         Lidt mere skolesnak. 

         men historien om Rytteskoler 

        Ny hærordning 

       lejehære ut 

        Rytterdistrikterne skole  

               Det fynske ryttergods distrikt 

        aldrig i brug  godset solgtes ved auktion 1764 

 

 

 

Hønselauget 

fattigfolk gemt bag ved 

ej fin adresse hist om fru portner 

 

 

Klaregade  navn   ? 

peder Pax  Pushuset 

Gården Sjodsholm 

   Klaregade 
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Fil: alm-tinglysn-bl-20.doc                                   side 1 af 5 

 

                                                   Bilag 20 

Almindelig om tinglysning 

 

Begrebet at tinglyse går meget lang tilbage i tiden. 

I korthed betyder det, at man oplyser om en eller anden hændelse, 

og eftersom det sker på tinge /tingstedet har det retsvirkning. 

Princippet er faktisk det samme i dag: Man får en beslutning/ af-

tale, der ligger indenfor den almindelige lovgivnings rammer, 

registreret efter tinglysningslovens regler hos dommeren – og så 

har det retsvirkning – derfor offentliggøres det også i 

Statstidende. 

Tag f.x. en ejendomshandel. 

- - - - - 

Langt op i tiden skete tinglysningen kun mundtlig, og så havde man 

kun tingsvidner til at bekræfte det, hvilket kunne være en svag-

hed, hvis et sådant ikke mere var i live. 

Tingsvidne kan betyde en person, der er til stede under behandlin-

gen på tinge eller et nedskrevet bevidnet referat fra mødet. Ordet 

stokkemand kan dække det samme. 

- - - - - 

Langt op i tiden skete tinglysningen på herredstingene, men senere 

– sidst i 1600 tallet begyndte man at lægge tingsteder sammen ofte 

i de gamle købstæder – også for at de kunne holde mødet indendørs 

– så tingskriveren – som var indført – havde bedre mulighed for at 

have sit papir og protokoller i sikkerhed/ tørvejr ! 

- - - - - 

På herredstingene blev alle handlinger – faktisk i en pærevælling 

– ført ind i tingbogen. Senere delte man op i forskellige ting-

bøger for henholdsvis ejendomssalg og for andre retshandlinger. 

- - - - - 

I dag er vi så vant til, når det drejer sig om noget med tingbøger 

– ja, så er det noget, som sker hos dommeren i ens retskreds. 

Sådan var det ikke tidligere. Herremanden fik sine handler 

tinglyst hos landstinget – her Fynbo Landsting.  

Afskrift af Fynbo Landsting dækkende Båg herred findes på Lands-

arkiv SP 773 for periode 1646-1805. 

Nogle bønder skulle – vist af historiske årsager – her Ryttergods 

– have deres handler tinglyst ved Ravnebjerg Herreds ting.  

Afskrift for Båg herred findes på Landsarkiv SP 775 dækkende peri-

ode 1772-1798 

Atter andre fik det gjort på det lokale tingsted. 

- - - - - 

Fra 1804 kom der lidt mere orden, idet alle tinglysninger nu skul-

le ske i den lokale retskreds og indføres i tingbogen (hos 

retsbetjenten).- - - - - 

                                             Forsættes 
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Fil: alm-tinglysn-bl-20.doc                                   side 2 af 5 

 

                                                Bilag 20 

 

Vi må erkende, at det kan være svært at finde de relevante ting-

lysninger fra før 1804 - dels fordi man skal søge forskellige 

steder – dels fordi man ikke havde et identificerbart nummer-

system. 

- - - - - 

Fra 1844 gik man over til at have Realregister med en side pr. 

ejendom, hvor selve handlen blev registreret, medens  betingel-

serne/skødet stadig blev indført i tingbogen. 

Trods alt: systemet virkede stift. Fra 1919 indførtes derfor efter 

lange overvejelser ”løsbladsystemet” med en ”løs” side i tingbogen 

for hver ejendom og så en mappe til de tilhørende dokumenter 

(akten). 

- - - - - 

Her omkring år 2000 indførtes så lidt pø om pø den elektoniske 

tingbog. 

Ved retten i Assens den 1. okt. 1998, men der forsattes i en 

overgang også med det gamle. 

 

- - - - - -  

Der henvises endvidere til bilag 14 og til afsnit om forkortelser 

i den Alm. Del. 

- - - - - -                oooooooooooooooo 

 

I tilknytning til dette emne er der en masse praktiske forhold, 

som vi efterfølgende vil tage op – uden vi dog dermed forpligter 

os til at dække alle felter. Der er nemlig mange instandser, der 

skal orienteres, og der er ”hjørner” – også hvor det er bedst selv 

at gøre sine erfaringer. 

 

Matrikelsystemet. 

Det forudsættes, at man er ”dus” med dette system og den dervæ- 

rende nummereringssystem. Se evt. bilag 13 & 14 

 

Kort og Matrikelstyrelsen. 

Denne institution  - nu vist under miljøministeriet – holder styr 

på landets matrikler. D.v.s. enhver ændring – foretages normalt af 

en autoriseret landinspektor – af arealer/matrikler skal anmeldes 

hertil og registreres her. Det gælder altså udstykninger, frastyk-

ninger og sammenlægninger af matrikler. Meddelelser om disse 

registreringer/approberinger går så tilbage til anmelder, til 

dommerkontorets tinglysning og til Kommunen, så de kan registrere 

af hensyn bl.a. til ejendomsskatteopkrævning. 

 

                                             Forsættes 
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                                                Bilag 20 

Dommerkontor. 

I tilknytning til retskredsens dommerkontor, findes Tinglysnings-

kontoret og ”Tingbogen”. Tingbogen findes sognevis opdelt på 

ejerlaug. Heri opføres/tinglyses alle ejndomshandler, långivninger 

med pant i fast ejendom, udstykninger, frastykninger og sammenlæg-

ninger af arealer samt andre forpligtigelser/byrder/ sevitutter, 

der lægges på den faste ejendom (jord og Bygninger). 

Det meste sker gennem advokater, landinspektører og andre 

myndigheder, men i teorien kan faktisk alle selv forberede en sag 

til tinglysning, når man følger de derom værende spilleregler. 

 

På ejendommens/matriklens blad i findes på første side navn på 

nuværende ejer med skødedato og pris, og i en vis udstrækning de 

forrige. Endvidere findes arealoplysninger og oversigt over 

sevitutter samt på side 2 oversigt over ejendommens tinglyste 

gæld. 

Foran i Tingbogen er der henvisninger, som i praksis betyder, at 

man kan se hvortil evt. frasalg af parceller er ”gået hen” samt om 

evt. sammenlægninger af parceller. 

Endelig er der ”akten” – en hængemappe, hvori man på Justitsmini-

steriets genpartpapir kan se indholdet af de tinglyste sager. 

Altså – der er tre dele. 

Der er offentlig adgang til Tingbogen, men kun få bruger denne 

rettighed – de vidende tager telefoniske oplysninger. 

For en lidt ukyndig vil det være praktisk, at man tager en erfaren 

person med sig til det første besøg på ”Tingbogen” 

Et sådant besøg er faktisk spændende ! 

 

Kommunen 

Kommunen har et ejendomsregister for bl.a. opkrævning af 

ejendomsskat og andre i forbindelse med fast ejendom forbundne 

afgifter. Ændringer om ejerforhold og lign. skal derfor anmeldes 

til kommunen. Det kendes f.x. fra, at et skøde for at kunne blive 

tinglyst skal over kommunen og have ”sit stempel” om, at 

ejerskiftet er registreret. 

 

Veje 

I forbindelse med matrikeloplysninger om arealer oplyses ofte om 

vejarealer. Dette er ikke – som nogen tror – tale om markveje. De 

mindre offentlige veje er endnu sjældent udskilte i matriklen og 

ligger som sådan på private grunde. Hvilke, det drejer sig om, kan 

normalt også ses af de private matrikelskorn, dels ved markering 

og dels ved kraftigere opstregning. 

Det kan dreje sig om ikke ubetydelige arealer. 

        

                                        Forsættes 
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Matrikel 

Frastykninger, udstykninger og sammenlægninger 

Matrikel er et område/ et areal/ en fortegnelse. En matrikel med 

et nummer er et bestemt område med et oplyst areal. 

Som nævnt holder man orden på det i matrikelstyrelsen. 

I et stationær samfund ville antallet af matrikler med hver sit 

bestemte areal ikke give anledning til problemer. 

Handel med disse i uændret form ville heller ikke give problemer. 

Det enkleste er det tilfælde, hvor A sælger et parcelhus liggende 

på en matrikel f.x. nr. 1c, der har et areal på 1000 kvm til B. 

I Tingbogen registreres ejerskabet. 

Men så enkel er verden jo ikke ! 

Tilfældet vil ofte være, at C, der ikke ejer en matrikel køber et 

et stykke jord (1500 kvm)af D´s matrikel, der hedder 11e og har i 

alt arealet 20000 kvm. Der skal nu foretages en frastykning og gi-

ves et nyt nummer. Dette sker i Matrikelstyrelsen/ på ”grundkor-

tet”. Registreringen kan blive nr.11f med 1500 kvm og samtidig 

reduceres 11e til 185000 kvm. Matrikelstyrelsen bruger stadig det 

gamle ”fine” ord approbation. 

Hvis C i forvejen havde haft en matrikel nr. 9b, ja så fik han nu 

matrikel 9b og 11f – ofte betegnet som 9b m.fl. I Tingbogen 

registreres dette på C´s side, og der laves en henvisning for D´s 

vedkommende. Man vil ofte sige, at matr. 11f indgår i 9b 

 

Oprindelig var tanken vist, at en engang oprettet matrikel skulle 

forsat bestå, men - -  

Vi kan forestille os, at ovennævnte C efterhånden tilkøbte sig en 

masse matrikler, og det ville være upraktisk at holde styr på. 

Derfor laver Matrikelstyrelsen en sammenlægning af matrikler. Har 

C f.x. tilkøbt sig 10 nye matrikelnumre med hver sit areal, kunne 

det være praktisk, at lade disse 10 udgå af matriklen, og kalde 

det nye store areal forsat for 9b. 

Man siger sommetider, man nedlægger matriklen. 

I Tingbogen vil det fremgå af både henvisning og 9b´s tingblad. 

 

Vor erfaring er, at man ikke lægger matrikler sammen med mindre de 

arealmæssigt har fælles grænser, og man søger såvidt muligt sammen 

om et gammelt hovednummer. 

Desværre er disse sammenlægninger ikke altid lige logiske, og det 

kan være meget vanskeligt – historiemæssigt – at følge div. area-

ler. Dertil skal man huske, at ovennævnte eksempler er meget 

forenklede. Dagligdagens sager kan være meget mere indviklede. 

 

 

                                         forsættes 
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Ordet udstykninger bruges ofte, men det betyder bare mange fra-

stykninger fra samme parcel. 

 

Desværre er navngivningen om disse ting ikke altid lige entydige. 

- - - - - 

Af ovennævnte grunde vil man kunne forstå, at der i Tingbogen 

mangler numre/sider, som er udgåede. Disse vil normalt i en 

periode været arkiverede på dommerkontoret, inden de afleveres på 

Landsarkivet. 

 

Arealafstemninger. 

 

Ved historisk udredning omkring en ejendom vil det ofte være 

relevant at se på arealudviklingen eller om man vil en areal-

afstemning. 

Det vil oftest være svært. Arealoplysninger findes sjældent før 

”1844” matrikel og dengang i kvadrat alen eller –favn. Disse kan 

nok omregnes til kvm. De senere tilkøb og frasalg kan normalt 

findes, men arealoplysninger kan mangle, men man kan dog oftest 

finde frem til en arealsaldo. 

 

Dernæst kan man se, om det stemmer med arealoplysninger på 

ejendomsvurderingsskemaet. Vi vil næsten påstå, at det gør de 

sjældent, hvis det drejer sig om et landbrug. Årsager kan man 

gisne om, men de kan være svære at finde. 

Derfor fortvivl ikke – sådan er det bare – og afvigelserne er i de 

fleste tilfælde minimale. 
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Hovednumre - matrikel Køng – ca. år 2000 

 

Assens Tingbog begyndte elektronisk tinglysning 21. okt. 1998 

I en periode derefter var der vist dobbelt føring. 

Afskriftet er altså med de sidste navne fra ”gl.” tingbog i Assens     

- - - - -  

Jeg kender en del binumre – disse er anført på oversigt 

fil:Køng-Matrikel-m-binumre.doc (arbejdsfil !) 

____________ 

Matr. numre i Køng ejerlaug – bemærk: Gummerup og Køng numre 

ligger spredt mellem hinanden – levn fra udskiftning. 

 

Særlig i Køng numrene er der ”ikke logik”, idet man ikke synes at 

have begyndt ved en ende af byen, men blandet dem imellem 

hinanden. 

Man kan også fornemme, at de gamle gårde i Køng havde deres jorder 

meget spredte, for mens hovednummeret/a-nummeret lå inde i Køng 

by, findes en del af binumrene ofte enten i Bodebjerg, Holteom-

rådet eller i Gummerup( særlig skov). 

Det pointeres igen her: I dag er vi tilbøjelig til at benævne hele 

området nord for Assens–Odense landevejen for Holte, så er det i 

matrikulær henseende Køng. 

Fra gammel tid er Holteområdet kun området med de gamle eneste-

gårde, som Skrinshave, Hjortholm, Bærholm og Bækhuset med frastyk-

ninger. 

______________ 

følgende nr. var over 1 tdr. hartkorn /gårde i ”1844”/ 1810 

nr.1 Køng Mølle samt nr.17,19-37 & 46,48,50,65,78 

ved ”1884” anlæg var der 111 matrikler – dette er udvidet til 118 

 

   1844 henv. til "1844 matr"- efter P. Jensen – reg.ca. 1808-10 

______________ 

 

Følgende retningslinier er brugt for oversigt pr. år 2000: 

       1.Hovednummer/a-nummer, samt stedets navn, adresse plus 

         ejer med seneste skødedato er anført. 

       2.Såfremt a-nummer er nedlagt, inddraget, indgået i andet 

         nummer, henvises til dette – stadig med adresse 

       3.Såfremt 2 ikke er muligt, opføres binummer/b-nummer el- 

         ler efterfølgende med navn,adresse og ejer. 

       4.Antal binumre oplyst – evt med beliggenhed i område. 

       5.Matr. 1a Køng Mølle er standard eksempel.  

       6.Mere om binumre – se fil :Køng-Matrikel-m-binumre.doc 

       7.Vil man følge et bi-nummers vandring/salg, kan man let 

         komme ud for overraskelser. 

       8. se iøvrigt bilag 13, 14 & 20  
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 1a Køng Mølle, Byvejen 2, Poul Møller skøde 29/8 1985 

    binumre 1a-1m (Fåborgvej og Bakkevej) 

 2a Lilliendal, Byvejen 56,Charlotte Riisom og Mikael Duus Jørgen- 

    binumre 2a-2c                           sen, skøde 31/10 1997   

 3a Odensevej 28, Anders Mose Hansen, lbr. Skøde 6/2 1978 

    binumre 3a-3b 

 4b Lindevang, Fåborgvej 42,gartner Arne Jakobsen skøde 16/11 1977 

    binumre 4a-4c  (4a tillagt 27e) 

 5a Holtevej 5, del af Søgård,gl.matr.32  Lars Ib Andersen 

    binumre 5a-5c                          skøde 22/2 1982 

 6a inddraget under matr.5 d.25/2 1982 

    binumre – ingen        må ligge ved Holtevej 

 7a ca.Holtevej 41, nedlagt nu under 54a Køng 

    binumre 7a-7b 

    7c,Holtevej 41,sk.14/4 2003 Lars Friis Olsen & Gitte A. Hansen 

 8a nedlagt 23/1 1945 under 70 Køng 

    binumre 8a-8c 

    8b Odensevej 60,Arne Plaugborg, skøde 24/8 1976 

 9a under 35a Storkegården,Højbjergvej 

    binumre 9a.9b 

10a under 19a,Skyttegården, Byvejen, Hans Råhauge 

    ej binumre        10a´s beliggenhed ej oplyst i Tingbog 

                               

11  under 64a,Bodebjergvej 36,  

    ej binumre        11´s beliggenhed ej oplyst i Tingbog                               

12a under 19a,Skyttegården, Byvejen, Hans Råhauge 

    ej binumre        12´s beliggenhed ej oplyst i Tingbog                               

13a under 19a,Skyttegården, Byvejen, Hans Råhauge 

    ej binumre        13´s beliggenhed ej oplyst i Tingbog                               

14a under 3b Hårby 

    ej binumre 

15a under 5 h Gummerup, skøde 24/2 1997 

    ej binumre 

16a Krogården,Højrupvej 19, Ole Krogård Hansen,skøde 15/12 1986 

    binumre 16a-16b 

17a Køng Præstegård,Bodebjergvej 2 

    binumre 17a-17 l 

18a Odensevej 26,Henrik Madsen skøde 13/5 1982 

    ej binumre 

19a Skyttegården, Byvejen 40, Hans Råhauge, skøde 24/3 1997  

    binumre 19a-19 l 

20a Bonnegården, Fladmosevej 12, Hans Stougård, skøde 3/11 1994 

    binumre 20a-20c 
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21a nedbrudt gård, Fladmosevej,indgår under matr.20a (x 

    binumre 21a-21i – også i Bodebjerg 

    21f, Fladmosevej 4, Annette Gjelstrup & Sten Fischer Jørgensen 

                                            skøde 4/9 1997 

     gården lå oprindelig mellem Bonnegården og Toftegården 

22a nedbrudt gård.Byvejen, indgår under matr. 20a (x 

  binumre 22a-22g 

  22c, Byvejen 12,Ulla Bjørn & Jens Skovsgård,skøde 2/7 1987   

     gården lå oprindelig mellem Bonnegården og Toftegården (x 

 

23a Toftegården,Byvejen   J.O.Stougård,skøde 5/10 1966 

    binumre  23a-23y, Holte, Bodebjerg,Byvejen,Odensevej 

    23b, Holtevej 9, K.P.Hauberg Schultz, arveudlægssk 1/5 1986 

24a nedbrudt gård, Byvejen, tillagt Toftegården (x 

    binumre 24a- 24r (meget spredte ) 

     gården lå på højre side af vejen op til Toftegård (x 

    24b er Holte Lindegård, P. Thaysen,Hedekrogen 14 

25a Johan Andersens gd – nedbrudt, tillagt 25b (x 

    binumre 25a-25 l (meget spredte ) 

     gården lå v hjørne af kirkegård på venstre side af vej op  

     til Køng Lindgård. (x 

    25b er Korshøj,I. Johansen,Bodebjergvej 26 

      sk.2/12 2002,Lene Rasmussen og Kim Kvist Jørgensen/Johansen 

26a Tjenergården, Byvejen 11, jorden tillagt 1a  

    binumre 26a-26y (meget spredte) 

    26x er selve Tjenergården,Tim Storgård sk. ? 

27a Køng Vestergård, Fladmosevej 21,Knud Pedersen,sk.16/3 1994 

    binumre 27a-27n (meget spredte) 

    udflyttet 1848 fra højre hjørneopkørsel til Lindegård (x 

28a gården "Virkelyst",Byvejen 37,Bent Reimers Larsen,sk.12/5 1981 

    binumre 28a-28av (meget spredte ) 

    gården lå oprindelig på sydsiden af vejen til Ådalen v. Åen.     

    flyttet til nuv. efter brand i 1867. (x 

29a Højgård,Bodebjergvej 6, Ivan Hansen,skøde 31/10 1983 

    binumre 29a-29e 

30a Tøjstedgården,Bodebjergvej 4,Mikael Warming, skøde  

    binumre 30a-30ad (spredt) restjord 7294 kvm. 

31a Køng Lindegård,Byvejen 20,Knud Pedersen,skøde 21/12 1971 

    binumre: 31a-31d, som indgår i Kirkegården 

32a Søgård, indgår efter frasalg af jord i 5a Køng – se det  

    frastykninger ? 

    oprindelige lå gården på vej til Ådalen på sydside.(x 

    udflyttet ca. 1793 til”søen”. 

    x) delvis på grundlag af oplysninger fra skoleinspektør 
       H.J. Jørgensens optegnelser 
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33a "Holte Kohave",Hedekrogen 6,Jytte & Ove Boisen, sk. 2/3 1992 

    Binumre 33a-33d                                       (x 

    udflyttet fra ca. Byvej 25 i 1793 – nu landbrug på 10534 kvm 

34a ”Rullegården”, Højbjergvej 29,Erland Rasmussen,skøde 17/1 1978 

    udflyttet fra Gummerup 1793 – Byvejen ca. 88 

    binumre kun 34b frastykket til 2b Gummerup 

35a Storkegården, Højbjergvej 18,Ulla Hausted, sk. 18/3 1997 

    binumre 35a-35c, hvoraf 35c er jorden tillagt Frede Bagge 

    i Skovgyden. (gården har været benævn Gedekrog). 

    Gården udflyttet ca. 1793 hvorfra ? 

36a Haugstedbæk( Havreholm i Højbjerg),Højbjergvej 12 

                 Th. Bech Pedersen skøde 13/8 1964 

    binummer kun 36b Højbjergvej 14 

37a Køng Østergård, Byvejen 5,E.& B. Salskov,skøde 10/12 1991 

    binumre 37a-37o 

38a gl. landbrug i ”1844”, 8/11 udg af matr. - nu indgået i 38b 

                                se videre under 14a Gummerup 

    binumre: 38a-38g (spredte Langerod, Hillerup) 

    38c, Byvejen 43,1843 kvm, Susanne Duus Jørgensen, sk.15/5 1998 

39a gl.købmandshandel, Byvejen 25, Karl Hansen, skøde 17/11 1960 

    binumre 39a-39d 

40a Kohavegården, Hillerupvej 21, Holleman/ Niels Møller 

    Johansen,sk. 13/2 1995 

    binumre 40a-40 d – måske opr. lille landbrug - se 29a Gum 

41a under Søholm nr. 1 

    binumre: 41a-41 l 

    41b Byvejen 13, Jeanette Gosvig og Mikael K. Jensen,sk.31/1      

    1997 

42a under Hårby 25b 

    binumre 42a-42c 

    42b Byvejen 28, bager Ejvind Jørgensen,skøde 30/4 1956 

43a under 82d 

    binumre: 43a-43e 

    43d, ”lille hus”,Byvejen 36, tidligere Hans Krog 

44a Fladmosevej 10, Jørgen Oluf Stougård, skøde ? 

    binumre: kun 44b under 20a 

45a Fladmosevej 20,Mette Haahr Lund & Henrik Schartau,sk.29/6 1999 

    binumre 45a-45c 

    45b, Fladmosevej 6, Otto Thøgersen 

46a Langerod 13,Gunnar Brandt.Langerod  

    binumre 46a-46c 

     var efter ”1844” et landbrug over 1 td. htk. ! 

    46c,Byvejen 1, Mikael Wiberg Johansen 

47  under 1a 

    ej binumre 
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48a Holtevej 34, Hans og Poul Nielsen, skøde 19/10 1987 

    binumre 48a-48d 

    var i ”1844” landbrug over 1 tdr. htk.            

49a indgår i 23i 

    binummer 49b indgår i 2 d Gum. 

50a nedlagt – indgår i 20b (gl. kirkejord) (gl. gård) 

    binummer 50b indgår i 24b 

    var i ”1844” landbrug over 1 tdr. htk. 

51a under 4, beliggende Holte – ej oplyst i Tingbog 

    ej binumre 

52  nedlagt / under 26m – beliggenhed ej oplyst i Tingbog 

    ej binumre    vist sammen med 53                                              

53a under 26m    Holtevej 25, Ketty Sejbjerg & Morten Jacobsen 

    binummer 53b,                               18471 kvm 

54a Holtevej 27,tidl. Kaj Jacobsen - nu skøde 17/9 1998 Dorthe 

    binumre 54a-54e           Bjørn Møller & Lars Christiansen 

55  nedlagt - se 7c 

    ej binumre 

56  Holtevej 45, Finn Juul,skøde 2/12 1975 

    ej binumre 

57a under 19a, Skyttegården 

    binummer 57b Bodebjergvej 35, 5000 kvm, skøde 22/2 1990 

                        Dorthe Wrå Nissen & Børge Pedersen 

58a Holtevej 49, skøde 22/12 1995,Hardy Merild Hansen & 

    binumre 52a-52b                      Ingrid Louise Hansen 

59a Holtevej 18, Henning Johansen,skøde 20/8 1992 

    binummer 59b Holtevej 22 

60  nedlagt under 27e   

61a Assensvej 75, Jørgen Chr. Madsen, sk 24/5 1973 

    binummer kun 61b 

 

62a Fladmosevej 26, Hans Stougård, skøde 24/2 1997 

    binumre 62a-62c 

63  Fladmosevej 29, Kristian Kroman, sk. 6/11 1974 

    ej binumre 

64a indgår i 30b 

    binummer 64b,Bodebjergvej 34, Pia Schultz, skøde 29/8 1990 

    65b, Bodebjergvej 27, Preben Huusom, skøde 31/8 1984 

65a indgår i 19e (gl. gård) 

    binumre 65a-65c  (Bodebjerg) 

    var efter ”1844” en gård over 1 tdr. htk. 

66  Odensevej 61, Knud Pedersen 

    ej binumre 

67  Odensevej 69, Mariane Thorsen, skøde 19/10 1989 

    ej binumre 
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68  Odensevej 73, Paw Bonde Ipsen, sk.11/4 2000 

    ej binumre 

69a udgået af matr – hvorhen ? må være på Langerod (z 

    binummer 69a-69d 

    69b Langerod 21, Ulrik Lorentsen 

70  under 66 (er det det nedlagte landbrug – Romergården ?)(z 

    ej binumre 

71a under 20a (z 

    binummer 71b, Fladmosevej 2,Lajla og Jørgen Jørgensen 

                                      skøde 8/6 1995 

72a under 1a 

    binumre 72a-72 c 

    72b er Fåborgvej 45, H. Knudsen, sk. 7/9 1959 

 

73a Fåborgvej 37, Vagn Erik Dam 

    binumre 73a-73p  beliggende Fåborgvej 37, sk 1/4 1959 

74  Odensevej 32, Offer Madsen, sk.31/10 1996 

    ej binummer 

75a se matr 66,Odensevej 61, Knud Arne Pedersen, sk.13/10 1961 

    binummer 75b Odensevej 55, Birthe Storm 

76  se 15a Dærup  ej binumre 

77a Fåborgvej 36, Jette og Mikael Gravgård, sk.11/6 1997 

    binumre 77a-77g 

 

78a se 20a Køng – gl. Gård - binumre 78a-78d 

    binummer 78c, Bodebjergvej 36, Arne Asserson, sk. 19/1 1976  

    efter ”1844” skulle det være en gård over 1 tdr. htk. 

79a Holtevej 13, Poul Thaysen, sk. 23/10 1995 

    binumre 79a-79b 

    79b Skovgyden 10,Ole Krogård Hansen, 15/12 1986 

80  “Rødekildehuset”, Dolevej 20,Kim Nicolaysen, sk 27/11 1997 

    ej binumre 

81a Odensevej 56, Vagn Pedersen, sk. på 4/5 dele 29/11 1983 

    binumre 81a-81d             1/5 skøde til Knud Pedersen         

82a Assensvej 47, Karen Birgitte Berg & Ivan Mortensen, auktsk.                           

    binumre 81a-82k fleste v. Assensvej              7/10 2002 

83a Assensvej 67,Elly Sofia Maria Nielsen,bodeligssk. 23/6 1966 

    binumre 83a-83d 

84  udgået af matr. se 66, Knud Pedersen 

    ej binumre 

85a se 33b Gummerup 

    binumre 85a-85d 

    85b, Holtevej 26,E Sørensen 

    z) efter H.J. Jørgensen skulle hovednumre af 69, 70 & 71 

       have ligget ved Byvejen v. Forsamlingshuset 
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86  Holtegårdsvej 5, Preben Bonde, sk, 29/11 1983 

    ej binumre 

87  under 19a, ej binumre – beliggenhed ej i Tingbog 

88  under 19a, ej binumre -   do. 

89  under 34b, ej binumre -   do. 

90  Bodebjergvej 42, Sv. Ove Jørgensen, sk. 16/9 1983 

    ej binumre 

91  under 90, ej binumre sk.10/12 1986 Sv. Ove Jørgensen 

92a Højbjergvej 13,  Ejnar Nørgård, sk. 21/5 1954 

    binumre 92a-92c 

93  Holtevej 53, Peder Amtoft Mikkelsen & Kristine Diemer  

    ej binumre                      Hansen, sk. 31/8 1999 

94  Byvejen 32, Ib Bjørnemose Nielsen, sk.10/9 1982 

    ej binumre 

95  Byvejen 24, Zorha Hald, sk. 3/1 1980, bodelingov. 2/2 1984 

    ej binumre 

 

96a se 42b  binumre 96a-96b 

    96b, Byvejen 26,Jan Ulrik Pedersen, sk. 30/1 1995 

97  under/se 42b, adresse Byvejen 28, ej binumre 

98  under/se 29a, adresse Bodebjergvej 4, ej binumre 

99  under/se 30f, adresse Bodebjergvej 16, ej binumre 

100 Bodebjergvej 12, Carl Heidtmann, sk.29/10 1955 & 24/11 1967 

    ej binumre 

101 under/se 30f, adresse Bodebjergvej 16, ej binumre 

102a Bodebjergvej 1, Erling Skov Jørgensen, sk. 12/6 1980 

     kun binummer 102b = 30f 

103a Byvejen 30, Pia Sørensen, sk. 9/7 1999 

     kun binummer 103b 

 

104a udgår af matr og indgår 103a d.30/10 1991 

     kun binummer 104b – se 103 b, Jørgen Rasmussen & Poul J. Ras- 

                    mussen, Byvejen 47, ”Ådal” 

105  se 103b, ej binumre 

106  Byvejen 34, Birgit Holmbech Clausen, sk5/12 1990 

     ej binumre 

107a Ådalen 4, Henry Thomsen Christiansen,sk.30/10 1997,968 kvm 

     kun binummer 107b – se 25h 

108a under 39a  Byvejen 25, binumre 108a-108d 

     binummer 108b under 40c - 108c & 108d udg. se 39d 

109  udgået af matr 15/12 1986 – se 37a Byvejen 5 – ej binumre 

110  udgået af matr 23/9 1991 – se  37  Byvejen 5 – ej binumre 

111a Byvejen 29, Søren Chr. Jensen, sk.4/7 1988. 614 kvm 

     kun binummer 111b 

 

= = = = = = = =  
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                                             bilag 21 

 

112  Assensvej 329 , Majbritt & Poul Lange, sk. 26/5 1988 

     nr. 329 relaterer til Assensvej i Verninge. Egentlig skulle 

     huset hedde nr.Odense vist 67 

113  Åbanken 6, Inge Henriksen, sk. 21/9 1990  1601 kvm 

     ej binumre               

114a Fåborgvej 59, Leif Grønbæk Larsen,sk.10/7 1992, 1076 kvm 

     binumre 114a-114c 

115  Odense 52, Betty Borgstrøm,sk.22/9 1982, 1376 kvm 

     ej binumre 

116  arealer v. ”Køng Bro og Gummerup Bro”, Glamsbjerg Kom. 

     ej binumre                      skøde 21/5 1987              

117  gl. Grusgrav, Køng sogeråd, sk. 21/5 1987 

     ej binumre 

118  8775 kvm areal til Køng Kirkegård, 21/7 1987 

     ej binumre 

 

 

  

NB. Der er forskel på: 

    1. Udgået af matrikel – betyder at nummeret er udgået og  

       arealet er tillagt i en anden matrikel. 

    2. Indgår i en anden matrikel, d.v.s. at matriklen eksiste- 

       rer, men er sammen med et andet nummer, som der her henvi- 

       ses til. 

 

Desværre er der ikke altid fuld konsekvens i dette, og teksten er 

ikke altid helt entydigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



181 

 

Fil: Glamsbj-matr-hovednr-2000-bl-22.doc           side 1 af 4 

 

                                            bilag 22 

Hovednumre - matrikel Glamsbjerg – ca. år 2000 

 

Assens Tingbog begyndte elektronisk tinglysning 21. okt. 1998 

I en periode var der vist dobbelt føring. 

Afskriftet er altså med de sidste navne fra ”gl.” tingbog i Assens     

- - - - -  

Jeg kender få binumre – der er ikke lavet særlig oversigt 

____________ 

Matr. numre i Glamsbjerg ejerlaug ligger i et samlet afgrænset 

geografisk område – modsat Køng-Gummerup. 

 

Vi har ikke til dato – okt. 2003 – arbejdet med Glamsbjerg. 

 

Assens–Odense landevejen udgør kun I nogen grad skel til Køng 

ejerlaug.  

______________ 

Glamsbjerg ejerlaug bestod  efter ”1844” / 1810 af 26 numre 

- heraf var der 11 gårde, nemlig numrene 1-11 – resten huse. 
 

Matr. Nr. 26 var – dengang - en fælles grusgrav 
 

Siden er ejerlauget udvidet med 11 numre, nemlig 27-37 
 

1844 henv.til "1844 matr"- efter P.Jensen – reg.c.1808-10 

 

Følgende retningslinier er brugt for oversigt pr. år 2000: 

       1.Hovednummer/a-nummer, samt stedets navn, adresse plus 

         ejer med seneste skødedato er anført. 

       2.Såfremt a-nummer er nedlagt, inddraget, indgået i andet 

         nummer, henvises til dette – stadig med adresse 

       3.Såfremt 2 ikke er muligt, opføres binummer/b-nummer el- 

         ler efterfølgende med navn,adresse og ejer. 

       4.Antal binumre oplyst – evt. med beliggenhed i område. 

       5.Vil man følge et bi-nummers vandring/salg, kan man let 

         komme ud for overraskelser. 

 

Der er forskel på om en matrikel er udgået eller indgået i et 

andet 

  - udgået – så er nummeret væk og arealet tillagt en andet nr. 

                normalt skal dato være indskrevet ! 
                kan være benævnt med sammenlagt 

- Indgået  i et andet nummer – betyder i praksis, at nummeret                

             består, men er sammen med et andet nummer/hovednummer 

             ofte anført med et = 

 

Dette er desværre ikke altid gennemført med konsekvens. 
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                                       Bilag 22 

 1a  Søndergade 29 

     binumre 1a- 1ao 

     1a Henning Wrøndum & Karen Birgitte Solhøj Asserson 

                                   skøde 1/8 1981 1812 kvm 

 2a  Oldgyde 7 

     binumre 2a-2ka 

     2a Andelsboligforeningen “Tømmerparken” 

     2b Dærupvej 19, Lindely, Erik Wåben, sk. 17/8 1994 

 

 3a  Teglværksvej 15 

     binumre 3a-3du 

     3a Dora Henriette Hanibaldsen, sk. 18/11 1980 

     3d Dærupvej 29 (er det Nissens gl. gård ?) 

 

 4a  Teglværksvej 18  

     binumre 4a-4aø 

     4a Teglværksvej 18, Flemming Jensen, sk. 17/2 1997 

 

 5a  Søndergade 

     binumre 5a-5dd 

     5a Søndergade 37, Kr.Holm Pedersen, sk.13/6 1975 

 

 6a  Teglværksvej 

     binumre 6a-6dn 

     6a Teglværksvej, Byggeselskabet ”Rosenvænget”, 

                    skøde 21/2 1990 fra Jens Pilegård 

 7a  Nørregade ? 

     binumre 7a-7cs   er det mon H.P.Jakobsens gl. gård ? 

     7d Nørregade 42-46 

 

 8a  Søndergade 70 – Glamsbjerg Centeret 

     binumre 8a-8cl 

     8d Fåborgvej 18 , ejer ? 

 

 9a  9a udgår 30/10 1991 tillagt 8a 

     9d, Fåborgvej 25, Højskolen 

 

10a  Søndergade 61 

     binumre 10a-10at 

     10a Søndergade 61, Hans Erik Nielsen, sk. 8/7 1998 

     10d Nørregade 45 

 

11a  Søndergade 53 

     binumre 11a-11aa 

     11a Søndergade 53, Glamsbjerg Kommune, sk.6/1 1978 
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12a  Søndergade                             Bilag 22 

     binumre 12a-12g 

     12a Søndergade 33, Kirsten Bech, sk. 29/6 1982 

 

13a  Nørregade 

     binumre 13a-13at 

     13a, Nørregade 24, Bjarne Christensen,sk.2/7 1982 

 

14a  udgår af matr. under andre – ej oplyst i Tingbog 

     binumre 14a-14k under andre 

 

15a  Søndergade 

     binumnre 15a-15m 

     15a Søndergade 18, Troels Eriksen,Flemming Madsen & Kim 

                        Larsen, sk.30/7 1997 (Rohrs gl. Hus) 

     15e Søndergade 4 

 

16a  udgår 6/2 1935 – nu under 15a 

     binumre 16a-16p 

     16e Dærupvej 33, Hans Rasmussen, sk. 30/3 1992 

 

17a  nu under 15a 

     binumre 17a-17h 

     17e Teglværksvej 4, A Andersen, sk.2/11 1874 
 

18a  Nørregade 

     binumre 18a-18aa 

     18a Nørregade 43, H.Bøggild Pedersen, sk.14/4 1962 
 

19a  Glamsbjerg Kirke 

     binumre 19a-19n 

     19f Krengerupvej 10,Lone Klint Jacobsen,sk.6/10 1987 
 

20a  Krengerupvej ? 

     binumre 20a-20aa 

     20a pr. 6/2 1935 under 8a 

     20b Krengerupvej 4, Søren Larsen & Jeanette Birch Westphal 

                         skøde 11/9 1995 
 

21a  udgår af matr 20/5 1981 

     binumre 21a-21o 

     21b = 7c 

     21c, Søndergade 71, Henrik Kjær, sk.31/7 1996 
 

22a  Assensvej 

     binumre 22a-22aa 

     22a Assensvej 19, Børge Rasmussen, sk. 2/11 1982 

 

 



184 

 

Fil: Glamsbj-matr-hovednr-2000-bl-22.doc           side 4 af 4 

 

23a  Søndergade                           bilag 22 

     binumre 23a-23g 

     23a Søndergade 67, Kurt Johansen, sk.3/6 1987 

 

24a  Dærupvej 

     binumre 24a-24b 

     24a Dærupvej 32,Jytte M. Larsen og Finn Thastum, sk.2/7 1976 

 

25a  binumre 25a-25h, udgår af matr., undtagen 

     25f Fåborgvej 23, Bodil Mølgård & Mogens Hansen,sk.31/1 1980 

 

26a  Gravene 

     binumre 26a-26ao                                        

     26a Gravene 23 el.13, Helmuth Drejer Nielsen, sk.24/6 1969 

 

= = = = = =  

 

27a  binumre 27a-27c alle udgået af matr. 

 

28a  Søndergade 

     binumre 28a-28f 

     28a, Søndergade 10, sidste skøde 13/2 1976              

     28c, Søndergade 14-16, Uffe Jensen, skøde 15/5 1995 

 

29a  Nørregade (29a under 26g) 

     binumre 29a-29d 

     29e, Nørregade 98, Evan Andersen, sk. 7/12 1993 

 

30a  ej binumre udgår 6/2 1935 under 2g 

 

31   under 8g – ej binumre 

 

32   Nørregade 1, Hans Erik Jørgensen, sk.2/3 1989 

     ej binumre  

 

33   Teglværksvej 4,Jan Olsen, sk.3/3 1993 

     ej binumre 

 

34   udgår af matr. 30/10 – tillagt 8a 

 

35   ej binumre - statsbaneareal 

 

36   ej binumre byens gader 

 

37   ej binumre Gl. Kirkegård 
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                                            Bilag 23                                             

Hovednumre - matrikel Højrup – ca. år 2000 

 

Assens Tingbog begyndte elektronisk tinglysning 21. okt. 1998 

I en periode var der vist dobbelt føring. 

Afskriftet er altså med de sidste navne fra ”gl.” tingbog i Assens     

- - - - -  

Alle binumre –  er anført på denne oversigt 

fil:Højrup-Matrikel-m-binumre-2000.doc (arbejdsfil !) 

____________ 

 

Højrup By har oprindelig 50 matr.,heraf 12 over 1.tdr.htk/gårde 

            nemlig 1-11 & 19 

            37 en fælles tørvelod 

            39-50 må være huse v.gade og vanddam 

            Senere er tilkommen 4 matrikelnumre til i alt 54 

 

   1844 henv. til "1844 matr"- efter P. Jensen – reg.ca. 1808-10 

Senere er tilkommen 4 matrikelnumre 

______________ 

 

Følgende retningslinier er brugt for oversigt pr. år 2000: 

       1.Hovednummer/a-nummer, samt stedets navn, adresse plus 

         ejer med seneste skødedato er anført. 

       2.Såfremt a-nummer er nedlagt, udgået, indgået i andet 

         nummer, henvises til dette – stadig med adresse 

       3.For Højrup – der er forholdsvis få – er alle binumre  

         medtagne. 

       4. se i øvrigt også bilag 13, 14 & 20 
 

_________________ 

 

Der er forskel på om en matrikel er udgået eller indgået i et 

andet 

  - udgået – så er nummeret væk og arealet tillagt en andet nr. 

                normalt skal dato være indskrevet ! 
                kan være benævnt med sammenlagt 

- Indgået  i et andet nummer – betyder i praksis, at nummeret                

             består, men er sammen med et andet nummer/hovednummer 

             ofte anført med et = 

 

Dette er desværre ikke altid gennemført med konsekvens. 
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                                            Bilag 23 

Matrikler Højrup anno 2000 

 

 1a  Højrupvej 51, Elmegård 

     binumre 1a-1h 

     1a ”Bulls gård” Højrupvej 51,Henning Lindenskov, skøde 

                   16/7 1986  areal 2651 kvm – nedlagt gård 

     1b = 3d, 

     1c = 4d Akkerup, 

     1d-1g udgår af mat. 30/5 1990     hvorhen ? 

     1h = 2g 20/12 1990                           

 

 2a  Højrupvej 39, Pilegården 

     binumre 2a-2g 

     2a, Højrupvej 39,Jean M. Trensig,ALL Design, sk. 1/6 1995 

     2b, Hvidkærgård, Langstedvej 12, Niels Hansen,sk.11/8 1971 

     2c = 4l Hårby, 

     2d = 7d, 

     2e = 2f = 13a, 

     2g = 9a 

 

 3a  GL.Rosengård,Akkerupvej 14,Jørgen Engholm Hansen,sk.14/2 1990 

     binumre 3a-3i 

     3b = 11a 29/3 1972 

     3c Akkerupvej 13,Mikael Nielsen & Betina Jørgensen,sk.18/2 92 

     3d Filstruplund, Thorstein Christiansen, sk. 10/11 1995 

     3f = 3d 

     3g Sellebjerggård/Højrupgård, Langstedvej 6, 12 ha 5660 kvm 

                       Johanne Knudsen, sk. 9/1 1957 

     3h = 3c 30/10 1991  

     3i = 1f Filstrupgård 

 

 4a  Højrupvej 37,Jens Martin Jensen,sk.22/6 1995, 1 ha 5655 kvm 

     binumre 4a-4m   også kaldet Stenbjerggården/Greves gård 

     4b = 3b = 11a pr. 29/3 1972 

     4c = 16a Køng 

     4d = 3a 

     4e = 1r Filstrupgård, Hårby 

     4f = udgår 3/2 1986 nu under 28a 

     4g = 3b = 11a 29/3 1972 – jorden tillagt Ny Rosengård 

     4h = 7d 

     4i Højrupvej 29, Kristine Fette, skøde 21/1 1998 

                      nu: M. Bønnelykke 

     4k  19/6 1996 udgår matr. – hvorhen ? 

     4l = 4i 

     4m = 19  
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                                            Bilag 23 

 

 5a  Højrupvej 52 (Højrup Vestergård – Inges gl. gård)   

     binumre 5a-5h       

     5a indgår i 2 b Hvidkærgård, udfl. 1915 

     5b Højrupvej 52, Søren Thuesen,sk. 29/4 1997 

     5c = 41 Hårby 

     5d = 5b pr 28/5 1973 

     5e = 7a Hans O. Frydenlund, Højrupvej 46,sk. 21/5 1996 

           gårdens jorder 

     5f = 7b 

     5g = 9a 

     5h   Akkerupvej 9 & 11 Inge Poulsen, sk. 5/1 1989 

 

 6a  nok ”Eenegården” tillagt via 6a til Gl. Rosengård 

     binumre 6a-6g     6a er nedlagt gård 

     Eenegården lå mærkelig indeklemt mellem Gl Rosengård og 

     Råkildegården. Blev købt op af Gl. Rosengård, som så igen 

     via 3g afgav jord til etablering af Højrupgård 

     6a indgår i 3a 

     6b indgår i 5b 

     6c Højbjergvej 35, Sten Nielsen, sk. 14/9 1994 

     6d   ???? 

     6e Akkerupvej 4, ”resterne” af Enegården/Vilhelmsborg 

                             sammen med 8k – se det 

     6f = 41 Hårby 

     6g, Højrupvej 56, Ingrid Engholm Hansen, sk. 11/10 1990 

 

 7a  Rydkærgård, Højrupvej 46, 

     binumre 7a-7k        (er Ryd efter Rydning !) 

     7a var oprindelig en gård beliggende i Højrup by, hvor nu  

     vognmand Bent Olsen bor,Højrupvej 58 – blev delt og udflyttet 

     Bent Tolberg Olsen bor på matr. 8i (x 

     7a Rydkærgård, Højrupvej 46,H.O.Frydenlund, skøde 17/10 1986  

     7b Heddamgård, Langstedvej 18, Peder Nøhr Dammand,sk.7/7 1998 

     7c Pandebakkegård,Langstedvej 22,Per Gregersen,sk.30/9 1996(y 

                                                  5 ha 9673 kvm 

     7d Akkerupvej 6,Jens Chr. Poulsen,sk.16/2 1976 

     7e = 7b 

     7f = 7d 

     7g = 6b pr 25/8 1964 

     7h = 8a 

     7i Akkerupvej, Inge Poulsen, sk. 5/1 1989 

     7k = 7a 

         x) kan 8i være sammenlagt med et  7 nummer ? 

         y) set benævnt ”Pandebjerg” 
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                                            Bilag 23 

 8a  Akkerupvej 2,Carsten Jørgensen,sk. 6/4 1998 – 943 kvm 

                  okt. 2003 Aktionsskøde til Sparekasse Fåborg 

     binumre 8a-8l 

     8a er den nedlagte gård: Råkildegården, som  faktisk indtil 

        nedrivning i 1940erne ”lå ude på Højrup gade”, men rest- 

        bygningen derefter fik adresse til Akkerupvej 2. Jorderne 

        blev delt for ”alle vinde”.( i 1947 !) 

     8b = 1d Akkerup 

     8c = 8a 30/10 1991 

     8d = 7d 

     8e = 1f Filstruplund 

     8f = 19 pr 8/2 1947 

     8g = 16a pr. 8/2 1947 

     8h, ej adresse,Anders Peder Rasmussen,sk.11/12 1990 

                                           2 ha 1755 kvm 

     8i  Højrupvej 58,vognm.Bent Tolberg Olsen, sk. 3/5 1966 

     8k, Akkerupvej 4,Finn Hansen & Karen B. Pedersen,sk.17/5 1971 

         8k er sammen med 6e Eenegården – se det          1060 kvm 

         vist 2 lejligheder 

     8l, Fynsværket, Højrupvej 74, sk.23/0 1970 

        

 9a  ”Håstrupgården”, Akkerupvej 3,Johs Mose Hansen,sk.4/3 1966 

      Verner Hansens gl. gård    jord tillagt fra 10a 

     binumre 9a-9f 

     9b = 3a, 

     9c, Felix Kruse,Akkerupvej 7, sk.23/10 1973     

     9d   udgår af matr. 28/8 1996 – ej oplyst hvorhen 

     9e = 3a 

     9f = 1 f Filstrupgård, Hårby 

 

10a  ”Skyttes gård”, Højrupvej 64,Johs Mose Hansen, sk.24/3 1992  

     binumre 10a-10f 

     10b = 41 Hårby 

     10c til Langstedvej 3, Ny Rosengård, sk.10/8 1968 

     10d, 10e & 10f tillagt 10a 

 

11a  Ny Rosengård, Langstedvej 3,Sten Nielsen, findes i Tingbog 

     binumre 11a-11i                     se under 10c & 6c 

     11b Langstedvej 21, Vagn Madsen,sk. 7/11 1986 

     11c udgår matr 30/5 1995 

     11d Højrupvej 57, Bjarne Lundin, skøde 4/1 1989 

     11e = 1a 19/8 1971 

     11f Højrupvej 55 genoverdraget til 11a  

     11g =  7d Akkerup    11h = 11f 

     11i = 11a 29/3 1972 
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                                            Bilag 23 

12a  Lille Damgård, Højrupvej 41, Anders Brøgger, sk.26/12 1984 

     binumre 12a-12d 

     12b under 2a 23/3 1983 

     12c Højrupvej 45, Henning Larsen, sk. 15/10 1980 

     12d under 12c 30/10 

 

13a  binumre 13a-13b  

     13a Langstedvej 27, Jakob(p) Tubæk Nielsen, skøde 25/11 1002 

         via Steen Nielsen, som beholdt jorden, efter boet fra 

         Johannes Nielsen          

     13b Højrupvej 39a Ida Anitta Jensen & Alex Juul Jensen 

         ”Rosenfryd ”                         skøde 11/3 1999 

 

14a  binumre 14a & 14b 

     14a udgår 3/6 1986 til 21a 

     14b udgår 30/10 1991 til 8a 

 

15b  tillagt 7d, Akkerupvej 6, Gl. Smedie 

                                             

16a  tillagt 10c                               

     binumre 16a-16e 

     16b = 1c  

     16c Højrupvej 78, Elforsyningen,sk.16/9 1976 

     16d Højrupvej 72, Bodil Hansen,f. Nielsen,sk. 221/1 1988 

     16e Højrupvej 66, Højrup Auto, sk. 7/3 1986  

 

17a  udgår 30/10 1991  til 12c 

     binumre 17a-17b 

     17b udgår 3/6 1986 til 21a 

 

18a  tillagt 16a Køng (Krogården) 

     beliggende ca.Højrupvej 25, kaldet ”Møllerbyggestedet”, 

     Mølle nebr. 1953 

     binumre 18a-18d 

     18b Højrupvej 43, Ingrid Charlotte Wedel, sk.22/4 1997 

     18c = 12c, 30/10 1991 

     18d ca.Højrupvej 25,Leif Nielsen & Jane Sørensen,sk.22/4 1991 

                                               1160 kvm 

19a  ej binumre, Højrupvej 61 

     Skelbækhuset nu Højruplund 

     Sten Nielsen købte 1/7 1988, beholdt jorden og solgte 

     Bygninger til Leif Nielsen 

      

20a (20a-20d) alle udgået af matr 28/4 1971 – indgår i 11b 

     må have ligget ved Langstedvej/Skovgyden 
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    Fil: Højrup-matr-hovednr-2000-bl-23              side 6 af 7 

  

                                              Bilag 23 

 

21a Langstedvej 11, Holger Juul Madsen, sk. 4/8 1967, 2076 kvm 

    binumre 21a-21d 

    21b = 17b = 21a 3/6 1986 

    21c = 21d, 22/12 1989 (via 5d Gum.) 

    21d =  5d Gummerup (Frede Bagge) 

 

22a udgår 10/4 1963 – under 22b Krogården, Højrupled 

 

23  Langstedvej 9, landbr.2a 0887 kvm - fra Frede Bagge til 

    Vivi Næsted og Svend Nielsen, Skødedato 14/6 1995 

    Ej binumre 

 

24a binumre 24a-24c 

    24a = 7c, 

    24b udgår 30/10 1991 = 18b, 

    24c = 8a 

 

25a binumre 25a-25b 

    25a = 3a, 25b = 7d 

    tidligere “Nåmansens hus”,Akkerupvej, nedbr. 1936  

 

26  ej binumre, udgår matr – se 2e 

 

27a tilhører 16a Køng, Krogården, Højrup Led 

    binumre 27a-27b, 

    27b er Højrup vandværk, skøde 4/6 1984 

 

28a Højrupvej 65, Lene Kierstein & Holger Fosgerau,sk.13/6 1986 

               også kaldet „Højerhus“ 

    binumre 28a-28c 

    28b = 28a, 3/2 1986 

    28c = 7d 

 

29a binumre 29a-29c 

    29a = Filstrupgård, 29b = 3a,  29c = 3d 

     

30  ej binumre, 30 se 41 Hårby 

 

31  ej binumre, udgår matr 30/10 1991 se 3c 

 

32  ej binumre, Akkerupvej 12, Leen M. Jørgensen, sk. 24/1 

 

33  ej binumre, Højrupvej 47, gl. Forsamlingshus 

                     Erik Hansen, sk. 28/12 1987 
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                                              Bilag 23 

 

34  ej binumre,Højrupvej 42, Gudrun og Leif Olsen, sk. 30/10 1984 

 

35  ej binumre, Akkerupvej 10,Lis Thomsen,sk.26/2 2997, 470 kvm 

 

36  ej binumre, udgår 30/10 1991 tillagt 35 

 

37  ej binumre tillagt 3b – gl. fælles tørveareal 

 

38  ej binumre, udgår 24/2 1997, tillagt ej oplyst Tingbog 

 

39a binumre 39a-39b, 39a =  44 Køng 

    39b udgår 17/6 1974  = 40b 

 

40a udgår 29/3 1972 = 11a 

    kun binummer 40b, Langstedvej 23, 1655 kvm, Bertha Gregersen 

                                          skøde 25/7 1995 

41  = 9a 

 

42a kun binummer 42b – begge til 5d Gummerup 

 

43  = 3a Højrup, Højrupvej 43 

 

44a kun binummer 44b – 44a = 7b, 44b = 7c 

 

45  ej adresse sk. 13/3 1986, Jens Chr. Poulsen fra J. Derksen 

    ej binumre 

 

46  = 5d Gummerup 

 

47  udgår 22/12 1989 – til 46 

 

48  = 10c 

 

49  = 3a 

 

50  udgår 22/12 1989 – 21 d 

 

51  = 11d, 18/7 1972 

52  = 5b, 28/5 1973 

53  Byens gade, 21/5 1987 

54  Fælles Grusgrav, 415 kvm, 21/5 1987 

I aug-okt. 2003 var der en ”billedudstilling” om Højrup på 

Lokalhistorisk Arkiv i Glamsbjerg. Udstillingen er pakket ned, men 

skulle være intakt. 
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Fil: Holte-matr-hovednr-2000-bl-24.doc                   side 1 af 4 

 

                                             Bilag 24 

 

Hovednumre - matrikel Holte – ca. år 2000 

 

Indtil 1979 var ejerlauget i Holte baseret på de 4 tidligere 

enegårde: Skrinshave, Hjortholm, Bærholm og Bækhuset 

Fra og med 1/1 1979 fik området ejerlaugsnavn: Holte 

Selve numre – både hoved- og binumre – blev bibeholdt 

 

Assens Tingbog begyndte elektronisk tinglysning 21. okt. 1998 

I en periode var der vist dobbelt føring. 

Afskriftet er altså med de sidste navne fra ”gl.” tingbog i Assens     

- - - - -  

Jeg kender alle binumre – disse er anført på oversigt 

fil:Holte-Matrikel-m-binumre-2000.doc (arbejdsfil !) 

____________ 

Holte By er der efter ”1844” matr. i alt 9 numre fordelt 

            med 6 over 1.tdr.htk/gårde (nr.1-6) 

            med 3 huse 

Antallet er siden øget med 3 til i alt 12, som der aflægges 

regnskab for nedenstående 

             

   1844 henv. til "1844 matr"- efter P. Jensen – reg.ca. 1808-10 

______________ 

 

Følgende retningslinier er brugt for oversigt pr. år 2000: 

       1.Hovednummer/a-nummer, samt stedets navn, adresse plus 

         ejer med seneste skødedato er anført. 

       2.Såfremt a-nummer er nedlagt, udgået, indgået i andet 

         nummer, henvises til dette – stadig med adresse 

       3.Eftersom området er lille, er alle binumre medtagne. 

       4.Vil man følge et bi-nummers vandring/salg, kan man let 

         komme ud for overraskelser. 
 

 

Der er forskel på, om en matrikel er udgået eller indgået i et 

andet 

  - udgået – så er nummeret væk og arealet tillagt en andet nr. 

                normalt skal dato være indskrevet ! 
                kan være benævnt med sammenlagt 

- Indgået  i et andet nummer – betyder i praksis, at nummeret                

             består, men er sammen med et andet nummer/hovednummer 

             ofte anført med et = 

 

Dette er desværre ikke altid gennemført med konsekvens. 
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                                             Bilag 24 

Holte matrikler 
 

1a Skrinshave, Holtevej 74, Henrik Solgård (Hansen),sk.31/7 1997 

   binumre 1a-1h                            areal 46 ha 0499 kvm 

   1b   Holtevej 66, kaldet “Hjortholm Smedie”, 1627 kvm 

        Jette Risum Hansen & Henrik Wulff, sk. 25/8 1998 

   1c   udgået af Matr. sk. 30/10 1991 – indgår i 1 b         

   1d   Holtevej 70, Mikael Dale & Annemarie Juul Larsen 

                   skøde 7/9 1987      3570 kvm  

   1e   se 1 d 

   1f   se 1 d 

   1g   Holtevej 76, Henrik Solgård, skøde 31/7 1997, 1636 kvm 

   1h   Holtevej 80, Grev Wedels Stiftelse, skøde 23/2 1993 

                    areal 13 ha 0414 kvm  -  fredsskov 

 

2a Hjortholm,Hjortholmvej 21, Mikael Bøge, sk. 24/6 1996 

   binumre 2a-2i              landbr. restareal 3 ha 3287 kvm 

   2b   Holtevej 71,Kresten Knudsen Johansen, skøde 2574 1942 

                              Areal 650 kvm 

   2c   overført til Odense Retskreds(måske Skovsbogård, Nårup) 

   2d   Krengerupvej 163, Ove Jensen, sk. 30/3 1986 

   2e   Holte, ej adresse i Tingbog, Hanne Knudsen & Finn Hansen 

        skøde 28/4 1989   -   tillagt 6c   landbrugspligt med 

        1 ha 3530 kvm plus 3 ha 4776 kvm 

   2f   Hjortholmvej 15, Arne Påske Rasmussen, skøde 16/8 1991 

                               areal delvis fredsskov 

   2g   Holtevej 82, Kurt Larsen, skøde 3/6 1985, 1 ha 5402 kvm 

   2h   Holte by – ej adresse i Tingbog - skøde 20/6 1996 til 

        Birthe & Hans Henning Dalmose Hansen sandsynligvis fra 

        boet efter afdøde fru (Anna) Jørgensen. 

        Arealet er oplyst til 35 ha 4877 kvm med en del fredsskov 

        - må være restarealet fra Hjortholm 

   2i   lillagt 2h 

 

3a Bærholm, Holtegårdsvej 14, sk. 13/3 1998, Trille & Søren Evald  

        Kærsgård Kristensen fra Jan Pedersen,sk.23/1 1974 

   binumre 3a-3d 

   3b er under 3a d. 18/2 1983 

   3c ej adresse skøde 20/12 1973 til Grev Ivar Rantzau 

                      areal 2 ha 4480 kvm som er fredsskov 

   3d er under 3a  

      Det meste af gårdens jorder skulle være tillagt Poul Thaysen 

      Holte Lindegård, matr. 24b Køng 
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                                             Bilag 24 

 

4a Bækhuset, binumre 4a-4q               

    4a   Holte Hedegård, Hedekrogen 18,Else Marie Gundorph,skøde 

                                                      29/9 1989  

   4b = 4q    

   4c = 4q 

   4d = 1c Krengerup 

   4e   Hjortholmvej 11,Poul Juul Andersen,sk.29/8 1985 

                                BÆkHUSET 

   4f = 4e                                                   

   4g   Hedekrogen 26, Alex Andersen, sk.21/5 1975, 4372 kvm 

   4h = 4g                                                     

   4i   Lindebo,Hedekrogen 19, Ellen Merete Nielsen, sk. 14/7 1980 

        not. som landbrug 2 ha 7581 kvm 

   4k = 4p                                                   

   4l   Hedekrogen 15, Ove Bærentsen, sk. 28/8 1978 

   4m   Hedekrogen 24, P.& U Jensen, sk. 8/1 1972 & 13/3 1985 

   4n   Skovly,Hjortholmvej 8,Erling Evald Kristensen,sk.10/2 1962 

   4o = 4n 

   4q = 24b Køng 

 

5a Holtegård, Holtegårdsvej 6, Susanne Støvlbæk P., sk.15/2 1990 

   binumre 5a-5i 

   5b = 56 Køng 

   5c   Holtevej 67, Ole Nielsen & Tina Buch, skøde 28/4 1992 

   5d   Holte frugtplantage, Holtevej 61, Arthur Jensen, sk.3/10  

                                                          1953 

   5e   Holtevej 65, Grethe Skouv, sk.21/10 1996 

   5f = 5c Holte   

   5g = 3a Holte 

   5h = 5d Holte 

   5i = 3a Holte 

 

6a Holtevej 57, Poul Ove & Knud Preben Andersen,sk. 12/9 1977 

   binumre 6a-6g 

   6b   Holtevej 58,Erik Thising Hansen & Lis Havelund,sk.18/7 96 

   6c = 2e Hjortholm 

   6d = 6e 

   6e   Holtevej 50, Ivan & Finn Madsen, skøde 29/1 1996 

   6f og 6g under 6e 

 

7a Holtevej 44,Palle Andersen, sk.2/6 1988 

   binumre 7a-7c 

   7b = 86 Køng 

   7c = 48a Køng 
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                                             Bilag 24 

 

 

8a Holtegårdsvej 13, Lene Skov Hansen og Kenneth Max Nielsen 

                                    skøde  17/3 1998 

 

9  indgår i 8 Holte 

 

10 Holtevej 63, Mikael Larsen, sk. 12/11 1997 

 

11 Jernbaneareal 

 

12 Byens gade/kommunen 
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Højbjerggd-matr-hovednr-2000-bl-25.doc                   side 1 af 1 

 

                                               Bilag 25 

Ejerlaug: Højbjerggård – 2 matr. 

 

Oversigt over matr. pr. år 2000 - afskrift fra dommerkontor 

 

 

Forklaringer og oplysninger - Se indledning til bilag 21 

samt bilag 13, 14 & 20 

 

Dog: her er alle binumre medtagne, da ejerlauget er lille 

 

 

1a  Højbjerggård  (1a-1b) 

    1a Højbjergvej 35,se 6c Højrup, ejer Sten Nielsen,Langsted- 

       vej 3, Højrup, skøde 14/9 1994.                               

    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        

       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 Køng 
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                                             Bilag 26 

Hovednumre - matrikel Søholm – ca. år 2000 

 

Auktionen i 1770 og efterfølgende salg bevirkede, at Søholm i sig 

selv blev et meget lille gods. Efter grev Rantzaus efterfølgende 

køb er der næppe sket frasalg, hvorfor vi må forestille os, at 

godset havde samme størrelse op til ”1844” matrikuleringen ca. 

1808-10. 

Se om Søholms historie på bilag 1, fil SBK 

Søholm ejerlaug har geografisk – se kortet fra ca. 1815 et 

ejendommeligt ”sving” ned til Fåborgvejen ved Højskolen. Har det 

mon noget med Glamsbjerg Mølle at gøre ? 

 

Assens Tingbog begyndte elektronisk tinglysning 21. okt. 1998 

I en periode var der vist dobbelt føring. 

Afskriftet er altså med de sidste navne fra ”gl.” tingbog i Assens     

- - - - -  

Binumre er alle opført her 

____________ 

Søholm er der efter ”1844” matr. i alt 5  numre fordelt 

            med 1 over 1.tdr.htk, nemlig godset, Søholm 

            med 4 huse 

Antallet er siden øget med 1 til i alt 6, som der aflægges 

regnskab for nedenstående 

             

   1844 henv. til "1844 matr"- efter P. Jensen – reg.ca. 1808-10 

______________ 

Følgende retningslinier er brugt for oversigt pr. år 2000: 

       1.Hovednummer/a-nummer, samt stedets navn, adresse plus 

         ejer med seneste skødedato er anført. 

       2.Såfremt a-nummer er nedlagt, udgået, indgået i andet 

         nummer, henvises til dette – stadig med adresse 

       3.Såfremt 2 ikke er muligt, opføres binummer/b-nummer el- 

         ler efterfølgende med navn,adresse og ejer. 

       4.se i øvrigt også bilag 13,14 og 20 
 

Der er forskel på, om en matrikel er udgået eller indgået i et 

andet 

  - udgået – så er nummeret væk og arealet tillagt en andet nr. 

                normalt skal dato være indskrevet ! 
                kan være benævnt med sammenlagt 

- Indgået  i et andet nummer – betyder i praksis, at nummeret                

             består, men er sammen med et andet nummer/hovednummer 

             ofte anført med et = 

 

Dette er desværre ikke altid gennemført med konsekvens. 
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                                             Bilag 26 
 

 
 

 

1a Søholm hovedgård,Eric Tersling, sk.attest 11/5 1989 

   binumre 1a-1n 

   1b = 1a, - 1c = 1a 21/4 1939, - 1d = 7a Glamsbjerg 4/6 1993 

   1e = 1a, - 1f = 1a, - 1g = 1a, - 1h = 1a, - 1 l = 1a,                                

   1m = 1a, - 1i = 11aa Glamsbjerg, - 1k = 11aa Glamsbjerg,  

   1n = 3a Faldengård i Søllested sogn  

 

2a Odensevej 37, tillagt 1a med 1359 kvm, arveudlægssk. 28/4 2000                             

   binumre 2a-2b                           Karl Ivar Rantzau 

   2b,Bakkevej 1, Per Rasmussen fra Manny D. Jacobsen,sk.25/3 2003 

    

3  Fåborgvej 29, Dorthe Høstrup & Sv. Pedersen, sk.18/3 1990 

                 tidligere benævnt Pouls hus         922 kvm 

                 ej binumre 

 

4  ej binumre – under 1a  21/4 1935                           

 

5  ej binumre – under 1a  21/4 1935                          

 

6  ej binumre Statsbaneareal 

  

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



199 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



200 

 

fil: Alm-Gum-indledning.doc                    side 1 af 3 / side 5 

 

Margit Simonsen Riis 

og 

Jens Møller Riis 
 

fra Køng Sogn 

                          Genoptryk 

Huse og gårde i Gummerup 

   

Specielle del 
 

Forord (1I) 

 

Det startede med - at vi havde besluttet – når vi fik bedre tid – 

så ville vi finde frem til historien om vor egen gård, matr. 4a 

Gummerup kaldet Bøgebjerggård. Vi begyndte arbejdet omkring 1990. 

Vi fandt frem til meget spændende stof – ikke alene om denne gård, 

men også om andre huse og gårde i Gummerup. 

Vi blev nødt til for - at have styr på de mange data og registre-

ringer, vi fik noteret - at finde frem til og beslutte os for et 

fast registreringssystem. 

Efter en del overvejelser besluttede vi at bruge matrikkelnumrene 

 - dels havde det nuværende system været brugt siden ca. 1810. 

 - dels havde det relationer til mange andre registreringssystemer 

   så vort arbejde også ville være brugbar for andre. 

 - dels måtte antages, at det ville blive brugt i årene fremover - 

   i hvert fald under sådanne former, at det ville blive kompati- 

   belt med et kommende nyt matrikuleringssystem 

Sådan blev det – arbejdet har taget meget lang tid – det har været 

afbrudt af andre gøremål – bl.a.forskning i vore slægter, hvorom 

der foreligger flere afhandlinger. 

- - - - - 

Vi har længe haft til hensigt, at offentligøre vore arbejder, så 

andre også kunne drage nytte ved forskning i familier, slægter, 

huse og gårde i vor lille by. 

Resultatet er planlagt og diponeret efter, at der  skal komme 

    en Almindelig Del med generelle forhold omkring by og sogn 

    en Speciel Del, hvor hver hovedmatrikkel bliver behandlet, 

       dels med en oversigt og dels med registreringsmaterialet. 

Da det hele ikke kan klares på en gang, har vi valgt foreløbig at 

frigive/præsentere første del af den specielle del omkring huse og 

gårde i Gummerup, nemlig hovedmatriklerne 1a til og med 30a 
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fil: Alm-Gum-indl.doc                   side 2 af 3 / side 6 

 

Et sådant arbejde bliver aldrig færdig – der er stadig mange 

udestående spørgsmål – det lægger vi ikke skjul på – men der skal 

også være arbejde for andre. 

Selvom vi har valgt at lave en slags status her i 2003 – så 

registrerer vi stadig. Der sker utrolig meget i ejendomsudviklin-

gen – særlig indenfor landbruget – i disse år. 

Kan andre supplere eller korrigere, vil vi være glade for at høre 

herom. 

Her er det så på sin plads – ingen nævnt ingen glemt – at takke 

for bistand, råd, tips og overleveringer fra såvel arkiver og 

privatpersoner for hjælp til at lave dette arbejde. 

Der er i alt det gamle materiale fejl- og fortolkningsmuligheder – 

og for vort vedkommende måske direkte fejllæsninger. Vi har søgt i 

muligt omfang at dobbeltjekke registreringer. Vi har læst kor-

rektur og foretaget krydrevisioner – men der er et stort datama-

teriale – uden et EDB medium ville det have været svært at holde 

orden på det. 

- - - - - - 

De resterende matrikler 31 til 56 i Gummerup er under behandling. 

 

Dele af den Almindelige Del er ligeledes forarbejdet, men der 

foreligger en del redigeringsarbejde. 

 

Skovgyden 2, Glamsbjerg 

  i januar 2003. 

 

 

Margit Simonsen Riis               Jens Møller Riis 

 

 

ooooooooooooooooooooooooo 
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fil: Alm-Gum-Indl.doc                     side 3 af 3 / side 7 

 

Vejledning ved brug af materialet: 

3. Undlad at bruge mere end indholdet i en plastiklomme af 
gangen. 

4. Undlad at tegne eller skrive på papiret. 
oooooooooooooooooooo 

Hver plastiklomme indeholder minimum: 

     en kortfattet oversigt om vedkommende ejendom/matrikel 

     et større eller mindre sæt registreringsmateriale. 

 

Oversigten omfatter normalt følgende: 

     resume, identifikationer, ejere og fæstere samt afsnit 

     om familieforhold. 

Registreringsmaterialet omfatter: (efter et vist system) 

     Identifikationsoplysningere som div.matrikkelnumre, hartkorn 

     frastykninger, tilkøb, men sjælden arealooplysninger, da dis- 

     se i vore dage er hurtig omskiftelige. Ligeledes har vi ikke  

     nævnt ejendomsværdier – disse har kun kortvarig værdi. 

     Dertil oplysninger om ejere og fæstere med oplysninger om 

     skødedata, fæstebreve og skifteoplysninger,som de 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 ar- 

     bejdet yderligere omfattende. 

oooooooooooooooooo 

 

Skal man søge – så er startknappen matrikkelnummer/hovednummer 

f.x. 12 el. 12a Gummerup. 

Det forventes her, at man er fortrolig med matrikelsystemet med 

hovednumre, f.x. 12 el 12a, og binumre 12b, 12c o.s.v. 

 

Søger man derimod efter f.x. 12c, så må man først søge på 12a, og 

se om der står noget under frastykning om 12c. 

Hvis f.x. 12c har særlig betydning, har den sin egen oversigt/pla- 

stiklomme – ellers er der kun at søge oplysninger i registrerings- 

materialet. Alternativt må man søge i det offentlige tingbogs-

system. 

oooooooooooooooooo 

 

Alle papirark har øverst anført 

- et fil nummer(til EDB) og dette nummer refererer direkte til    

matrikkelnummer. 

- et papirsidenummer og Antal sider, der hører til. 

Hvis galt skulle være – vil alt således kunne finde ”hjem” ! 
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Oversigt over matr. i Spec. Del 

 

Der er ialt 56 hovedmatr.nr. i Gummerup. Hovednummeret/talnummeret 

anvendes alene, hvis der ikke er sket frastykning. Hovednummer med  

a anvendes normalt, medmindre den væsentligste ejendom findes 

under et lavere bogstavnummer. 

 

Vi har valgt at oplyse matr.nr. og hvis haves - så stedets navn, 

adresse, idet ejernavn løbende udskiftes. 

Jordparceller uden bygninger og adresse efter vejviser er opført 

med ca. adresse 

 

Alle frastykninger er såvidt mulig oplyst i registreringspapirer. 

Hvis de har ”fordret” særskilt behandling er de enten opført i  

indholdsfortegnelse med særskilt linie nr. – ellers er de anført 

under stedets navn. 

 

Normalt er oversigt og registreringspapir i en plastlomme 

 

matr.nr.         Navn                   adresse       PDF side nr. 

 

 1a         Gummerup Skole            Byvejen 57     side  207 

 

 2a         Damgård                   Klaregade 22   side  217 

 

 3a         ”Villums gård             Byvejen 92     side  220  

 

 4a         Bøgebjerggård             Fåborgvej 91   side  262  

            4b-4l behandlet 

            2 plastlommer 

 5a         Risagergård               Klaregade 25   side  293 

 

 6a         Hjemstavnsgården          Klaregade 23   side  307 

            6b-6s behandlet 

 

 7a         Landstedet                Byvejen 79     side  321 

 

 8a         Skovgård                  Byvejen 71     side  334 

 

 9a         nedlagt gård          ca. Byvejen 71a    side  349 

 

10a         Mosegård                  Byvejen 72     side  352 

 

10c         Nymarksgården             Dolevej 15     side  366 

            behandler 28m,28o,28s Køng 
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matr.nr.         Navn                   adresse       PDF side nr. 

 

11a         Bykærgård                 Byvejen 80     side  371 

 

12a         Ågård                     Krogen 13      side  375 

 

12b         ”Gl Trætholm”             Højrupvej 14   side  390 

 

12c         Knoldshøj                 Dolevej 26     side  399 

 

13a         Enggård                   Krogen 3       side  408 

 

13f         Hesselhøj                 Hillerupvej 19 side  428 

 

14a         Lundegård                 Byvejen 86     side  434 

 

15a         Trætholm                  Højrupvej 10   side  451 

 

16a         Bækgården                 Fåborgvej 64   side  455 

 

17a         ”Møllerbyggestedet”       Fåborgvej 75   side  467 

 

18b         Sjodsholm                 Klaregade 13   side  476 

 

19e         Ivan Christensen          Langerod 7     side  494 

            grunde 19a-19h behandlet 

 

20a         Gerda og Bent Olsen       Fåborgvej 106  side  502 

 

21a         ”Ambrosiushuset”          Fåborgvej 108  side  512  

 

22a         Chr. Nielsen              Fåborgvej 112  side  521 

 

23a         ”Karetmagerhuset”         Fåborgvej 118  side  529 

 

24          Liniemarken – se 4a       Fåborgvej ca. 111    533        

 

25a         Susanne Højbjerg Hansen   Højrupvej 15   side  536 

 

25b         Krogården fk filer        Højrupvej 19   side  598 

 

26b         Jane & Erling Jacobsen    Byvejen 90     side  637 

 

27a         Frede Bagge               Skovgyden 13   side  644 

            34 Køng & 27b Gum.behandlet  
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matr.nr.         Navn                   adresse       PDF side nr. 

 

28a         Ambrosius’ fødehjem       Krogen 5           670 

 

29a         Kohavegården              Hillerupvej 21     701 

            29b & 29d behandlet 

 

30          A.G.Pedersen & N. Møller  Hillerupvej 1      717 

 

31b         Gl.Jordemorhus            Fåborgvej 103      724  

            31a,31c behandlet 

 

32a         Hanne & Uffe Jensen       Dolevej 4          739 

 

32c         gartneri – se 16a & 34a   Højbjergvej        740    

 

33a         jordparcel – se 25b       Højrupvej 19       747 

 

34a         jordparcel/Erik Jensen    Højbjergvej        750 

 

35          Jordparcel se 4a          Højbjergvej ca.7   752 

 

36          Jordparcel se 19a Køng    Hillerupvej ca.13  754 

 

37          37a-37h huse i            Klaregade 8-22     757 

 

38          ”slagtermarken” se 32c    Klaregade ?        760 

 

39          jordparcel se 26b         Højrupvej          763 

 

40a         Tove og Bent Nielsen      Klaregade 9        764 

            40b behandlet  

 

41a         Christina Madsen/Viggo H  Langstedvej 15     771 

 

42          jordparcel se 27a         Skovgyden 13       777 

 

43          ubebygget jordparcel      Hillerupvej ca. 33 779 

 

44a         huse i Ådalen             Ådalen 18          781  

            44b,45a & 45b behandlet 

 

45a         huse i Ådalen se 44a      Ådalen             785 

 

46a         hus v. Ådalen             Fåborgvej 70       786 

 

 



206 

 

fil: Alm-Gum-indhold-spec.doc              side 4 af 4 / side 11 

 

matr.nr.         Navn                   adresse       PDF side nr. 

 

47a         huse i Ådalen             Ådalen 15 & 17   788 

            47a & 47b behandlet    

 

48a         hus i Ådalen              Ådalen 12        792 

 

49a         nedrevet hus              Byvejen  ca. 55  797 

            ”Marie Rådhus”& Knud Murer              

 

50a         ”Skouenborg”              Byvejen 73       801 

 

51a         Gitte og Kurt Madsen      Klaregade 27     804 

 

52          ”det høje hus”            Fåborgvej 102    808 

 

53a         T. & J. Jensen            Klaregade 17     816 

            ”Sv.Åges hus” 

 

54a         O. Nicolajsen             Klaregade 5      823 

 

55          ”Sinekærhuset”            Højrupvej 26     828 

 

56          ”Pushuset”                Dolevej 3        829 

 

            Bilag Ambrosius                            832 

 

Her skulle egentlig sidde en vejledning i brug af materialet, men 

den er blevet revideret og ved genoptryk bruges den reviderede fra 

Holte 
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Fil: Gum2-1a                                      side 1 af 3 

                                            

Oversigt 

 Ejendom matr.1a Gummerup,kaldet 

Gummerup Skole 

beliggende Byvejen 57, tilhørende Glamsbjerg Kommune 
 

Resume: 

Det drejer sig om en lidt speciel ejendom. Fra ældste benævnelser 

er den bolig for sognets sædedegn - altså han boede der i 

modsætning til begrebet en løbedegn, som boede et andet sted, f.x 

i Assens, og kom/"løb" ud for at gøre tjeneste i andre sogne.  

Det kan synes underlig, at Køng sogns degn fik bopæl i Gummerup. 

Degnen var præstens hjælper,og om hvor meget undervisning / skole, 

der blev drevet er usikkert - først og fremmest var det nok for 

børn/drenge, hvis forældre kunne "betale" for det. 
 

ooooooooooooooooooooo 
 

Identifikationer: 

1490 nævnt jvf. gamle degnestol på Møntergården i Odense 

1572 nævnt i gejstlig jordebog 

1589 nævnt Lauris Sædedegn 

1664 Fr.d.3.´ matr. intet hartkorn oplyst 

1667 nævnt:degnen haver et lidet bolig 

1688/1682 sognets degnebol - hartkorn 0-0-1-0 

1688 noget tyder på to boliger, jvf. Krog, Vestfyns Hjemstavns- 

                             forenings årskrift 1993 

1717 her nævnes degnebolig som to huse, nemlig nr. 5 & 6 

     Dette forsætter op til udskiftning i 1793 med Søholm som 

     ejer. Hartkorn i perioden 0-0-1-0. 

1770 auktionsliste, Degn Andreas Heilig, htk. 0-0-1-0 

1784 forordning om udlægning af jord til degn 

1793 udskiftning nr. 107 - degnebolig htk. 0-0-1-0 - ejer Søholm 

1844 matr. afskrift fra ca. 1815 htk. 0-6-2-1 1/2 

     oplyst på 2 matr. 1a & 1b. 

ooooooooooooooooooooooooooo 
 

Ejerforhold: 
 

Sognets degnebolig betragtede som noget fælles. Her synes Søholm 

imidlertid at blive betragtet som ejer. 

Til skolen hørte en jordlod/ skolelod, som var en del af lærerens 

eksistensgrundlag. Dette lå op langs Dolevej, f.x. Fåborgvej 81,82 

og 83. 

Rantzau, Krengerup giver skøde til Køng Kommune 20/4 1888 på matr. 

1a og 1b. 

Tilkøbt matr. 28ao i 1957 & 28av i 1987 

Frastykket 1b - 1 m 
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fil: Gum2-1a                                 side 2 af 3 

 

Beboere/degne/lærere 

 og deres familieforhold 

 

Lauris Sædedegn                     nævnt 1553 & 1589 

Rasmus Jørgensen                    nævnt 1596 

Claus Henningsen,f.c.1632,d.1702    nævnt 1650 

Christen Jørgensen boede i degnehus 1682, men i hvilken funktion ? 

- - - - - - - 

  Herefter kommer en familie,som har præget embedet i flere  

  generationer: Niels Mogensen senere præst i Thune , g.m. 

                Hilleborg Laurisdatter Floer 

                søn: 

Mogens Thune Nielsen                    indsat som degn/lærer  

f.1671 i Norge,bg.15/10 1752, 82 år      6/4 1703, jvf. kirkebog 

gift 2 gange:                            fratrådte 1752 

  1. Bodil Gregersdatter     2 børn 

  2. Anna Jørgensdatter,f.?,              

     bg.15/9 1762            7 børn, bl.hvilke Hilleborg blev gift  

                                     med senere degn. 

 

Andreas Zacheriassen Heilig             indsat som degn 1749(1752) 

f.c.1717,d.1801                         fratrådt 1794  

gift 2 gange 

1. ukendt - nok ej Køng 

2. 17/7 1753 Hilleborg Mogensdatter 

dbt.18/12 1720,d.6/9 1806,86 år - kender kun 1 barn/søn 

                                  Mogens Thune Heilig,der 

                                  efterfulgte fader 

 

Mogens Thune Heilig                      degn 1794-1827 

dbt.28/3 1755,d.20/7 1832 

gift 24/6 1796 m.                      kender kun 1 barn/datter 

Christiane Svaller,Jordløse            Anna Margrethe,dbt.4/5 1800   

f.15/9 1757,d.23/4 1837                blev gift m. senere degn 

                                        

Hans J. Henriksen Høibjerg(*               degn 1827-1858 

dbt.26/12 1797, d.10/10 1858 

gift 2 gange: 

1. Anna Margrethe Heilig               kun 1 barn: 

   g.c.1827,dbt.4/5 1800,d.1836        Karoline Christiane Høiberg 

                                       f.1829, nævnt Ft.1845 

2. Ane Kirstine Jensdatter,f.1814 

   i Tommerup                          4 kendte børn,hvis videre 

                                         skæbne ikke kendes 

   Familien er derefter ude af Gummerup Skole 

*) var fra Højbjerggård - se denne 
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fil: Gum2-1a.doc                                  side 3 af 3 

- - - - - - 

Carl Chr.Emilius Jacobsen                  degn 1858-1906 

f.1836 i Falsled,d.1907 i Odense 

g. 1857 m.Ane Marie Jørgensen          kender 3 sønner - alle  

f. vist i Voldtofte                    lærere - ej i Gummerup 

- - - - - 

? Mølgård                              1.lærer        1906-1919 

- - - - - 

L.Sandager                             1.lærer ca.    1919-1958 

- - - - - 

Bent Jørgensen                         skoleinspektør 1958-1989 

Kirsten Møller                            do.         1989-1992 

Carsten Kyed                              do.         1992-1999 

Mikael Graugård                           do.         1999-  

 

ooooooooooooooo 

 

Afslutning. 

Der har været adskellige andre lærere og lærerinder tilknyttet 

skolen. 

Spørgsmålet er ofte: Hvor længe har der været skole i Gummerup ? 

Spørgsmålet kan ikke besvares præcis. Der kan henvises til mange 

datoer, f.x.- den første sædedegn 

- Chr. d. 6.´forordninger - vistnok fra 1739, men nok 

                     ført ud i livet flere år senere. 

- 1814 skolelovene  - o.s.v. 

Jeg tror, det vil være mere korrekt, at tale om mærkedage i 

skolens historie !! 

- - - - - - 

Om andre skoler i Køng sogn - se tilhørende registreringer 

artikel i Vestfyns Hjemstavnsforenings årbog 1992 
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Registreringer 1a Skolen 
Gum.1a 

 
side 1 af 5 

   Gum.1a 
 

1 af 5 
    Identifikation 1992      div. registreringer 

   Gummerup Skole Matr.nr.1a 
    Glamsbjerg Kommune 
    Byvejen 57 

     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       1490 nævnt jvf. degnestol på Møntergården 
  1572 nævnt i gejstlig jordebog 

    1667 nævnt:degnen haver et lidet bolig 
   1664 Fr.III s matr. intet hartkorn oplyst 
   1688 Noget tyder på, jvf. Krog, Vestfynsk Hjemstavn 1993, at der 

     i 1688 har været to boliger 
    1688 matr. (1682) 

          Sognets degneboel  hartkorn oplyst til 0-0-1-0 
   1717 Her nævner man degnebolig som to huse, nemlig hus nr.5 & 6 

     Dette m. 2 huse  forsætter op til udskiftn.1793 og Søholm an- 
     føres som ejer. Hartk. i periode 0-0-1-0 

   1740 afskrift ca. 1740, sognets degnebol 
   1770 auktionsliste,Degn Andreas Heiling,htk 0-0-1-0 

 1784 forordn. om udlægning af jord til degn 
  1793 udskiftn. nr. 107 degnebolig 0-0-1-0 

    1844 matr.afskr.ca.1820 hartkorn 0-6-2-1 ½ 
         da matr.nr.1a og 1b 
    

 
___________________ 

   1844  til embedet hørte måske matr.18 Køng,htk. 0-2-1-1 skolelærer  

 
____________________ Bierring 

   
       1992 matr.nr.1a flere? 

    
       
Frastykning af matr. År 

Køb 
matr. År 

   
       total 1b - 1m  

     1b Uffe Jensens plantage 
    1c = 28m i Køng 

     1d = 28o i Køng 
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1e lagt til 1m 
     1f Fåborgvej 83, Karen Margr. gl.hus 

      skøde 13/8 1998 til Laila Nielsen & Nicolaj Sjodsholm 
 1g lagt til 8l mek.Ole Hansen 

    1h Fåborgvej 82, gl Frysehus,skøde 3/12 1990 Jens Groth Kristensen 
1i Gunnar & Lisbeft Nielsens hus, Fåborgvej 81 

  1k inddraget under 8e - gl. mejeri 
   1l   do. 

      1m Sten Brinch, Ådalen 27 
    

       Tilkøbt 
      27/11 1957 købt 28ao  fra Vald.Andersen 

   31/1 1987 købt 28av fra Kennet Bo Jørgensen 
  .................... 

     fil:Gum.1a side 2 af 5 
   

       "Ejerrække"    navn 
     

       Stedet er sognets degnebolig/skole gennem århundrede, og betragtedes 
som sådan som fælles/offentlig ejendom. Det er nævnt mange gange. 
jvf. i øvrigt forordninger 1784 

    
       
   

Nævnt år. 
  degneboel Degnestol 1490 

   do. Sæde degn 1572 
   do. Lauris Sædedegn 1589 
   do  "Axel Giøe" 1596 
   sognets degneboel  "ekstra skatter" 1682 
   sognets degneboel 

 
ca. 1750 

   Degn Andreas Heilig Auktionsliste 1770 
   sognets degneboel 

 
1784 

   
       Rantzau giver skøde til Køng Kommune 20.apr. 1888 

      matr 1a & 1b 
        se derefter beboerrække 

    ........................ 
     

       Beboer/fæsterrække 
navn                Indfl 

ytn. 
dato nævnt år 

   
        degnestolen" 

 
nævnt 1490 

  Lauris Sædedegn 
 

1553 & 1589 
  Rasmus Jørgensen 

 
1596 

   Claus Henningsen bg, 11/3 1703,69 år 1650 1650 
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f.1632, 

Christen Jørgensen (boede i degnehuset) 1682 
   Claus Degn 

 
1682 

   Claus Deigen 
 

1688 
   Christen Jørgensen (ejer:Søholm, hartk.0-0-1-0) 1688 
   

       Mogens Thune Nielsen f.1671 d.1752 1703 1703 
   

 
indsat 6/4 1703 

    svigersøn: 
     Andreas Heilig f.1717 d.1801 1753 bl.a.1770 

   søn: 
      Mogens Thune Heilig f.1755 d.1832 1795 mange gange 

  svigersøn: 
     Hans Jacob Henriksen Høiberg f.1797 d.1858 1827 mange gange 

    fremmed: 
     Carl Chr.Emilius Jacobsen f.1836 d.1907 1858 mange gange 

  ? Mølgård 1906 til 1919 
   L Sandager 1919 til 1958 
   Bent Jørgensen Skoleinspektør 1958 til 1989 
   Kirsten Møller    Do 1990 til 1992 
   Carsten Kyed    Do 1993 til 1999 
   ....................... 

     
       Bygningsoplysninger evt. 

    

       se artikel i Vestfyns Hjemstavn 1992 side 53 
      do.    do. do.    1993 side 6 

    ........................ 
     fil: Gum.1a side 3 af 5 

   
       Oplysninger om familie- 

      forhold. 
        En familie har gjort sig g kendt: 

     
             Forældre: Niels Mogensen præst i Thune 

                  g.m.Hilleborg Lauridsdatter Floer 
  søn: 

      Mogens Nielsen Thune 
    f.1671. d. 1755 

     degn    1703-1752 
     gift i ca. 1704 1.g. m. 
       Bodil Gregersdatter 2 børn: navne ?? 

    gift 2.g. m. 
       Anna Jørgensdatter 7 børn: 
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    bl.a. Hilleborg Mogensdatter 

  
 

          g.m.senere  degn. 
    

 
          Bodil Kirstine Mogensdatter 

  
..................           g.m.Bogbinder  

der 
Block i  Kbhvn. 

   Andreas Zacheriassen Heilig 
    f.ca.1717 d .1801 

     degn (1749) 1752-1794 
    gift 1. gang m. ? børn ?? 

     gift 2. g. 1/7 1753 m. børn: 
     

Hilleborg Mogensdatter 
  Mogens Thune 
Heilig g,efterf. fader 

   
dbt.18/12 1720, d.6/9 

  dbt.28/3 1755 
d.20.juli  1832 

    1806,86 år 
     ................. 
     Mogens Thune Heilig børn: 
     f.1755 d.20.juli 1832 vist kun Anne Margr. Heilig 

    degn  1794-1827   dbt.4/5 1800 g.m.s enere degn. 
   gift 24.juni 1796 m. 

     Christiane Svaller,Jordløse 
    f.15.sept.1757 d.23.apr.1837 
    

       ................. 
     Anne Margr. Heilig børn: 
     f. 1800 d. vistnok 1836 kun Karoline Kristiane Høiberg 

  gift vistnok 1827 m.     f. 1829 nævnt 1845 
   Hans J.Henriksen Høiberg 

    dbt.26/12 1797 d.10.okt.1858 
    Hans J. H. Høiberg 

     gift 2.g. ca 1837 m. 
     Ane Kirstine Jensdatter børn ialt 4 

    
f.1814 i Tommerup d. ? 

 1.Anne 
Magr.M.Høibe rg f.1838 

    
 

 2.J.M.Katrine Høibe rg f.1840 
    

 

 3.Jens Henrik 
Høiberg rg f.1843 

    slægten derefter væk 
fra 

 4.Mogens Thune 
Jaco b H.f.1847 

   
Gummerup skole 

  videre skæbne 
uken dt. 

    - - - -  
      fil: Gum.1a side 4 af 5 

   
       ny familie 
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Carl Chr. Emilius Jacobsen 
    f.1836 i Falsled,d.1907 i    3 børn/sønner - alle lærere 

   Odense, g.1857 m. Ane 
Ma-   ej Køng 

     rie Jørgensen, Voldtofte 
    ................. 

     ? Mølgård, f. d.i   4 børn: 
     Nordby på Fanø Karen g. Rich." Virkelyst" 

   
 

Astrid g. Ulstrup 
    

 
Eli 

     
 

søn blev ingenør 
    ........................ 

     

       Andet. 
      Om skoler i Køng sogn: 

    Gummerup Skole er sognets gamle skole 
     Andre skoler var og er: 

       Søholm skole oprettet som privat skole fra Søholm 1742 til 1812 
   Søholm  offl. skole fungerede 1812/1814 til 1888/1889, hvor den flyttedes til 
   Glamsbjerg - Glamsbjerg skole (i nuv.Glamsbj.Rådhus,- til 1960), 
   hvor den kom til nuv.plads 

      DEn første lærer hed Lars Johansen Bjerring 
    Skolehuset blev tilskødet sognet af selvejerhusmand Peder Anders Jensen, Køng 

  Skolen havde nuværende adresse: Odensevej 26 
     -------------------- 

        Holte Skole oprettet 1879 - nedlagt 1960 
       -------------------- 

        Højrup Skole oprettet 1892 - nedlagt 1960 
       -------------------- 

        Rytterskolen i 
Verninge e brugtes 1721-1812 

       -------------------- 
        Glamsbjerg Friskole oprettet 1898 

       -------------------- 
        Pogeskolen i Gummerup v.Niels Christiansen(Niels Baron) 

 
       Om skoler i Køng sogn: 
se  

 Vestfyns Hjemstavn 
1 1992 

    
       _____________________ 

    Øvrige kilder: matriklerne 1662, 1688 & 1844 
                 div. folketællinger 

                   Fynske årbøger 
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opdateret aug. 1999     J.M.Riis 
    

       fil:Gum.1a side 5 af 5 
   

 
Folketællinger 

    Ft. 1787 
      Andreas Heilig,68,2.æg.sk, degn 

   Hylleborg Thune,66,1.æg.sk. 
    

 
se ministerialbogens særlige skrift 

  
 

af 3. aug. 1753 : 
    Vi undertegnede Zacharias Andreaswen Heilig, borger og indvåner ud  

af Odense samt medlem af skrædderlauget sammesteds og Ole Pedersen 
af Gummerup forsikrere herved, at der er intet som kan hindre det  
ægteskab som Andreas Zachariasen Heilig,  sognedegn for Køng me- 

nighed, agter at begive sig udi med jomfru Hilleborg Mogensdatter  
Thune, ligesom vi og vil nævne sognepræsten, velærværdige hr.  
  Kjøng Præstegård 3. aug. 1753 

   
       Ft. 1801 

      Mogens Thune Heilig,46,sognedegn 
   Christiane Svaler, kone 43, beg. 1 æg.sk. 
   Anna Margr. Heilig, datter,1 år 

    Andreas Heilig,83,emeritus,83, 2. æg.sk. 
   Hylleborg Thune,81,1 æg.sk 

           husbonds forældre 
    

       Ft. 1834 
      Hans Jakob Høiberg,37,skolelærer,født Henriksen på Højbjerggd. 

Anne Margr. Heilig,34, kone,beg 1. æg.sk. 
  Karoline Kristiane Høiberg,5,datter 

   Kristiane Heilig,f. Svaller,77,enke e.pens. skolelærer 
  1 tj. pige 

      
       Ft. 1840 

      Hans Jacob Høiberg,42 skolelærer 
    Anne Kirstine Jensen,26, kone 
     Karoline Kristiane Højbjerg,11 hs. Datter 

     Anne Margr Mogensine Højbjerg,2, deres datter 
      Dorte Mortensdatter,27,ug,tj.f. 

   
       Ft. 1850 

      H.Jacob Høiberg.53 skolelærer 
    A. Kirstine Høibjerg, 36, kone, f.Tommerup 

   Jens Henrik H,7,barn 
     M. Thune Jacob Højbjerg,3, søn 
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 A. M. Mogensine H. 12 år datter 
    J.M.Katrine H. 10 

       1 tj.pige 
      

       Ft. 1860 74. fam. 
     Carl Christian Emilius Jacobsen,f. Svanninge 24 

  Anne Marie Jørgensen,30,f. Ellinge kone 
    Johan Jacob Jacobsen,1 søn, 

       2 tj. Piger 
     

       FT. 1870 
      C.C.E.Jacobsen,38 f. Sandholt Lyndelse,skolelærer 

  Ane Marie Jørgensen,39,f.Ellinge 
    J.J.Jacobsen,10 søn 

      J.Julius Jacobsen,8,søn 
     Knud Anton Jacobsen,7,søn 
     Anna Mathea Augusta Jacobsen,4,datter alle f. Køng 

  

         

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



217 

 

Fil Gum2.2a                             side 1 af 3 

 

 

Oversigt gård matr. 2a.Gummerup kaldet 

Damgård 

beliggende Klaregade 22, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 

ejer i 2002: Doris og Niels Gosvig 
 

Resume: 
Gården er næsten typisk for ejendomme i Gummerup. I 1600 årene var 

den strøgods - blev opkøbt til Ryttergodsdistriktet - kom senere 

ind i auktionsperioden efter 1764, og blev af fæster frikøbt til 

selvejergård,men blev mærkelig nok hurtig købt tilbage til godset 

i forbindelse med grev Rantzaus forsøg på at gendanne det gamle 

godssystem. Gården kom elendig ud af udskiftningen, idet der 

faktisk kun var toften ved gården og resten lå spredt omkring. 

Alligevel blev den liggende på sin gamle plads i landsbyen. 

Følgelig var den også moden til sammenlægning med andet landbrug i 

1969. 

Familiemæssigt er der ikke megen "slægt" i gården - det kan ikke i 

hvertfald ikke bevises. 

 

oooooooooooooo 

 

Identifikationer. 
Fr. III s matr. 1664   hartkorn 6-1-3-1  benævnes halvgård 

Chr.d.V s matr. 1682      do.   4-6-2-2  nævnes som gård nr. 8 

Udskiftn i 1793 nr. 25    do.   4-3-0-0 

Hartkorn efter 1844 matr.       4-5-1-1 1/2 

 

Jeg kender ikke oprindelsen til navnet Damgård, som jeg antager at 

være af nyere dato. 

Der er tilkøbt matr. 37 

Der er frastykket matr.2b-2f & 37b-37h 

   meste belign.Klaregade 

Nedlagt som landbrug i 1970 

Restareal  febr. 2002 tingbog 2a 2885 kvm & 

                      tingbog 37a 435 kvm 

 

ooooooooooooooo 
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fil: Gum2-2a                                side 2 af 3 

 

Ejerforhold og fæstere. 
 

sikkert kirkegods op til reformation               1536 

Krongods efter 1536                                1536 

Det Islandske Kompagni                             1651 

Henning Pogwisch,Hollufgård                nævnt   1664         

Peder Fallenkamp,Tommerup           nævnt   1680 & 1684 

Odense Skole,bisp Kingo             nævnt   1684 & 1703 

Bisp Kingos enke Birgitte Balslev   nævnt   1703 & 1706 

Birgitte Balslevs 2. mand: 

Chr.Carl Bircherod                  nævnt   1706 & 1718 

Krongods/Ryttergods skødedato 1722/handel          1718 

Christiane Stockfledt,Søholm  auktionsskøde  13/9  1765 

 hds. mand Fr.Wilh.Conrad Holck 

Chr. Schøller, Margård        auktionsskøde        1770 

Lars Larsen,Gummerup & Jens Nielsen Smed,Køng  

                    får skøde mellem        1780 & 1786 

Grev Rantzau, Krengerup             skøde 19/12    1786 

       Peder Rasmussen              skøde  6/7     1889 

fæster Jens  Hansen                 skøde 19/7     1889    

Christen Madsen,sen.ejer 4a         skøde  6/7     1900 

Lars Andersen                       skøde 28/6     1912 

  

Peder Vilhelm Matthiesen            skøde          1947 

  jorden frasælges til matr. 14a                   1969 

  nedlægges som landbrug                           1970 

enke:Maren Kirstine(Tulle) Matthiesen    

Doris & Niels Gosvig                skøde 13/11    1979 

                         - - - - - - - 

Fæstere: 
Jørgen Jørgensen                     før 1662 

Jens Laursen/Lauridsen            nævnt  1682 

Anders Pedersen                   nævnt  1718 

Jørgen Lauridsen                  nævnt  1719 

Hans Laursen/Larsen               nævnt  1748 & 1770 & 1776 

Hans Larsen køber til selveje - skøde 12/6 1780 - sælger til 

Lars Larsen & Jens Nielsen Smed i periode 1780-86,idet  

Lars Larsen sælger til Rantzau    skøde 19/12 1786 og forsætter 

som fæster                    fæstebrev 19/12 1786 

Ole Bentzen                   fæstebrev 19/7  1820 

Morten Rasmussen              fæstebrev       26/9 1827 

  efter Ole Bentzen htk. 4-3-3-0 (efter 1844 4-5-1-1 1/2) 

Kresten Madsen                fæstebrev       1850 

Peder Rasmussen               fæstebrev       1870 

 køber til selveje                            1889 

oooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-2a                                  side 3 af 3 

 

Familieforhold 
Der kan ikke bevises nogen slægtsskab mellem de 4 første fæstere 

Jørgen Jørgensen 

Jens Laursen 

Anders Pedersen 

Jørgen Lauridsen 

- - - - -  

Hans Larsen f.c.1706,bg.20/5 1788 - kan være gift 2 gange 

     1) enken i gården - måske = 2) 

     2) kone uden navn,f.c.1701,bg.21/4 1785,84 år 

        kun en kendt datter Maren,der førte gård videre. 

svigersøn: 

Lars Larsen,f.1740 el.1743,d.21/1 1833,93 år,g. 

     Maren Hansdatter,f.1741 el.1743,d.9/4 1827,86 år 

        ingen kendte børn. 

- - - - - 

fremmed: 

Ole Bentzen(tjener på Krengerup),f.c.1755,d.8/5 1850,95 år,g. 

     Susanne Marie Rasmusdatter,f.c.1766,d.21/4 1864,98 år. 

        ingen kendte børn. 

- - - - - 

fremmed: 

Morten Rasmussen,f.c.1803,d.27/10 1840,38 år,g.29/10 1824 

     Karoline Marie Hansdatter,f.c.1805 Bøstrup,Langeland, 

     d.13/12 1873, 69 år 

        4 kendte børn. 

ny mand: 

Kristen Madsen,f.i Hillerslev c.1819,d.e.1880,g.5/11 1841 m.enken 

     Karoline Hansdatter. 

        2 kendte børn 

enkemand: 

Kristen Madsen,g.2.g.18/7 1874 m. 

     Birthe Larsen,Højbjerg,f.c.1815 i Hårby,d.2/9 1888,73 år 

- - - - - 

der er ikke familieskab mellem senere ejere. 

 

oooooooooooooooo 

Afslutning 
Gården er beskrevet v.Hans Krog i Vestfyns Hjemstavnsforenings 

årskrift 1990. 

  

Registreringerne om Damgård er tilsyneladende gået 

tabt.     
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Fil. Gum2.3a                       særtryk side 1 af 5 
 

2002             Oversigt gård matr. 3a.(3 l) Gummerup 

                 beliggende 

                 Byvejen 92 

                 Restparcellen fra den oprindelige gård 

tilhører 

                 A.Hansen & T.Rask-Kornum. 

                 og har nu matr. 3 l. 

Resume: 
Gården blev oprindelig betegnet som et boel - altså en mindre 

gård, som hele tiden har haft over 1 tdr. hartkorn. 

Gården er næsten typisk for ejendomme i Gummerup. I 1600 årene var 

den strøgods - blev opkøbt til Ryttergodsdistriktet - kom senere 

ind i auktionsperioden efter 1764, og blev her - utradionelt - op-

købt af en fæstebonde i Vedtofte,som dog senere solgte til fæster. 

Da grev Rantzau prøvede at genskabe godsimperiet, købte han går-

den, og lod den hidtidige ejer forsætte som fæster. 

Gården kom elendig ud af udskiftningen, idet den blev liggende i 

byen, men med alle jorder - bortset fra toften - spredt liggende i 

de forskellige bymarker - det meste lå i tilknytning til Skov-

gyden. 

Familiemæssig har særlig 2 slægter - hver på sin måde - sat sine 

kendetegn. I det tyvende århundrede har mange forskellige familier 

boet på gården - skifter måske forårsaget af, at udviklingen har 

gjort det vanskeligt for gården at give et udkomme til en familie. 

Dette har resulteret i, at gården i 1957 er nedlagt som landbrug. 

 

ooooooooooooooo 

Identifikationer. 
 

Fre.d. 3'matr. 1664 8-6-2-2 hartkorn - benævnes som boel ! 

Chr.d. 5'matr. 1688 1-6-1-2   do.      benævnes som gd. nr.1o 

Udskiftn. nr. 24 hartkorn  1-6-1-2 

Hartkorn efter 1844 matr.  2-3-1-1 3/4 

 

Efter gl. folk på egnen har der max. været et tilliggende på 35 

tdr. l., da den var størst. 

I 1869 er der tilkøbt matr. 36, som igen er frasolgt i 1917. 

Der er tilkøbt 3 parceller 10l,10m & 2c, og disse er sammen med 

hele 3a opdelt i 3b-3m frasolgt, indtil gården blev nedlagt som 

landbrug i 1957.                                                

Det bemærkes, at restparcellen med gl. stuehus hedder 3 l. 

 

Gården har været benævnt med 2 navne: 
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fil: Gum2-3a                          særtryk side 2 af 5 

 

Omkring 1870 brugtes navnet "Skovstedet" - sikkert benævnt efter 

ejer Anders Jensen Skov fra Østerskov i Ørsted. 

Omkring 1950 brugtes helt lokalt navnet "Villums gård" efter 

daværende ejer Villum Vilfred Sørensen. 

 

Der er ikke foretaget egentlige registreringer på bygningger. 

Gården var ikke fuld firlænget, idet østlængen, jvf. luftfoto ca. 

1947 var kort med indkørdsel mellem denne og stuehus - altså ingen 

port.  

Indtil 1957 henlå ejendommen som en firlænget  gl. bindings-

værksgård med stuehuset i nord og alt i en yderst simpel 

forfatning, hvilket foranledigede nedbrydning incl. nogle østre 

fag i stuehuset. Resterne af gården er i dag - 2001 - ca. 70 % af 

det oprindelige stuehus.    

  

oooooooooooooooooo 

 

 

Ejere og fæstere                                      
 

Ejere:                                                      

Erich Rosenkrans til Rosenholm          ejer 1682 

gården henlå øde, men passet af 

          Peder Pedersen Bødker 

Erich Scheel, Arreskov nævnt som sælger       1718 

Kronen/Ryttergods 1718            skøde 20/6  1723 

Christiane Stockfledt/Holck   auk.skøde 17/9  1765 

Schøller, Margård       auktionsskøde    2/4  1770        

Hans Jacobsen, Vedtofte "auktionsskøde" 11/12 1770 (* 

Poul Jakobsen måske Gummerup      skøde  3/11 1777 (* 

Christen Christophersen (fæster)skøde   dec.  1785 (*      

  

Rantzau,Krengerup                 skøde 24/2  1787  

Anders Jensen Skov fra Østerskov  skøde 24/1  1868 (4/10 1867) 

Anders Jensen                     skøde 28/9  1875 

N.P Nielsen                       skøde 15/6  1900 

C. Larsen Moth                    skøde 24/9  1911 

Villum Vilfred Sørensen           skøde 27/12 1921              

B.P. /Bent Pedersen               skøde  4/9  1957 

AP Motorcenter                    skøde  3/2  1987   

    

*) kilde: optegn. Krengerup Godsarkiv. 

 

- - - - - -  
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fil: Gum2-3a                      særtryk  side 3 af 5 

 

Fæstere:                            
              

Rasmus Jørgensen død før 1682 

Fæstet ikke besat        1682 

Peder Pedersen Bødker (kun bestyrer)      nævnt 1682 

Christen Christophersen, Bødker       død/nævnt 1720 

 nok søn: 

Christopher Christensen, Bødker           nævnt 1722 

 hs.2. enke , Maren Ivarsdatter                 1753 

 ny mand,Niels Hansen,Langsted, 

                 fæstebr. fra Ryttergods    8/1 1754 

 søn fra 1. ægteskab: 

Christen Christophersen, Bødker 

                 fæstebr. fra Krengerup    24/2 1787  (** 

 enke: Anna Hansdatter     " do."    do.        1804      

 svigersøn: 

Rasmus Andersen              do.     do.   19/7 1820 

 enke Maren Christensdatter" do "    do.        1833 

- - - - - - - 

Hans Nielsen,fæstebr. Krengerup            10/3 1834 

* 

 Gården købes til selveje af 

Anders Jensen, Østerskov                        1867  

 

_____________ 

**) usikkerhed om fæste br./ skøde, jvf. ovenst (*  

               

ooooooooooooo 
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fil: Gum2-3a                          særtryk    side 4 af 5 

 

Familieforhold                                
                       

Der kan ikke bevises familierelationer mellem første fæstere, 

udover at de optræder med tilnavnet "Bødker", hvilket nok er 

forårssaget af, at familien ved siden af landbruget havde en 

bibeskæftigelse som bødker. 

Jeg har opdelt familieforholdene i 3 grupper A),B) og C) 

 

A) familien Bødker/Christophersen   

  

Rasmus Jørgensen                         lev. før 1682 

 familieforhold ukendt 

Peder Pedersen Bødker                       nævnt 1682 

 familieforhold ikke klarlagt 

 

Christen Christophersen,Bødker          nævnt/bg.12/4 1720, 77 år 

 evt./sikkert søn: 

 

Christopher Christensen,Bødker,f.c.1682,     bg. 18/6 1753, 71 år 

    gift 2 gange 

 1) Karen Pedersdatter,f.c.1689,bg.1/1 1729,40 år 

       giftedato ?  -  ingen kendte børn 

 2) Maren Ivarsdatter,f.c.1707,bg.17/11 1785,78 år 

       giftedato c.1729, ej Køng 

       efter skiftepro. 7 kendte børn, hvoraf Christen senere 

       førte gd. videre 

    Maren Ivarsdatter gift 2 g. 7/12 1753 med 

    Niels Hansen/Bek fra Langsted,f.c.1714,d.8/8 1772 - ingen børn 

 

Christen Christophersen,Bødker,dbt.2/2 1732,bg. 18/6 1804,gift ej 

Køng 

 Anna Hansdatter,f.c.1747,d.5/2 1821,73 år 

    5 kendte børn, hvoraf datter Maren, g.Rasmus Andersen,videref. 

 

Rasmus Andersen, Snave,f.c.1762,d.9/12 1831,gift 1803/04,ej Køng 

 Maren Christensdatter,dbt.nov.1779,d.22/5 1838,59 år 

    kun 1 søn, Anders, der ikke videreførte. 

       -------------- 

Rasmus Andersen var søn af Anders Hjulmand i Snave 
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fil: Gum2-3a                       særtryk       side 5 af 5 

 

B) ny slægt mest kendt under navnet "Skov". (a 

 

Hans Nielsen,Glensbjerg.dbt.1/7 1804,d.21/11 1885,gift 4/5 1833 m. 

 Marie Catrine Rasmusdatter fra Østerskov i Ørsted,f.1805, 

                                            d. 8/5 1864 i Gummerup 

    Han havde 1 søn og i fællesskab havde de 5 børn,hvoraf 2 døtre 

    Maren og Karen på skift kom til at efterfølge, hver gift 

    med sin Anders Jensen (her benævnt I & II) 

 

Maren Hansen,f.20/9 1838,d.26/3 1904 på Østerskov,gift 15/2 1867 m 

 Anders Jensen Skov fra Østerskov,f.der 1833, d.smst.2/9 1884. 

    Parret boede først i Gummerup,men flyttede til Østerskov 1875 

    Parret havde min. 1 datter. 

 

Karen Hansen,f.13/1 1843,d.20/4 1908,gift 16/2 1867 m. 

 Anders Jensen fra Højrup,f.12/2 1838,d.14/6 1930 i Vedtofte 

    Parret boede først i Højrup, fra 1875 i Gummerup, senere på 

    aftægt i Vedtofte Møllegård. 

    7 kendte børn, som blev spredt og vel gifte med stor efter- 

      slægt til følge.  - Datter, Stine og svigersøn førte gård    

      videre. 

 

Niels Peder Nielsen,f.  gift m. Stine 

    Stine døde og han solgte gården 

    Jeg - og øvrig familie - kan ej finde børn. Vi ved heller ikke 

    hvad der blev af ham. Hermed er denne slægt også ude af går- 

    den i Gummerup. 

                                             

Det er karakteristisk - men ikke uset - at en slægt "hang" meget 

sammen. Der kom en kone fra Østerskov og senere blev en datter 

giftet tilbage dertil. Forbindelser til Højrup og Fangel er nok 

heller ikke tilfældige. Man vidste, hvad man havde. Forholdet til 

godset, Krengerup - forbindelserne har nok været gode med både køb 

og fæste. 

                       -------------------- 

a) I registreringspapirer er optrykt såvel denne efterslægt, som 

om familieforholdene på Østerskov. 

Ætling: Henning Andersen, Skanderupgade 42A,  Skanderborg har  

givet en del supplerende oplysninger og er i besiddelse af en del 

billedmateriale af familie m.m. 

     -------------- 

C) efterfølgende ejere på gården havde ingen slægtsmæssige relati- 

   oner. 

____________________ 

Flere oplysninger og kilder. Der henvises til alment om Gummerup 

og registreringsbilag. 
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Særtryk fra matr. 3a Gummerup              forår 2006 

til Anna Jensen, Fuglebakken 18, Assens 
                     tilsvarende lavet til Erik Klint Andersen efterår 2005 

                     tilsvarende lavet til Lene og Bent Østerskov febr. 2007 
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                                                 side 1 af 10 

 

Særtryk fra matr. 3a Gummerup              forår 2007 

 med henblik på de familie- 

 mæssige relationer til 

 gård matr.47 & 48 Nårup, 

 Verninge sogn kaldet 

 Østerskov(gård) 

 tilhørende 

 Lene og Bent Østerskov 
 

Resterne af gård matr. nr. 3a Gummerup er det gamle bindingsværks-

hus beliggende Byvejen 92. Dette hus er igen resterne/ en del  af 

gårdens oprindelige stuehus – nu matr. 3 L 

Gården er kendt tilbage  til 1682 

Gården har ikke haft noget navn, men har i en periode været nævnt 

som ”Skovstedet” og senere ”Villums gård” efter respektive ejere. 

Størrelsesforhold: 

Chr.d. 5'matr.  1688  htk.  1-6-1-2     benævnes som gd. nr.1o 

Udskiftn. 1793 nr. 24 htk.  1-6-1-2 

Hartkorn efter 1844 matr.   2-3-1-1 3/4 

Gamle folk i byen har oplyst, at da gården var størst, var den på 

ca. 35 tdr. l. 

 

Ejere:                                                      

Erich Rosenkrans til Rosenholm          ejer 1682 

gården henlå øde, men passet af 

          Peder Pedersen Bødker 

Erich Scheel, Arreskov nævnt som sælger       1718 

Kronen/Ryttergods 1718            skøde 20/6  1723 

Christiane Stockfledt/Holck   auk.skøde 17/9  1765 

Schøller, Margård       auktionsskøde    2/4  1770        

Hans Jacobsen, Vedtofte "auktionsskøde" 11/12 1770 (* 

Poul Jakobsen måske Gummerup      skøde  3/11 1777 (* 

Christen Christophersen (fæster)skøde   dec.  1785 (*      

  

Rantzau,Krengerup                 skøde 24/2  1787 (* 

Anders Jensen Skov fra Østerskov  skøde 24/1  1868 (4/10 1867) 

Anders Jensen fra Højrup          skøde 28/9  1875 

N.P Nielsen                       skøde 15/6  1900 

C. Larsen Moth                    skøde 24/9  1911 

Villum Vilfred Sørensen           skøde 27/12 1921    

 da Villum sælger gården, blev jorden, der lå spredt ude på 

 markerne frastykket til derværende naboer (matr. 3a-3 M) 

 matr. 3 A blev til A.P. Motorcenter, Fåborgvej           

B.P. /Bent Pedersen               skøde  4/9  1957 
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                                         særtryk  side 2 af 10 

           ejerrække forsat: 

AP Motorcenter                    skøde  3/2  1987   

 matr. 3 L er det gamle stuehus, Byvejen 92  

nuv. ejer: A. B. Hansen 

*) kilde: optegn. Krengerup Godsarkiv. 

   Grev Rantzau, Krengerup søgte i en periode at genskabe det  

   gamle ”fuldkomne” gods ved at overtale ejere til at sælge deres 

   gårde tilbage og igen få fæstestatus, (men uden større held). 

- - - - - -  

 

Fæstere:                                         

Rasmus Jørgensen død før 1682 

Fæstet ikke besat        1682 

Peder Pedersen Bødker (kun bestyrer)      nævnt  1682 

Christen Christophersen, Bødker       død/nævnt  1720 

 nok søn: 

Christopher Christensen, Bødker           nævnt  1722 

 hs.2. enke , Maren Ivarsdatter                  1753 

 ny mand,Niels Hansen,Langsted, 

                 fæstebr. fra Ryttergods    8/1  1754 

 søn fra 1. ægteskab: 

Christen Christophersen, Bødker 

                 fæstebr. fra Krengerup    24/2  1787  (** 

 enke: Anna Hansdatter     " do."    do.         1804      

 svigersøn: 

Rasmus Andersen(***          do.     do.   19/7  1820 

 enke Maren Christensdatter" do "    do.         1833 

- - - - - - - 

 Ny familie (*** 

Hans Nielsen,fæstebr. Krengerup            10/3  1834 

 svigersøn: 

 Gården købes til selveje af 

Anders Jensen, Østerskov                    4/10 1867  

 

_____________ 

**) usikkerhed om fæste br./ skøde, jvf. ovenst (*  

               

 

***) Rasmus Andersen & Maren Christensdatter havde efter skiftet 

kun en søn, Anders Rasmussen, der ikke overtager fæstet. Derimod 

er der en Niels Ibsen, vidne/vurderingsmand v. skiftet.Han har en 

søn, Hans Nielsen, der overtager fæstet. Det har ikke været mulig 

at finde en familiemæssig/biologisk forbindelse mellem Niels 

Ibsen/Jeppesen og den afdøde familie. (Derfor kan det godt have 

været tilfældet). Det er hidtil ikke lykkedes med sikkerhed at 

finde ophav til Niels Ibsen(måske Jeppesen)/ Hans Nielsen. 
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                                      særtryk side 3 af 10 

 

Familieforhold 

I henhold til ovennævnte er der kun taget udskrift fra Niels Ibsen 

(Jeppesen),Glamsbjerg,f.1769/70,d.1/9 1838,69 år,g.3/8 1798 Maren  

Pedersdatter fra Pilegården i Højrup,f.c.1775/76,d.2/3 1846,71 år. 

  Bl.flere børn: 

Hans Nielsen,dbt.1/7 1804 i Køng, d.21/11 1885 i Gummerup 

 g. 4/5 1833 Marie Catrine Rasmusddatter, Østerskov, Ørsted 

  f. 1805,d. 8/5 1864 Gummerup (Hans Nielsen - se tillæg note 1) 

                               (Marie C. R.  – se tillæg note 3) 

   6 børn: 

1. Niels Hansen, f. 1826 hans søn (a 
2. Hans Hansen, f. 1834, d. 21/7 1874,ug indsidder i Gummerup 
3. Anna Kirstine Hd.,f. 1836, g.m. Hans Jakob Mortensen 
         videre skæbne ukendt 

4. Maren Hansdatter,f. 20/9 1838, g. 15/2 1867 Anders (b 
Jensen (I) Skov fra Østerskov i Ørsted 

5. Karen Hansdatter,f. 13/1 1843, g. 16/2 1867 Anders (b 
Jensen (II) fra Højrup - videreførte 

6. Rasmus Hansen (skrædder) f. 1845, g. 20/10 1883  Karen 
Nielsen, Gummerup. (han vist invalid) 

     - - - - - - - 

a) Niels Hansen – bemærk fødseldata – var resultatet af et  
uægteskabelig forhold, Hans Nielsen havde m. Sofie Hans- 

datter, Nyrup (Ørsted Kirkebog). Mærkelig nok, men Niels 

Hansen fik ophold hos fader. Niels´s videre skæbne er 

ukendt 

b) De 2 Anders Jensen har voldt mange kvaler. De  blev gift 
med 2 søstre på to på hinanden følgende datoer. 

        Anders Jensen (I) findes med tilnavnet ”Skov”, nok fordi 

        han kom fra gården ”Østerskov” i Ørsted. Han og Maren 

        overtog først gården i Gummerup i 1868, men flyttede se- 

        nere i 1875 til hans hjem, Østerskov. Om Østerskov og fa- 

        milien der - se  tillæg note 3  

        - - - - - - 

        Anders Jensen (II) var fra mere beskedne forhold – men han 

        var krigsveteran fra 1864 – han født i Fangel 12/2 1838 

        men blev gift 16/2 1867 Karen Hansdatter fra Gummerup. De  

        fik først et sted i Højrup (matr. nr. 23) og senere i 

        1875 overtog de hendes hjem i Gummerup efter svogeren 

        Anders Jensen (I) 

        Anders Jensen (II) kan også findes med tilnavnet ”Skov”, 

        hvilket yderligere er med til at forvirrre ! 

        Anders Jensen (II)– om hans afstamning  -   

                                       se  - tillæg note 2 
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                                         særtryk side 4 af 10 

Anders Jensen (II),f. 12/2 1838 i Fangel, d. 14/6 1930 i  

 Vedtofte,g. 16/2 1867 m. Karen Hansdatter fra matr 3a Gummerup,  

 f. 13/1 1843 i Gummerup, d. 20/4 1908 (aner nr. 8 & 9) 

 Parret boede først i Højrup – senere overtog de hendes hjem – 

 matr. 3a Gummerup efter svoger Anders Jensen(I) 

  Parret havde 7(1-7) kendte børn, som der skal redegøres for: 

1. Hans Andersen, f. 6/4 1867 i Højrup,d. 26/1 1937 i Ørsted 
Han var uddeler først i Fangel og senere i Ørsted. 

Han var gift 2 gange: 

A) Ane Simonsen, Frøbjerg, g. 15/9 1893, hun f. 1/6 1868 
d. 24/11 1902 – 3 børn: 

a) Hans Chr. Andersen,f. 26/10 1893,d. 18/11 1983 
g.m. Bente Stenskrogs moster, Jenny Jensen. 

Her er der 2 børn, nemlig Ingrid, f. 26/9 1927 og 

Henning Andersen,f. 25/3 1931 - ivrig slægtsforsker 

adr.: Skanderupgade 42A, 8660 Skanderborg 

b) Karen Andersen, f. 1895, d. i Ebberup, g. smed Carl 
Rasmussen – boede senere i Nårup – 4 børn 

            c) Simon, død som spæd 

     både hos a) & b) er der igen en ny generation 

B) Dorthea Kirstine Nielsen, data ukendte 
     kun 1 barn: Anna Elise Andersen. 

  

2. Ane Kirstine( Stine) Andersen, f. 29/4 1870 i Højrup 
d. 9/8 1908 på Frederiks Hosp.Kbhvn, bg. Køng 17/8 1908 

g. 30/3 1894 m. ungkarl Niels Peder Nielsen, f. 16/1 1861 

i Hårby m. kendte forældre. 

Parret fik ej børn, men overtog hjemmet – matr 3a – i 

Gummerup i 1900. Efter Stines død solgte Niels Peder Niel- 

sen gården i 1911. Han flyttede fra egnen, hvortil ? 

Arne Møller har oplyst, at han havde meget lidt kontakt 

med sin gamle familie, men kom ind imellem på Køng Mølle, 

når han skulle have betalt for pasning af Stines gravsted 

på Køng Kirkegård. 

 

3. Marie Katrine(Trine) Andersen, f. 13/2 1873 i Højrup, 
d. fra Vedtofte Møllegård, g. 24/7 1897 m. Søren Rasmussen 

f. 29/6 1872 i Flemløse m. kendte forældre. Parret boede  

først i Koelbjerg og overtog senere Vedtofte Møllegård. 

Parret havde ikke mindre end 8 børn: (A-H) 

A) Rasmus Anton Rasmussen, f. 30/11 1897 i Koelbjerg 
B) Karen Margrethe Rasmussen, f. 29/3 1900 i Koelbjerg 
C) Karl Marius Rasmussen, f. 19/11 1902 i Koelbjerg 
D) Anders Chr. Rasmussen, f. 20/4 1905 i Koelbjerg. 

faddere v. dåb: (vi ser hele familien) 

 Maren Andersen, Nærågård (moster) 

 Marie Andersen, Glamsbjerg (moster) 
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    faddere forsat: 

 gdr. Niels Peder Nielsen, Køng(mosters mand) 

 ungk. Jens Andersen, Høed (morbror) 

 smed Hans Rasmussen, Voldtofte (farbror) 

      Anders Chr. R. blev VVS mand, Glamsbjerg Maskin- 

      forretning, g. m. Astrid, fl. børn 

 

E) Else Marie Rasmussen,,f. 17/8 1908,d. 15/3 1997,g. 29/6 
1935 . Erik Rikard Eriksen, f. 9/7 1908 i Sø Søby. 

Overtog Vedtofte Møllegård. 

2 børn: 

  Marie Katrine, f. 1946 

  Karen Ingrid, f. c. 1940, gift m. Erling Jessen, Hesle 

  overtog Vedtofte Møllegård, min 2 børn, søn Hans Mar- 

  tin er i dag ejer af Vedtofte Møllegård. 

F) Georg Hans Rasmussen, f. 19/10 1908 
G) Anna Kirstine Rasmussen, f. 8/6 1912 
      nok opkaldt efter afdøde moster 

H) Astrid Rasmussen, f. 22/2 1918 
 

4. Jens Hansen Andersen, f. 14/5 1876 i Gummerup, d. 1970 
g. m. Rasmine Rasmussen, Hårby (ud af Rasmussen fam. på 

Hårby Kro). Parret boede først i Stige og fra 1917 på 

Tjenergården i Køng. 

4 børn: Karen, Astrid og Marie samt Gunnar, f. 27/12 1913, 

d. 20/12 1990. 

5. Rasmus Andersen, f. 9/9 1878 i Køng, d.  ?  , g.9/7 1904 
Mary J. Laurine Rasmussen,f.16/8 1883, Asperup, datter af 

 gdr. Rasmus Henrik Rasmussen % ? Kirstine Madsen 

Bosat Asperup.    4 børn: Thea, Henry, Jenny og Alfred 

   Alfred g.m. Agnete Klindt Jørgensen 

   4 børn: Holger, Erik og Jørgen samt Gerda 

    

6. Maren Andersen, f. 12/5 1880 i Køng, d. ?, giftedato og 
-sted ukendt, men med Jørgen Knudsen, f. 1880. Parret var  

bosiddende i Årslev/ Sdr. Nærå. 

Parret havde 3 børn: Svend, Marie og Poul. 

Svend døbt Sdr. Nærå kirke 25/9 1919 

Ifølge Arne Møller var Maren m. familie ikke særlig familæ- 

re overfor den øvrige familie. 
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7. Ane Marie Andersen,f. 17/4 1884, d. 1980, g. 27/9 1912 
Iver Peter Jensen Møller, Køng Mølle, f. 19/7 1881, d. 3/6 

1969. Havde 3 børn: 

 a) Arne,f. 23/3 1915,g. 29/5 1947 Grethe Sørning,Verninge 

    bosat gården ”Birkely” i Allerup – 3 børn: 

                                 Peder, Bodil & Hans 

 b) Bent, død som spæd 1918 

 c) Knud Bent Jensen Møller,f. 4/8 1920, d. 4/12 1999 

    g. 5/6 1948 m. Ane Katrine Broe, f.17/11 1924 

     2 børn: 

     Poul Calmar Møller,f.2/11 1949, g.10/7 1976 Hanne 

       Jørgensen fra Hårby      

        2 børn Christian,f. 8/7 1978 og Annette f.24/5 1982 

     Kirsten Møller, f. 21/5 1957 

= = = = = = = = = = 

   Tillæg 
note 1 - Hans Nielsens afstamning 

Det har været lidt svært ! (navnesammenfald !) 

Hans Nielsen 

 forældre: 

Niels Ibsen el Jepsen, Glamsbjerg,f.1769/70,(lagune Kkb.) 

  (derfor ej forældre – måske ej født Køng s.) 

   d. 1/9 1838,69 år. – ”Ibsen” ej alm. i Køng 

 synes at være kommen udefra, da han overtog fæstet i 

 Glamsbjerg – se evt. registreringer. 

 gift 3/8 1798 i Køng m. 

Maren Pedersdatter, Højrup,f.c.1776,d. 7/7 1846, 71 år 
  hds. forældre: Peder Andersen, Højrup,f.c. 1743 

                 han gift 2 gange – gdr. matr. nr. 2,Pilegården,Højrup 

  1. gang NN kirkebogslagune i Køng 

  2. gang Karen Hansdatter,f.c.1748, d. ? 

     bl. flere børn Maren Andersdatter, f.c. 1776. 

- - - - - - 
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note 2 – Anders Jensens afstamning 

 

        Anders Jensen (II)  

        forældre: Jens Hansen, f. i Fangel 

        4/2 1807,d. 19/6 1872 i Gummerup, g. 16/12 1831 i Køng m.  

        Maren Andersdatter, Højrup(blev kaldt Maren Jenses, deraf  

        nok kaldt Maren Jensen på billedet i Bent Møllers bog –  

        dette ”Jensen” er forkert – hun hed Andersdatter).  
              Parret havde 5 kendte børn – se matr 23 Højrup 

        Hun var født 9/5 1802 i K. Søby, d. 26/8 1891 i Gummerup.  

        Vi mener, parret først boede i Højrup(Ft. 1834) hos hds. 

        forældre og senere flyttede til Fangel, hvor de overtog  

        hans forældres fæstested (Ft. 1840). Ved Ft. 1850 optræ- 

        der de i Højrup by(lb.nr. 869 boelsted) – matr.23 Troiholm 

        Langstedvej 9 (skøde 16/2 1844). Ved skøde 27/1 1876 sæl- 

        ger de til sønnen Anders Jensen. Anders Jensen sælger igen  

        10/1 1879 og overtager gård matr. 3a Gummerup. 

        Anders Jensen sælger til bror Hans Jensen,f.4/5 1843 i 

        Fangel – se matr 23 Højrup 

        Om Jens Hansen og Maren (Jenses) Andersdatter først flyt- 

        ter til Gummerup ved den lejlighed, ved vi ikke - sikkert 

        Maren (Jenses) Andersdatter var en agtet kogekone. 
   Jens Hansens forældre hed Hans Pedersen,f. c. 1773 i Fangel, bg. 

    smst. 24/1 1842 og Kirsten Jensdatter,f.c. 1780, bg. i Køng 3/10 

    1861 i Køng. Kirsten Jensdatter var fra Risagergård i Gummerup 

    – se matr. 5 .  Giftested nok Nr. Broby (kilde:Anna Jensen) 

      Parret havde    kendte børn 

 

   Maren Andersdatters (Maren Jenses) forældre hed : 

    Anders Andersen, boelm.boede på matr 20/11b Højrup,f. Turup, dbt. 

    17/8 1760, d. Køng s. ( v. hs. konf hed stedfar, Knud Hansen) 

    gift 15/2 1802 i Kirke Søby m. 

    Anna Rasmusdatter,f. K. Søby 

      Parret havde 4 kendte børn, bl.a. Maren – se matr 20/11b Højrup 

 

NB. Pas på 

  Vi har også en Maren Andersdatter,f. 1802, på matr. 23 

  Vi har før taget fejl, da Jens Hansen senere kommer til 

  at bo på matr 23 – se evt. det. 

 
   Anders Pedersen,f. 23/7 1780,d. 2/2 1850, gift i Broby 15/2 1802 

   m. Karen Jørgensdatter – også dette par boede på Troiholm  

   Af børn kender vi kun Maren Andersdatter, f.c. 1802 – nok i Broby 

   hos Karen Jørgensens forældre  

- - - - - - - 

På matr. 23, Højrup kaldet Troiholm og ligger v. Holegyden/Langstedvej 

matr. 20 er nedbrudt – jorden solgt til anden side                  

matr.11b ligger v. Trampelandsgyden/Langstedvej 

= = = = = = = = = 
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note 3 Østerskov og familien der 

 

Gården Østerskov lå oprindelig inde i landsbyen Ørsted,  

men blev i forbindelse med udskiftningen flyttet ud til 

byens jord øst for Krengerupskovene v.skellet til Nårup i 

Verninge sogn. Deraf nok det senere navn, Østerskov(gård) . 

Gården havde i Ørsted matr. nr. 12. 

Gården er senere matrikulært pr. 1/1 1979 overflyttet til 

matr. nr. 47 & 48 Nårup, Verninge sogn. 

Man finder Østerskov enten ved at køre af den ”rette”vej 

gennem Krengerupskoven fra Nyrup eller ved Skovvej 60, 

Nårup, Tommerup. Familien tog i 1925 navnet Østerskov og er 

stadig ejer af gården. 

 Ved 1682 matr. hartkorn 5-2-2-1 

 Ved 1844 matr. hartkorn 5-2-2-1-1/2 

 I 1940 er areal oplyst til 87 tdr. land 

 

Familieforhold på Østerskov: 

Peder Nielsen Gorm, i Ørsted, ej datoer  

søn: 

Niels Pedersen Gorm, f. ca. 1654 

 søn: 

Lars Nielsen Gorm, bg. 4/9 1751 i Ørsted. 

  kender kun 1 datter, Karen - videreførte 

= = = = = = = = 

 datter 

Karen Larsdatter,dbt. 1/1 1721, bg. 20/3 1808, 88 år 

 g. 2/6 1752 m 

 Jens Larsen (Skov),f. Dærup, dbt. 1/1 1712 Flemløse 

 bg. 19/12 1779 i Ørsted 

= = = = = = = = 

søn: 

Rasmus Jensen Skov, f.c. 1756,d. 17/10 1831, 75 år(j 

 han var gift 3 gange: 

 1. Kone uden navn bg. 7/5 1780, 27 år 

    (hed måske Johanne el Karen) 

    kun 1 barn: Sofie Rasmusdatter,dbt. 1778 

 

 2.æg.sk.Marie Catrine Larsdatter,f.c.1760,bg.8/4 1799,39år 

    5 kendte børn: 

     Johanne Rasmusdatter.f.c. 1784 

     Lars Rasmussen,f.c. 1785 

     Karen Rasmusdatter,f.c.1787 

     Jens Rasmussen,f.c. 1789  videreførte Østerskov(r 

     Anne Margrethe Rasmusdatter,f.c. 1792 

 

 



234 

 

                                           særtryk side 9 af 10 

     ægteskaber forsat: 

 

3. ægteskab – g.11/2 1802 i Vissenbj. m. Anna Kirstine 

 Hansdatter,dbt. 21/3 1781, d.13/4 1817, 37 år  

   Eneste barn herfra hed Marie Catrine Rasmusdatter 

   (opkaldt efter 2. kone), f. 1805 blev 4/5 1833 gift 

   m. Hans Nielsen, fæster på matr. 3a Gummerup 

 - - - - - - - 
 r)ovennævnte søn: 

Jens Rasmussen (fra 2. ægteskab), f. c. 1789 havde 

  barnebarn Anders Jensen(I), der senere blev gift m. 

  Hans Nielsens datter, Maren Hansdatter fra Gummerup 

  først bosat i Gummerup og senere på Østerskov 

- - - - -  

 j)Skifte efter Rasmus Jensen 
   Brahesholm 12/5 1780 B.2/037 m. fl. sidst 18/10 1831 folio 307-311 

   arvinger: - de 7 børn 

    Lars Rasmussen, 47 år, tjenende Anders Madsen i Søllested 

    Jens Rasmussen, 42 år – har hjemmet 

    Johanne Rasmudatter,g. Lars Pedersen i Ørsted 

    Sofie Rasmusdatter,g. Jacob Christophersen i Tommerup 

    Karen Rasmusdatter,g. husm.Hans Nielsen i Højrup 

    Anne Margrethe Rasmusdatter,g. hmd. Mads Christensen i Koelbjerg 

    Marie Catrine Rasmusdatter, 26 år. sen g. Hans Nielsen i Gummerup 

= = = = = = =  

    søn: 

Jens Rasmussen Skov,dbt. 4/10 1789,d. 29/5 1850(s 

    g. 3 gange: 

1) Anne Margrethe Andersdatter,f.c.1804,d. 29/9 1834, 30 år 

    2 børn: 

    Jens Jensen Skov,f.c. 1830 

    Anders Jensen Skov,f. 25/2 1832,d. 2/9 1884,g.15/2 1867 

      Maren Hansdatter, Gummerup 
       overtog Østerskov i 1876 

    - - - - - 

2) Maren Clausdatter,f.c. 1789,d. 16/10 1843, 54 år 

     ingen børn 

     familie forsat: 

    - - - - - 

3) Dorthe(a) Larsdatter,f.c. 1809,d. 7/2 1875,66 år,g.1844 

     ingen børn 

  s) kæmpeskifte Brahesholm 31/5 1850 folio 306-309 

     arvinger: de 2 sønner og enken 

      - - - - - 

      Dorthe Larsdatter giftede sig igen d. 25/10 1850 – nu med  

      Chresten Hansen,f.c. 1825 Helnæs. Han fik fæste på Østerskov, 

      men opgav til fordel for søn/stedsøn Anders Jensen Skov v. 

      fæstebr. af 21/2 1876 

      Der var ingen børn i dette ægteskab. 

= = = = = = = =  
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  søn: 

Anders Jensen, Skov,f.25/2 1832,d. 2/9 1884,g. 15/2 1867 

Maren Hansdatter, Gummerup,f. 20/9 1838,d. 26/3 1904 

  kun 1 barn: 

  Marie Catrine Andersdatter/Andersen,f. 24/11 1867 i Gum. 

                 d. 14/3 1940 på Østerskov, g. 1/7 1892 

  Rasmus Hansen, f. i Orte 6/1 1868,d. ? 

  svigersøn: 

       Rasmus Hansen, f. i Orte 6/1 1868,d. ?,g. 1/7 1892 

         antog navnet ” Østerskov” v. bevilling 15/5 1925 

         for sig og sine efterkommere 

Marie Catrine Andersdatter/Andersen,f. 24/11 1867 i Gum. 

                 d. 14/3 1940 på Østerskov, g. 1/7 1892 

          kender 3 børn: 

           Niels Hansen,f.29/9 1895,død som spæd 

           Alfred Hansen,f. 27/2 1908,d. 7/4 1908 

           Hans Karl Hansen,f. 9/8 1899,  

           Marius Hansen,f.  

           Hans Laurits Hansen 

           Niels Jacob Hansen 

           Anders Christian Hansen 

           Alfred Hansen, f.15/5 1914  videreførte                    

       = = = = = = = 

         søn: 

       Alfred Østerskov,f.15/5 1914, d. 2002, g.1947 

       Anna Marie Dorthea Dalberg( Villemoes),f.13/4 1923 

                                                lev.2006 

        4 børn: 

          Rasmus Bent Østerskov, f.21/5 1948,videreførte 

          Bodil Kirstine Østerskov,f. 18/7 1950 

                      bosat Århus 

          Flemming Østerskov,f. 9/3 1953 

                      bosat Tinglev 

          Mariane Østerskov,f. 17/12 1955 

                      bosat København 

       = = = = = = = 

         søn: 

       Rasmus Bent Østerskov, f.21/5 1948, g. 22/1 1972 

       Lene Bøgelund Pedersen,f. 8/11 1950 – de videreførte 

         3 børn: Luise,f. 6/5 1974,  

                 Nicolai f. 21/3 1977 – bosat Glamsbjerg 

                 Tilde, f. 13/4 1987 
- - - - - 

Oplysninger om Østerskov familien er dels baseret på 

egne registreringer og for de ældres vedkommende på 

Evald Andersens registreringer om og fra Ørsted. 

Vi tror ikke, der er mere at finde i Ørsted. 
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             Særtryk til Lisbeth Nielsen 

                  vedr. matr. 3e 

      Hus beliggende Fåborgvej 98, Glamsbjerg 

 

 

Grunden er udstykket fra matr. 3a, der oprindelig var 

”Villums” gård, hvoraf rester er Byvejen 92. 

 

 

Ejeren i 1910 var N. P. Nielsen, der frastykkede grunden matr. 3e 

til skrædder Jens Nielsen Askholm i 1910 med skødedatoer 20/12 

1910 og 13/1 1911 - tingbog Bind 42 folio 311.  

Jens Nielsen Askholm havde i forvejen i hus i Krogen, men byggede 

så det nuværende hus - nok i 1911 og havde sit skrædderi der. 

Jens Nielsen Askholm var ud af den omfattende Askholmfamilie, der 

havde hjemsted på Højrup Mark – se matr. 21a & 21c i Højrup. 

 

Jens Nielsen Askholm f.18/5 1871 på Højrup Mark, d. Odense 1958, 

g. 27/1 1893 i Metodistkirken i Odense m. Julie Hansine Pedersen, 

f. 1/7 1874 i Bellinge, d. 1929 i Gummerup, bg. i Køng 

Parret havde 8 børn og bidrag således til at formere Askholm 

familien. 

Julie døde i 1929 og Jens Nielsen Askholm flyttede først til 

Glamsdalen og senere til Odense. (boede vist hos et barn) 

= = = = = = = 

 

Den nye ejer var blikkenslager Anders Chr. Andersen med skøde 22/2 

1930. Vi ved ikke meget om ham og hans familie, men han har næppe 

haft værksted i huset. 

= = = = = = = 

 

Barber Hans Chr. Otto Hansen købte huset ved skøde 17/8 1938. Han 

indrettede barberstue i den nordlige stue tilhøjre for indgangsdø- 

ren.  

Hans kone, Mary Andersen, var fra Damgård i Gummerup matr. 2a.  

 

Efter ”lynfrisørkursus” lavede Mary salon i den sydlige stue 

tilvenstre for indgangsdøren i huset på Fåborgvej. Det gik ikke 

rigtig – onde tunger sagde, at man/kunderne  lignede uldfår, når 

de forlod salonen.  

I stedet for oprettede Mary – efter køb af Julie Durchs forrret-

ning i Ådalen - en manufakturforretning. 

 

Kundegrundlaget ebbede efterhånden ud og efter 1974 var aktivite-

ten i forretningen beskedent 
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Otto Hansens data:  f.18/4 1912 (vist i Brylle), d. 9/10 1962 Gum. 

Mary Hansens data:  f. 3/7 1910                  d. 8/4  1982 Gum. 

   giftedato kender vi ikke (formodentlig i 1938 – Køng) 

 Otto og Mary havde ingen børn 

 

 

Mary må efter Ottos død ved skifteattest have overtaget huset – 

dato ukendt 

 

 

Efter Marys død overtog hendes eneste søskende, Ingrid Andersen,  

 (f. 10/5 1909, d. 4/9 2001) 

ved skifteattest boet og solgte huset v. skøde 17/9 1982 

til Lisbeth Nielsen, der er ejer af huset i 2007. 

 

 

 

Skovgyden 2 i juli 2007 

 

 

Jens Riis 
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Registreringer 

vedr. 3a 
Gum.3a 

 
side 1 af 18 

   
 

REGISTRERINGER 
    Identifikation 1992 opd. jan. 2004 

   Villums gård matr.nr.3a 
    AP Motorcenter opd.maj 2001 

   Fåborgvej 96 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     Fr.IIIs matr.1664   8-6-2-2 
       benævnes  som boel(sted) 

    1688(1682) matr.nr.10   1-6-1-2 benævnes boelsted 
   1722 nr.10 i Hovedkrigsb.   1-6-1-2 se (x under matr.2 
   

       1750 afskr. matr.nr.10   1-6-1-2 
     1767 Søholm J.b. nr 10   1-6-1-2 
     1770   do   1-6-1-2 
     1770 auktionskat. nr.10   1-6-1-2 
     1774-77 H.sk.b.   1-6-1-2 selveje 

    1793 udskiftn.nr. 24   1-6-1-2 
     1796 Søholm J.b.   1-6-1-2 
     ca.1820 afskr.matr.nr.3   2-3-1-1 3/4 1844 matr. udarbejdet 

  1867 - Anders Jensen Skovs i årene 1805-1810 
       tid er det kaldt: se tekst under 2a 

        "Skovstedet" 
     

       1992 matr.nr. 3a  Tingbog 3a Gummerp 
   

       Frastykning af matr. år Køb matr. år 
      total 3b-3m      matr.36 købes 9.apr.1869 
   

 
     matr.36 sælges 20.jul.1917  til Enggd. 

  

  
nr.10 l fra Mosegd. 

  3b til Jørn Quirin,Langerod 12  nr.10 m fra Mosegd. 
  3c     do.   matr 2b          be gge nu til 

   3d     do     " 
 

9a i Højrup 
  3e Lisbeth Nielsen,Fåborgvej 98 nr. 2 c parcel i  

   

 
 - - - - 

 
Skovgyden 

  Jens Nielsen Askholm køber nu matr 3e 
     af N. P. Nielsen 
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     "Marys hus" Skøde  20/12,13/1   1911 B.42/311 
   Blikkensl. Anders Chr. Andersen 
   

 
skøde på 3e 22/2  1930 

    Hans Chr. Otto Hansen 
       Marys mand skøde 17/8  1938 
    Lisbeth Nielsen SKØDE ca. 1982/83 
    

 
 - - - - 

     

       3f    ??? 
      3g  tillagt Lundegård matr.14a 

    3h Strandholt, Fåborgvej 108  
    3i  tillagt matr.7a, Højrup 
    3k sk. 14/7,20/7 1917 til matr 21a (Ambrosiush) 

      sen. Chr.Nielsen,Fåborgvej 112,sk.10/1 1919 
  3l Byvejen 92 Villums gl.gård Oplyst jvf. Tingbog 

      d.v.s. Stuehuset pr.24/8 193 2 bestod 
   

3m Oluf Lund Pedersen, Langerod 2 

af matr. 
3a,1ol,10m 
og2c ,10l,10m 

   

  
og 2c 

    fil: Gum.3a side 2 af 18 
   

 
   NEJ.NEJ >>>> Chr.Christoffersen 

      Nedlagt som landbrug   se fodnote (t Bødker har som fæster  
  

   i 1957 
 

af 3 købt 
matr.24 atr.24 før 

   

  
1810 - solgt t til Eng- 

   

  

gården og 
videre idere til 

   

  
Bøgebjerggå rd 23/12-66 

  

  
TVIVLSOM! Var det ikke 

  

 
se evt 13a brorsøn Hans ?? Christophersen  

  ......................... 
     REGISTRERINGER om 

    

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       Erich Rosenkrans,Rosenhol m - Rasmus Jørgensens 1682 
       øde boel,men benyttes af Peder Pedersen Bødker 

 Erich Scheel,Arreskov se (x under matr.2 1722 
   Ryttergods 1718      sk.20/6 1723 

    Christiana Stockfledt,Søh olm       sk.17/9 1765 
    hs.mand F.V.C Holck 1768 
    

       gården var med i auktions- 
    katalog 2/4 1770, og den  
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synes ikke at være gået til 
    Schøller, Margård, men til A) 

   Hans Jacobsen,Vedtofte         skøde 11/12 1770 kilde: reg. 
  Poul Jacobsen, Gummerup(r         skøde 3/11 1777 Krengerup 
  Christen Christophersen,GUM um.     skøde  dec. 1785 godsarkiv 

   Rantzau         skøde 24/2 1787 
    C.C.,kaldet Bødker er opf.som selveje i Hovedsk.b 1774-77 

    solgt "tilbage" til Krengerup 24/2 1787, idet han samme dag 
 tog gården i fæste af Rantzau kilde Brahesholms fæstereg. 
 jvf. i øvrigt udskiftningsliste 1793 

   

       Fr.Siegfred Rantzau jvf.P.J i "1844 oversigt" 
   C.F.Rantzau,Krengerup m.m. 1822 

    

       Anders Jensen Skov 4/10 1867 sk. 24/1 1868 
    A. Jensen            sk. 28/9 1875 B.36/ 664 

   N.P. Nielsen skøde & aftægtsbr. gtsbr.    sk. 15/6 1900 B.36/ 666 
   C. Larsen Moth           sk. 24/9 1911 B.42/ 703 
   Villum Vilfred Sørensen           sk. 27/12 1921 

    B.P. Bent Pedersen           sk.  4/9 1957 
    AP Motorcenter           sk.  3/2  1987 
    

       

       ......................... 
     

       

       fil:Gum.3a side 3 af 18 
   

       REGISTRERINGER om 
    Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 

   

       Rasmus Jørgensen (død før 1682) før  1682 
   Peder Pedersen Bødker,som (var fæster i 1682) 1682 
   Peder P.Bødker boede i hus nr.1, 
    tilhørende,Steen Bilde,Tirsbech 
   

       Christoffer Christensen  se(x i matr.2 1722 
   Christoffer Christensen 1750 
     Ryttergods SK.pro. 4/8 1753 b.13 folio 257 

  Niels Hansen fra Langsted får fæstebr. (Ryttergods) 8/1 1754 
   efter Christophersens enke B.6 f.189 

      blev gift m. Enken 
     Niels Hansen (z Søholm Jb. også 1770 1767 

   Niels Hansen (auktionskatalog 2/4-70) 1770 
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  Niels Hansen død 8/8 1772, 58 år 
   

       Christen Christophersen(s (søn af Christopher Christensen) 
       "Bødker"f.ca 1731 fæstebr. 24/2 1787 nævnt  1787-1793 
  Christen Christophersen, Søholm Jordebog 1796 

    Christoffer Christensen 
       f.ca 1773       nævnt som søn folketæl. 1787 & 1801 

     opnåede nok aldrig fæstebrev, men fungerede som så 
    efter faders død i 1804 til ca. 1820, idet moder 

     Anne Hansdatter døde 5/2 1821 ,73 år 
       Christoffer Christensen f.c.1773,jvf. FT.1787 & 1801 

     dør 11/2 1840,67 år som almisselem 
   Rasmus Andersen, afskr. "1844" 1820 
     fik fæstebr. 19/7 1820 efter Christen Christophersen 

   R.A. gift m. Christens Christophersens datter, Maren  
   FT.1787,1801 & 1834 

       Rasmus A.,gmd i Gummerup,død 9/12 1831,69 år 
      skiftepro. Brahesholm 

       Maren Christensdatter,d.22/5 1838,59 år. 
  Hans Nielsen fra Glamsbjerg nævnt 1834-1860 
    fik fæstebr.10/3 1834 efter Rs.Andersens enke 
       hartkorn efter "1844" 2-3-1-1 ¾ 

        Hans Nielsen døbt 5.s.ef. Tr.1804, far Niels Ibsen,f.c. 1769 
      mor Maren Pedersdatter,f.c. 1776,Højrup/Køng/Glamsbjerg. 

     søskende: Anders f. c. 1798, Peder f.c.1799 
       ft. 1801 aftægt enkem.Anders Johansen,forrige gmd. 

   Hans Nielsen ikke gift i Køng, men Ft.1845 oplyser Hans N. f. i 

  sognet og gift i Ørsted 4/5 1833 m. Marie Catrine Rasmusdatter  

  fra Østerskov i Ørsted. Hun da 28 år,d.v.s født ca 1805 
   d. 8/5 1864,59 år. 

          Ft.1834 & 1840 men ikke 1845 oplyser søn Niels Hansen,f.c1825 

     bør undersøges nærmere Ørsted Kirkebog 
    Hans Nielsen d. som aftægtsm. 21/11 1885 81 år 
  Anders Jensen Skov,køber 

      til selveje i 1867 
        se ejerliste 
     fil: Gum.3a side 4 af 18 

   _________________________ 
    r) ved Ft. 1787 bor der en Poul Jacobsen,60 år,enkem. e.1. ægsk. 

   på gården. Er de identiske  ? 
       Poul Jacobsen laver en lejeaftal m. Christen Christophersen 

    24/2 1787, jvf. Brahesgolm fæstereg. 
      Poul Jacobsen dør 1788 uden livsarv. Brahesh. Sk.pro 

 

 
7/4 1788 B. Ii folio 127 
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   - - - - - 
      t) Vi må ikke blande Hans Christensen (bødker) & Christopher 

    Christensen (Bødker) 
       De var brødre - men Hans fik/boede på matr.40a og ejede i den  

   forbindelse "liniemarken" matr. 24, som senere gik til 4a Bøge- 

   bjerggård ( matr.40a = Klaregade 13/Snedkeren) 
  

 
og Christopher boede på matr.3a 

  

 
som han ikke fik i fæste 

      ny oplysning: der dør en Hans Christensen, 22 år bg. 8/7 1799 i 

   Køng sogn   - - -  de to oplysninger kan ikke forenes !! 
    - - - - - 

      z) Niels Hansen kom fra Langsted. Kan ikke findes i Verninge  
    kirkebogsreg.  

        Han blev som Niels Bæk gift m. enken, Maren Ivarsdatter 
    og fik fæste på gården. Christen C. var måske ej gammel nok. 

   Niels Hansen/Bech bg.8/8 1772. 58 år 
      - - - - - -  

      s )har en reg. fra Ravnebjerg Hrds. ting R 262-263 
     Peder Olsen Gummerup får auktionskøde på jord + hus efter 

   Christen Christophersens barn 14/11 1799 
        Kan ikke passe her !! 

    ------------------------ 
     

       Bygningsoplysninger evt. 
    Af gården eksisterer i 1992 kun noget af stuehuset, adr.Byvejen 92 

------------------------ 
     Oplysninger om familie- 

      forhold. 
      

       Der er generel usikkerhed om de ældste familiemedlemmer, idet   

navne m.m.ikke umiddelbart afklarer dette.  
  Køng kirkebog, der går tilbage til 1691(87), vil nok kunne klar- 

 lægge noget 
     Tilnavnet "Bødker" kan udtrykke erhverv, men måske også familie. 

       Peder Pedersen Bødker       nævnt 1682 
     familieskab videre  ???? 
     kirkebog oplyser:  

      1) Peder Pedersen Bødker gift 4/5 1710 m Maren Pedersdt, Søholm 

 2) Peder Pedersen(køng) gift 7/6 1711 Anne Nielsdt. Holte 
  3) Peder Pedersens svigermor - uden navn - bg.25/5 1722,82 år 

 4) Peder Bødker (Højrup) bg. 2/6 1689, 48 år 
       Dette er alt - og i virkeligheden usikker. 
       Skifte- & fæsteprotokol oplyser intet 
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         Der kan sagtens være være generation mellem Peder Pedersen Bødker  

  & Christoffer Christensen (far må hedde Christen !) 
   Kirkebog oplyser ikke om en Christen/Christian Pedersen, evt.søn 

  af Peder Pedersen, Bødker 
    

 
altså ingen sikker forbindelse 

     men 
        Kirkebogsreg. oplyser: 

      Christen Christoffersen,Gummerup, bg. 12/4 1720,77 år(f.c.1643) 

    han kan være far til Christoffer Christensen 
      skifte & fæstebr. findes ikke 

    fil: Gum.3a side 5 af 18 
   

       Christoffer Christensen ej finde fæstebr. 
   født c.1682,bg.18/6 1753, 

    71 år 
      gift 1.g. 13/2 1718 m. ej børn, jvf.Sk.pro.Ryttergods 7/2 1729 

    Karen Pedersdatter B.8,folio 423  Arvinger:hds mor Anne Laust 
     f.c.1689,bg 1/1 1729 datter og hds. søskende. 

       40 år 
      

       

       gift 2.g. c.1729 ej Køng skifte efter C.C.: 
    Maren Iversdatter  børn SK.pro Ryttergods B.13 folio 257 

   f.c.1707, idet Christen      fra 1753 
    Bødkers mor - uden navn 1. Christen Christophersen,22,f.c.1731 

   bg.17/11 1785, 78 år      fører gård videre 
     Findes ej Maren Ivars- 2. Iver Christophersen,20,f.c.1733,bg.6/7 

   datter bg. i Køng    1759 fra Skrinshave, ungkarl, ej alder 
  

 
3. Hans Christophersen,13(15),f.1738/40 

  Maren Ivarsdatter g. (n    bg.som hnd./hjulmand i Gummerup 21/12  
 2.g. 7/12 1753 m. Niels    1811, 72 år., gift 2 gange ej Køng 

  Bæk/Hansen, Gummerup,f.c.    1) Anna Pedersdatter,bg.30/7 1799,58 år 
 1714 i Langsted/Verninge    2) Margrethe Pedersdt.bg.18/6 1812,36år 
 d.8/8 1772, 58 år 4. Rasmus Christophersen,10,f.c.1743   (m 
 

 
5. Niels ", 8 år,f.c.1745              (m 

  ej børn 6. Jørgen ", 5 år,f.c. 1748            (m 
  Niels Bæk = Niels Hansen 7. Karen Christensdatter,23, f.c. 1730 
  han fik fæste på gd.8/1    g.6/4 1767 Christen Eliasen,Assens 
  1754 (Ryttergods)    (n    måske flere døtre,men øvrige tekst  
  

 
   er ulæselig/ødelagt 

   

       

 
n) ej finde skifte e. Maren Ivarsdt. &  

  

 
   Niels Bek/Hansen 
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m) ej finde yderligere oplysn. døde som 

  

 
   børn el. gift ud af sognet 

   

       ------------------------ 
      søn. 

      Christen Christoffersen 5. børn min. (FT 1787 & 1801) 
    tilnavn Bødker   1.Christoffer Chri stensen f.1773 
   f.ca. 1731,bg. 19/6 1804     d.11/2 1840,67 år almisselem 

  74 år.   2.Hans Christensen f.1778 
   

 
    købte han "bødkermarken" ?? JA 

  

 
    se matr.3a (t 

    gift m. (ej Køng)   3.Maren Christensd. f.1779 
   Anna Hansdatter      efterfulgte fader på gd. 
   f.ca.1747,d.5/2 1821,   4.Karen Christensd. f.1782 
   73 år     g.4/5 1803 m. Chr. Hansen,Holte 

  

 
    d. 22 år. bg. 16/6 1804 

    ej finde skifte e.   5.Anne Christensd. f.1787/88 
    Christen & Anna     g. med søsters enkem. Chr Hansen 

  

 
    22/10 1804 

    

 
    Chr. Hansen,f.c.1776, d.8/5 1835,59 år 

  

 
    Anne Chr.dt.,d. 9/5 1872,85 år 

  fil: Gum.3a side 6 af 18 
   

       DER ER NOGET mærkeligt her: 
    

       Christoffer Christensen -  ældste søn kom ikke til at efterfølge  
  faderen - derimod en "gammel" svigersøn, Rasmus Andersen,dbt.1761 

gift m.Maren Christensdatter f,c.1779 
   Måske var Christopher ikke "fuld normal"? Blev på gården se Ft 1834 

 
- - - - -  

     Krog anføre Vestfyns Hjemst.1992 side 10 m.m.,at fæster Peder Chri- 

stophersen,fæster på matr.13 havde bror Hans Christophersen,som hav 

de 3 efterkommere,som gjorde arvekrav efter Peder Christophersen. 

    Peder Christophersen,f.c.1713,bg. 4/4 1791,78 år,g. 
     Karen Hansdatter,f.c.1702,bg.14/10 1786,84 år 

        ingen børn, men Peder C.'s bror Hans Christophersen havde 

      3 børn som gjorde arvekrav efter Peder C. 
  

 
Jeg har kopi af "vistnok skifte" fra 1788 

  

 
svært at læse - men bør forsøges igen ! 

     Dette kan ikke have forbindelse med "vor" Christopher, da 
    "aldrene" ikke kan passe. 

    

 
- - - - - 

     

       ------------------------ 
     



245 

 

svigersøn: 
     Rasmus Andersen, dbt.5/4         kun 1 søn, Anders Rasmussen døbt 

  1761 i Snave,forældre ej         31/10 1813,fadder: Lars Nielsen & 
  oplyst ,d.9/12 1831,69 år Dorthe Jensdatter,Glam 
  gift 19/2 1802 m.pige (l   SK.pro.Brahesh.9/12 1831 B.8/3b 
  Maren Christensdatter   side 315 oplyser 

    f.c.1779,d.22/5 1838,59 år   kun 1 arving/søn,Anders Rasmussen,der 
 ej skifteopl.   er indstillet på at dele m. Moder 

  

 
  skiftet er vanskelig at læse, men bi- 

  Rs. Andersen får fæstebr.   stand fra arkiv. 
    19/7 1820.gd. Gummerup   Han overtog ikke fæstet - måske bedre  

  1-6-1-2,efter svigermor   tilbud. Ej gift el. død i Køng. 
   

 
  Det bemærkes, at en Niels Ibsen, Glams- 

 l)vidner Gmd.Jørgen Jør-   bjerg var vidne/vurderingsmand v.oven- 
 gensen & hmd Jens ?,Køng   nævnt skifte - derfor evt. familie,idet 

  

 
  hans søn Hans Nielsen overtog fæstet 

  

       

       ------------------------ 
     fil Gum.3a side 7 af 18 

    fremmed: 
     Hans Nielsen(k   1.Niels Hansen(p f.1826 

   dbt. 1/7 1804 i Glamsbjerg   2.Hans Hansen (m f.1834 
   død 21/11 1885 Gummerup     nok d.21/7 1874,ugift  
   g. 4/5 1833 Marie Catri-     indsidder i Gummerup 
   ne Rasmusdatter,Østerskov   3.Anna Kirstine Hd. f.1836 
   Ørsted,f.1805,d.8/5 1864     g.m.Hans Jakob Mortensen 
   i Gummerup (b   4.Maren Hansdatter f.20/9 1838 

  

  
gift t.Østerskov(h 

   fødested: Kilde Ft. 1840    5.Karen Hansdatter f.13/1 1843 
        & 1845       førte gd. videre 

    

 
  6.Rasmus Hansen (skrædder) f.1845 

   

 
    gift 20/10 1883 (37 år) m. 

   ___________     Karen Nielsen, Gummerup 
     p) Niels Hansen. Man bemærker sig aldersforskellen til næste  

     barn. Ft. 1834 &40 oplyser ham som søn. Han ses ikke gift el. 

     død i Køng 
          Ørsted Kirkebog oplyser: født 8/1 1826 i Nyrup,søn af Sofie 

      Hansdatter, Nyrup og tjenestekarl Hans Nielsen, Gummerup 

                hds.forældre,jvf. FT. 1834,63.fam. 
                           Hans Pedersen,jordlod,daglejer,58 år 1834 

 

 
Ane Jensdatter,59 år i 1834 

   

 
 Sofie Hansdatter,29, ugift  deres børn 

  

 
 Erik Hansen,16 år,   "       " 
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     faddere: Maren Nielsdatter,Anders Larsen, Jakob..,Køng,Lars.., 

              Orte & Peder Bødker, Nyrup  (svært at læse) 
  

         m) kilde "gl" H.J.Jørgensen: Hans Hansen blev såret i 1864, blev  

     væver, boede i Vøjstrup/højrup MK. 
   

         k) Hans Nielsen - Henning A.'ane 66 - forældre og bedsteforældre 

             Niels Ibsen(Jeppesen) fra Glamsbjerg f.c.1769/70 
              d.(gmd.i Glamsbjerg) 1/9 1838 - 69 år 

                 skifte reg. Brahesholm oplyser folio 484-487 
                 men intet findes i protokol. 

                g.3/8 1798 m. Maren Pedersdatter i Højrup 
  ________     f.c.1776, d.7/3 1846 - 71 år 

                Niels Ibsen får som Niels Jeppesen fæste gd.i Glamsbj 
               htk. 3-3-0-1/5-0-3-1 3/4 d. 14/9 1798 efter Anders 
               Johansen, bg.23/5 1821,75 år, enkem. e. enkekone 
               Johanne Larsdatter,bg. 9/5 1799, 75 år. Hendes 

                 1.mand hed Hans Andersen,g. 23/6 1755,ej se dødsd. 
 

 
Ft 1801 nr.848, 3 fam. 

   

 
Niels Ibsen,32, bd. & gdbeboer 

  

 
 Maren Pedersdatter, 25 

   

 
  Anders Nielsen, 3, søn 

   

 
  Peder Nielsen, 2, søn 

   

 
   2 tj.folk - sup 1834 

    

 
   Jakob Nielsen f.c.1807 

   

 
   Jørgen Nielsen,f.c.1809 

   

 
   Ane Nielsdatter, f.c.1813 

                  Ej finde Niels Ibsens ophav. V.Ft.1787,19 år,tj.karl 
                1.fam. i Glamsbj. hos Anders Kra(æ)mmer 

  

 
Niels Ibsen nok udefra 

   

 
- - - - -  

     

 
Men Måske en Forbindelse til 

                   men - Brahesh. fæstereg. Niels Ibsen fra Kerte får 
                 fæ.br. gd.7-7-2-0,Glamsbj. 10/4 1744 e.Hans Ibsen 
                 Kirkebog oplys. Niels Ibsen, Glensbjerg får søn 
                   døbt Hans,Kr.Himmelfartsdag 1755 

  

 
Det må være en "anden" Niels Ibsen 

  

 
- - - - -  

                   Maren Pedersdatter,f.c.1776. FT.1787 3.fam.Højrup opl 
 

 
Peder Andersen,44,b.& gd.beboer gift 2X 

 

 
Karen Hansdatter,39 hs.2 kone 

   

 
  deres  børn: dette er matr. nr. 2 

   

 
Hans Pedersen,13 år,f.c.1774 

   

 
Anders Pedersen,10 år, f.c. 1777 
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Maren Pedersdatter,11 år,f.c. 1776 

  

 
Anna Pedersdatter,5 år, f.c.1782 

  

 
Karen Pedersdatter,3 år,f.c.1784 

  

 
 dette matr.2 Højrup,Pilegården- se det 

  fil: Gum.3a side 8 af 18 
   

       datter: 
      Karen Hansen (Hansdatter)  7 børn: 

     f.13/1 1843,d. 20/4 1908    1 Hans Andersen         (a f. 6/4 1867 
  i Køng (2.påskedag)    2 Stine(Ane Kirstine)   (b f.29/4 1870 
  gift 16/2 1867 m.    3 Marie Katrine (trine) (c f.13/2 1873 
  Anders Jensen (o    4 Jens Hansen Andersen  (d f.14/5 1876 
  f.12/2 1838 i Fangel    5 Rasmus Andersen       (e f. 9/9 1878 
  d.14/6 1930 i Vedtofte    6 Maren Andersen,       (f f.12/5 1880 
  

 
   7 Ane Marie Andersen    (g f.17/4 1884 

      __________ 
         o)vedr.Anders Jensen 

        Køng kirkeb.reg. afslører en mærkværdighed, som har givet 
     /kan give anledn. til fejl. - nemlig: 

       I Anders Jensen(Skov) fra Østerskov i Ørsted,gift 34 år 15/2  
       1867 m. Maren Hansen, Gummerup 

         Parret købte gården i Gummerup af Rantzau, og solgte den til 

      svoger Anders Jensen (II) i 1875, og flyttede selv til Øster- 
       skov. 

          II Anders Jensen, Gummerup, 29 år gift 16/2 1867 m. Karen 
       Hansen, Gummerup. Parret boede først i Højrup til 1875, 
       hvor de købte hendes gl. hjem i Gummerup 

  

 
denne Anders Jensen,II, er veteran fra  

  

 
1964 3.regiment, Odense 

         Yderligere fejlmulighed er tilnavnet "Skov", som "vor" Anders  

      Jensen i Gummerup vitterligt førte,men som "den anden Anders" 

      havde medbragt. 
         men sagen løst, jvf. redegørelse om gården Østerskov (h 

      vidner v. begge bryllupper (Maren & Karens): 
        Hans Nielsen, Gummerup 

          Jens Hansen, Højrup Mk. 
         -------- 

          o) Anders Jensens ophav: 
        forældre: 

         Jens Hansen,Fangel,f.4/2 1807 i Fangel 
                          d. 19/6 1872 i Gummerup 
         gift 16/12 1831 i Køng m.(opl.tjenestekarl i Højrup) 

         vidner: Anders Andersen,Højrup Mk. & Anders Bærent,Gummerup 

    Maren Andersdatter(Jenses),f. 1802  - var kogekone 
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                       d. 26/8 1891 i Gummerup 
   

             Jens Hansens forældre kilde delvis H.A. 
            Hans Pedersen, Fangel f.c.1773,død i Fangel 24/1 1842 

              gift - ikke i Køng - m. 
              Kirsten Jensdatter,f.c.1780 i Køng, som er begravet i 

                Køng 3/10 1861 81 år (enke efter Hans Pedersen) 
 fil: Gum.3a side 9 af 18 

   

             Maren Andersdatters forældre er hos Henning A. oplyst 
                  til Anders Jensen,d.v.s. Anders Jensen Skovs 
                  morfar skulle også have heddet Anders Jensen 
     Køng kirkebogsregister kan anvise mange, der hedder Anders  

    Jensen,men ikke en der umiddelbart passer til at have en datter 

    Maren,født 1802 i Højrup. Emner: 
   

 
Anders Jensen gift 2/9 1703 m. Kirsten 

  

 
   Pedersdatter, Højrup 

   

 
Anders Jensen, Romerhus,hs.kone Anna 

  

 
   Larsdatter,bg.29/12 1799 

   

 
Anders Jensen fra Bækhuset 

   

 
Anders Jensen,gmd i Højrup,gift 17/11 1815 

 

 
   Karen Jacobsdatter, Mørkenborg 

  

 
   - det kan være hans 2. ægteskab ! ? 

  

 
   han dør 30/11 1851 - 73 år. 

   se Ft. 1801 & 34 Brahesh.fæstereg. anfører: Anders Jensen,f.  
   afklaring Køng-Højrup fæster gd.1/2 1811 på hartkorn 
 

 
8-5-0-0 efter fader Jens Mortensen 

  

 
INGEN af disse 4 DUR !! 

           - men bryllupsvidnet, Anders Andersen leder på spor: 
    FT. 1834,28.fam. Højrup oplyser - matr. 20 Højrup,Langstvej 21 

 
Anders Andersen,63 år, lever af egen jord 

 

 
    død aftægtsm.Højrup 19/11 1851,81 år(* 

        *) Køng Kkb. Anne Rasmusdatter,60 år,kone,beg.1.ægtesk. 
 

 
    død aftægtskone,Højrup 1/5 1864     (* 

  

 
  Rasmus Andersen,28 søn,ugift 

  

 
   Jens Hansen,27,svigersøn 

   

 
   Maren Andersdatter,32,hs.kone 

  

 
    Anne Kirstine Jensen,1 år,deres dt. 

     FT. 1840,90.fam.Fangel Østermark oplyser - et hus 
  

 
Jens Hansen,33,hmd.,lever af sin jord 

  

 
Maren Andersdatter,38,kone 

   

 
 Anders Jensen,2 år,søn 

   

 
 Karen Jensdatter, 5 år,datter 

   

 
Anne Marie Hansdatter,36,ugift, søster t. 
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Jens Hansen 

  

 
  Hans Chr. Hansen,4, plejebarn 

  

 
  Anne Marie Hansen,1,plejebarn 

  

 
Hans Pedersen,68 aftægtsm. 

   

 
Kirsten Jensdatter,60,aftægtskone 

  

 
  de 2 sidste må være Jens H.' forældre 

  

 
------------------ 

    

 
Maren Andersdatter ses ikke født i Køng S. 

 

 
hds.forældre ses ikke gift i Køng - 

  

 
 de er derfor vanskelige at spore ! 

  fil: Gum.3a side 10 af 18 
   

       a) Uddeler Hans Andersen, først Fangel, senere Ørsted 
    f.6/4 1867 i Højrup,d.26/1 1937,Ørsted,gift 2 gange 
    1)  15/9 1893 Ane Simonsen, Frøbjerg,f. 1/6 1868,d. 24/11 1902 

         3 børn:  1) Hans Chr. Andersen,f.26/10 1893, d. 18/11 1983 
                      gift 28/10 1920 i Ørsted m. Jenny Jensen 

  

 
moster til Bente Stenskrog 

   

 
2 børn: 1) Ingrid Andersen,f.26/9 1927 

  

 
             gift 1/2 1952, 3 børn 

   

 
        2)  Henning Andersen,f. 25/3 1931 

  

 
            gift 11/7 1959, 2 børn(m 

   

                          2) Karen Andersen, f. 1895,d. Ebberup 
  

 
g.m.Smed Carl Rasmussen på Mattrup 

  

 
boede sen. på Stærregården i Nårup 

  

 
4 børn 

                        3) Simon, død som spæd 
      2.   Dorthea Kirstine Nielsen 

             1 barn:     Anna Elise Andersen 
   

 
- - - - - - 

                           m) Henning Andersen adr. 
   

 
Skanderupgade 42A,8660 Skanderborg 

  

 
telf. 86 522230 

    

       

 
= = = = = = = = 

    

  
opd. jan. 2004 

   b) Stine (Ane Kirstine), Andersen,f. 29/4 1870 i Højrup,d.9/8 1908 

   på Frederiks Hospital i København, bg. Køng 17/8 1908 
    g.30/3 1894 m.ungkarl Niels Peder Nielsen,f,16/1 1861 i Hårby 

       hs. forældre: Niels s Chr. Rasmussen & Gertrud Marie Hansdatter 
 

 
nu boende i Ø. Hæsinge 

        Parret ses ikke at have fået børn i Hårby op til 1900 
      boede Hårby i 1899, hvor de var faddere på Østerskov 
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     ej heller i Køng op til 1917 - ej heller døde Køng op til 1917 
      altså nok ingen børn, jvf.at familien ikke kan huske dem. 
      Parret kom til at bo på 3a i Gummerp 

   

       NB Arne Møller fortæller, at Stine døde omkr. 1908. Manden flyt- 

tede herfra, men kom en gang imellem på Møllen, når han skulle 

besøge gravsted ekstra kontrol Køng Kirkebog - er sket 
  

 
= = = = = = = = 

    fil Gum.3a side 11 af 18 
   

       c) Vedtofte Møllegård (c 
       Marie Katrine Andersen,f.13/2 1873 i Højrup,d. Vedtofte Mg. 

   g.24/7 1897 m Søren Rasmussen,f.29/6 1872 i Flemløse 
       forældre:sognefoged Rs. Hansen & Ane Margr.Jørgensen, Fl. 

 
Parret boede først i Koelbjerg,Vissenbj 

  

 
flyttede sen. til Vedtofte Møllegård. 

     8 børn:  
         1) Rasmus Anton Rasmussen,f.30/11 1897 i Koelbjerg 

 

          2) Karen Margr. Rasmussen,f.29/3 1900 
   

          3) Karl Marius Rasmussen,f.19/11 1902 
   

          4) Anders Chr. Rasmussen,f.20/4 1905 i Koelbjerg 
           faddere v. dåb: Maren Andersen, Nærågård (moster ?) 
              altså Marie Andersen, Glamsbjerg (moster) 
              familien Smed,Hans Rasmussen,Voldtofte(farbror) 

 

 
Gmd. Niels Peder Nielsen, Køng 

  

 
ungkarl Jens Andersen, Høed (morbror) 

              Anders C.R. blev VVS mand i Glamsbjerg,g.m.Astrid 
 

 
4 børn:Kirsten,Grethe,Bent & søn ? 

  

          5) Else Marie Rasmussen, 17/8 1908,d.15/3 1997 
        gift 29/6 1935 m. Erik Rikard Eriksen,f.9/7 1908 i Sø Søby 

       2 børn: Karen Ingrid,f. c. 1940, gift m. Erling Jessen, der  
                    overtog Vedtofte Møllegård, min. 2 børn 

                Marie Katrine,f.c.1946 
       6) Georg Hans Rasmussen,f.19/10 1908 

      7) Anna Kirstine Rasmussen,f.8/6 1912 
      8) Astrid Rasmussen,f.22/2 1918 
   

       

 
= = = = = =  

    

       d) Vedr. Tjenergården i Køng (d 
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   Jens Hansen Andersen,f.14/5 1876 i Gummerup ,d.1970 gift m. Ras- 

   mine Rasmussen fra Hårby (ud af rasmussen fam. på Hårby Kro) 

   Dette par boede først i Stige, men købte i 1917 Tjenergården. 

   i Køng. 1 søn: Gunnar og 3 døtre:Karen,Astrid & Marie 
     Gunnar Andersen,f.27/12 1913,d.20/12 1990 

  

 
= = = = = = 

     

       e) Asperup, Rasmus Andersen,f.9/9 1878,Køng,d. ? 
     g.9/7 1904 m. Mary J. Laurine Rasmussen,f.16/8 1883,Asperup 

          hds. forældre: gdr.Rs.Henrik Rasmussen & ? Kirstine,f. 
  

  
 Madsen 

    

 
Rs. Andersen nævnes,gd.bestyrer i Fjelsted 

 

 
vidner v. bryllup: Brudens far og gommens 

 

 
svoger: Søren Rasmussen i Koelbjerg 

     4 børn: Thea, Henry, Jenny & Alfred Andersen 
     Alfred Andersen gift m. Agnete Klindt Jørgensen med 4 børn: 

   Holger, Jørgen og Erik samt Gerda Klindt Andersen 
 

       

 
= = = = = = = =  opd. jan.2004 

   f) Maren Andersen,f.12/5 1880        1880 gift Jørgen Knudsen 
   

 
3 børn Poul, Marie og Svend 

       giftedato, ej Køng,ej Vedtofte, Men Maren nævnt som fadder 

    v. nevø Anders Chr. Rasmussens dåb,20/5 1905,boende Nærågård 

NB Arne Møller bekræfter, hun blev gift i Sdr. Nærå - kom sjældent 

til Familien samtale m. A.M. sept. 03 
      Sdr. Nærå kirkebog fortæller: 25/9 1919 døbtes Svend Knudsen, 

   søn af Jørgen Knudsen, 39 år og hustru, Maren,f.Andersen,38 år 

   boende Sdr. Nærå. faddere: Rs. Andersen, Asperup,Hans Andersen 

   Ørsted,Søren Rasmussen og hustru, Vedtofte 
  

 
= = = = = = = = = 

    

       

       fil: Gum.3a side 12 af 18 
   

       g) Vedr. Køng Mølle. (g 
       Ane Marie Andersen,f.17/4 1884 - d 1980, g.27/9 1912 m. 

 

 
fra Vedtofte Mg., hvor fader boede 

     Ivar Peder Jensen Møller,Køng Mølle,f.smst.19/7 1881,d.3/6 1969 

          hs.forældre:Møl ler Mads Chr. Jensen & Kjerstine Pedersen 
    3 børn: 

           1. Arne f.23/3 2925,g. 29/5 1947 
Grethe Sørning,Verninge rethe Sørring,Verninge, boede Allerup 

                 bosat gården "Birkely" i Allerup 
                  3 børn: Peter, Bodil & Hans 
   



252 

 

     2. Bent død som spæd 
         3. Knud Bent Jensen Møller,f.4/8 1920.d.4/12 1999 

         gift 5/6 1948 m. Ane, født Bro Ane Katrine Broe,f. 17/11 1924 
           overtog Køng Mølle, borgmester i Glamsbjerg. 

           2 børn: Poul Calmer Møller ,f.2/11 1949,g. 10/7 1976 
                  Hanne Jørgensen, Hårby. bor i Korsør 

                   2 børn:Christian,f. 8/7 1978,Annette,f.24/5 1982 
                      se: yderligere i særtryk til Klint Andersen 

  

       Bent Møllers kone,Ane, født Broe bor stadig på Køng Mølle, 
 men gård og bygninger ejes af deres søn, Poul, der bor i Korsør. 

_________________________ 
    

        C. Larsen Moth kom helt udefra - kilde gl.folk her. 
   Villum Vilfred Sørensen gift med Martha kom helt udefra      " 

 

       _________________________ 
    

       Jens Møller Riis 
     Skovgyden 2, 
     Gummerup, 
     5620 Glamsbjerg. den 17. marts 2001 

   

       telf. 64 722024 
     

       Henning Andersen 
     Skanderupgade 42B, 

    8660 Skanderborg. 
       (telf. 86 522230 ) 
     

       Kære Henning Andersen, 
    

       Jeg har set på min registreringer om gl. gård matr. 3A, Gummerup 

og lavet en nogenlunde forståelig sammenfatning, som gengives neden- 

stående. Som sagt, er mine registreringer her i nogen grad bipro- 

dukt fra arbejdet med vor egen gård, matr. 4A. 
  Der er derfor en del huller, som jeg selvsagt gerne vil have 

 fyldt ud. 
      Jeg håber, du kan bruge mine oplysninger. 

  

       Med venlig hilsen 
     

       J.M.Riis 
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fil: Gum.3a Folketællinger side  13 af 18 
   Ft. 1787,13.fam. 

     Christen Christophersen (Bødker),55.B.& gd.beboer 
 Anna Hansdatter,40,kone,beg.1.æg.sk. 

    Christopher Christensen,14, søn 
    Hans Christensen,9, søn 

     Maren Christensdatter,8,datter  (se Ft. 1834 ) 
   Karen Christensdatter,5, datter 

     Povel Jacobsen,60,enkem.e.1.æg.sk., Indsidder & væver _______ 
   Ft.1801 11.fam. 

     Christen Christophersen(Bødker),70, husb. 
  Anna Hansdatter,kone, 53,beg.1.æg.sk. 

    Christopher Christensen,28, søn se også Ft. 1834 
   Anna Christensdatter,13,datter 

      Hans Findsen,42, inderste og væver ___________ 
   Ft.1834, 18.fam. gård 

    Hans Nielsen,30,gmd. 
    Marie Katrine Rasmusdatter, kone, 29 

    Niels Hansen,9 deres/hans søn ? 
    Hans Hansen,1 søn 

        Christopher Christensen,61, tj. Karl 
      Karen Sørensadatter,17, tj.pige 
       Maren Christensdatter,54, enke, aftægt. __________ 
   Ft.1840 gård m. 2 fam. 

    Hans Nielsen,36,gmd. 
    Marie Katrine Rasmusdatter,kone, 35 

    Niels Hansen, 15 hans søn 
     Hans Hansen,6 deres barn 
     Anne Kirstine Hansen,4 do. 
     Maren Hansen,2  do. 
       Kristoffer Kristensen,67, ug,almisselem(søn af forrige ejer) 

       Johanne Simonsen,19,tj.p. 
          - - - -  

      Aleksander Holmstrøm,33,indsidder og skrædder. 
  Mette Andersdatter,33, kone 

     Peder Alexandersen,3 deres barn 
    Maren Alexandersen,1    do. 

    

 
familieskab til 35.fam. 1834  ? 

   

 
se Sjodsholm matr. 18 

   Ft. 1850 gård 2 fam. 
     Hans Nielsen,46,gmd. 

    Marie Katrine Rasmusdatter,kone, 45, f. Ørsted 
   Niels Hansen, 24 hans søn,f i Ørsted (p 

    Hans Hansen,16 deres barn 
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 Rasmus Hansen,5  do 
     Anne Kirstine Hansen,14 do.(n 

    Maren Hansen,11  do. p) såret i 1864,væver boede i Vøjstrup 
   Karen Hansen,7 n) gift til Bykærgård 

    

  
_________ 

   Alexander Holmstrøm,42.f. Købemhavn, skrædder 
  Mette Andersen,43, kone 

     Peder Alexandersen,14 barn 
     Maren Alexandersen,9  do         Alexander-fam. flyttede senere ud  

   Marie Alexandersen,5  do Linien 
     Karen Alexandersen,2   do. ___________ 

   Ft. 1870 
      Anders Jensen Skov, 37 

    Maren Hansen,31, f. Gum.kone 
    Marie katrine Andersen,2,datter 
     Hans Nielsen,65,f. Glamsbj. enkem.aftægt 

      Mette Kirstine Jørgensen,17 tj.p. 
   fil: Gum.3a side 14 af 18 
   

            Resume over gårdens videre historie 
   Der er tilkøbt netto 3 parceller,nemlig 10 l,10m og 2c Gum. 

 Parcellen matr. 36 er købt 1869 og solgt igen 1917 
  

          status ifølge tingbog 24/8 1932 består gården da af 
 

 
3a,2c,10 l og 10 m 

       der er frasolgt 11 parceller (3b - 3 l) 
         heraf en del husgrunde langs Fåborgvej 

  

        I 1957 blev gården nedlagt som landbrug - sidste jord solgt til 
  andre ejendomme i Gummerup 

   

        Gl. hovedparcel nr. 3a blev til AP motorcenter,Fåborgvej 96 
  matr. 3 l blev til det gl. stuehus på Byvejen 92, hvoraf dele 
  eksisterer endnu - forøvrigt i velholdt stand.  

  

       

       _______________________ 
    Sammenfatning om gården matr.3a af Gummerup, Køng sogn. 

  ejerskab -   ændret jvf ovenstående 
   

       årstal/matr.nr./hartk. ejer fæster/beboer 
   kilde 

      ____________________ ________________ _________________ 
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1664 Fr.d.III'matr usikker Rasmus Jørgensen 
   benævnes som boel 

    

       1682 /1688 matr. nr.10 Erich Rosenkrans øde, men passes af Pe- 
  hartk, 1-6-1-2 Rosenholm der Pedersen Bødker 
  

       1722 nr.10 hovedkrigsb. Erich Scheel Christoffer Christen- 
  1-6-1-2 Arreskov sen 

    

       1723 skøde 20/6 1723 Ryttergods/kronen 
    

       1750 matr.afskrift Ryttergods/kronen Christoffer Christen- 
  nr.10 1-6-1-2 sen 

    

       
1765(aukt.1764),skøde 

Christiane 
Stockfledt t  Niels Hansen 

   17/9 ,hartk. 1-6-1-2 Søholm 
     

       1768 hds.mand F.V.C.Holck 
   

       1770 2/4 auktion nr. 10 Hans Jakobsen    Niels Hansen 
   hartkorn 1-6-1-2 Vedtofte 

     

 
skøde 11/12 1770 

    

  
x) 

    fil: Gum.3a side 15 af 18 
   

       
1793 udskiftn.nr 24 

Rantzau, 
Krengerup Christen Christoffer- 

  hartk. 1-6-1-2 skøde 24/2 1787 sen Bødker (nok søn) 
  

       1801 folketælling    do. Christen Christopher 
  

  
sen (nok søn) 

   

       

  
svigersøn 

    

       
c.1820 matr.efter "1844" 

Rantzau, 
Krengerup Rasmus Andersen 

    matr.nr.3 ,hartk.  
      2-3-1-1 3/4 - - - - - -  fremmed fam. 

   

       
folket. 1834 

Rantzau, 
Krengerup Hans Nielsen 

   

       

  
svigersøn 
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1867 4/10 1867 skøde 
Anders Jensen, 
Skov     selvejer: 

     24/1 1868.   Anders Jensen Skov 
  

 
stedt benævnt "Skov- 

   

 
stedet" 

     

       1875 skøde 28/9 A.Jensen (svoger)    selvejer 
    

       

       1900 skøde 15/6 N.P. Nielsem    selvejer 
    

 
 var han svigersøn ? 

    

       1911 skøde 24/9 C. Larsen Moth     selvejer 
   

       

       
1921 skøde 27/12 

Villum Vilfred 
Sørensen sen  " 

    

       1957 skøde 4/9 B.B. Bent Pedersen  nedlagt som land- 
   

  
 brug (y 

    1987 skøde 3/2 AP motorcenter 
    _______________________ 
    x) usikkerhed om ejerforhold. Muligvis en stråmand, Poul Jacobsen, 

   Gummerup har været inde i billedet. Skal man tro Krengerups  

   fæsteprotokol, havde Christen Christoffersen skøde inden han den 

   24/2 1787 tilskødede gården til Rantzau på Krengerup og samtidig 

   overtog gården i fæste fra Rantzau på Krengerup. 
  

       opd. aug. 2001 
     

       

       ______________________ side 16 af 18 
   

       Østerskov(gård) i Ørsted (h 
    

       Gården har oprindelig ligget i Ørsted, gd. nr. 12. Gården udflyttet 

1777. Fæstegård under Brahesholm. 
   Gårdens historie er nærmere beskrevet af Evald Andersen, se mappe 4 

om gårde og huse i Ørsted på Glamsbjerg Lokalhistoriske arkiv. 

hartkorn 1688 5-2-2-1 
      do     1844 5-2-2-1 ½ 
    areal 1940 87 tdr. land. dyrket. 
    h 

       sogn m. Matr.47 + 48 af Nårup 
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beboere: 
      Jens Olufsen 

      familie ?? 
     

       Peder Nielsen Gorm 
     søn 

      Niels Pedersen Gorm f. 1654 i Ørsted 
    2 sønner fik hver en halvdel i fæste 
      Anders Nielsen Gorm, bg. 7/4 1754 
      Lars Nielsen Gorm,bg 4/9 1751 blev enefæster 
    datter 

          Karen Larsdatter,døbt 1/1 1721,bg. 20/3 1808,88 år 
     gift 2/6 1752 m 

         Jens Larsen (Skov),f,1/1 1712 i Dærup,bg.19/12 1779 i Ørsted 

       søn: 
          Rasmus Jensen Skov,f.1756,d.17/10 1831,75 år 

       han var gift 3 gange: 
          1) hs. kone uden navn (måske Karen el.Johanne)bg.7/5 1780, 27 år 

            1 datter: Sofie Rasmusdatter,f.c. 1778         år 
   

             2) ægteskab m Marie Catrine Larsdatter,f.c.1760,bg.8/4 1799, 

            flere børn: 
 

    39 år 
               Lars Rasmussen,f.c.1785 

                Jens Rasmussen,f.c.1789 
    

 
førte gd. videre - se nedenstående 

              Karen Rasmusdatter,f.c.1787 
               Johanne Rasmusdatter,f.c.1784 
               Anne Margrethe Rasmusdatter,f.c.1792 

        3) g.11/12 1802 i Vissenbjerg m.Anna Kirstine Hansdatter 
             dbt.21/3 1781, d.13/4 1817,37 år 

                  (datter af Hans Andersen,Skalbjerg) 
                1 datter:Marie Catrine Rasmusdatter,f.1805,gift til 

                       Gummerup,4/5 1833 m. Hans Nielsen 
  

          Skifte e. Rasmus Jensen 
       Brahesholm Sk.pro.12/5 1780,B.2,folio 37,24/11 1802,B.3,folio 437 

   13/4 1817,folio,100-101 & 18/10 1831 folio 307-311 
     Kæmpeskifte. arvinger børn: 

       1) Lars Rasmussen,47, tjenende hos Anders Madsen, Søllested 

   2) Jens Rasmussen,42 år 
       3) Johanne Rasmusdatter,g.m. gmd Lars Pedersen i Ørsted 

    4) Sofie Rasmusdatter,g.m.Jacob Christophersen i Tommerup 

   5) Karen Rasmusdatter,g.m.hmd.Hans Nielsen i Højrup 
    6) Anne Margr. Rasmusdatter,g.m. hmd.Mads Christensen, Koelbjerg 
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   7) Marie Catrine Rasmusdatter,26, ugift - blev 4/5 1833 gift m. 

 
Hans Nielsen, Gummerup 

   

 
navne konf.m.Ft. 

                 ----------- 
     fil : Gum.3a side 17 af 18 

         søn: 
          Jens Rasmussen Skov,døbt 4/10 1789,d. 29/5 1850 

       gift 3 gange: 
           1) Anne Margr. Andersdatter,d.24/9 1834,30 år 

             2 børn: Jens Jensen Skov,f.c.1830 
                      Anders Jensen Skov,f.25/2 1832,d.2/9 1884.Han  

                    blev 15/2 1867 g.m.Maren Hansen,Gummerup 
                    overto g 1876 Østerskov i fæste - se nedenst. 

        2) Maren Clausdatter,d.16/10 1843,54 år 
             ingen børn 

           3) Dorthe(a) Larsdatter,gift ca.1844,f.c.1809 
             ingen børn d.7/2 1875,66 år 

               Ved Ft.1845 oplyses Dorte f. sognet, men Dorte & Jens 
 

  
ses ej gift i Ørsted. 

   

          Skifte e.Jens Ramussen Skov,Brahesholm Sk.pro. 24/9 1834,f.383 

   17/10 1843,f.115 & 31/5 1850,folio 306-309 
      arvinger i 1850: enken & Jens Jensen, 19 år samt Anders Jensen, 

 
kæmpeskifte 17 år 

         ------------------ 
            Enken Dorthe Larsdatter blev d.25/10 1850, gift m. Chresten 

       Hansen,f.c.1825 på Helnæs,d.11/2 1879,64 år vist i Kerte 
        Chresten Hansen fik fæste på Østerskov, men afgav dette 21/2 

       1876 til stedsøn Anders Jensen - se nedenst. Chresten 
          Hansen flyttede nok til Kerte,jvf. Brahesholm fæstepro. 

        ingen børn i dette ægteskab 
         ------------------ 

           søn: 
          Anders Jensen Skov,f.25/2 1832 i Ørsted,d.2/9 1884 Østerskov 

       g.15/2 1867 m. Maren Hansen, Gummerup.f.20/9 1838, d.26/3 

  
   1904 på Østerskov 

   

 
hds. forældre: Hans Nielsen & Marie Catri- 

 

 
               ne,Rasmusdatter, Østerskov 

            Denne Anders Jensen boede m. fam. boede i Gummerup til 

          1875, hvor de solgte til svoger Anders Jensen, og selv 
           flyttede til Østerskov, hvor de overtog fæstet. 

            ej finde skifte e.Anders J. hos Assens Byf. 
            Datter Marie Catrine Andersen blev således født i 

           Gummerup, f.24/11 1867, hun senere kone på Østerskov. 
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          Kender ikke andre børn,jvf. Køng Kirkeb. 1867-1875 
           Anders Jensen Skov fik fæste på Østerskov 21/2 1876 
       ------------------- 

     

             datter: 
         Marie Catrine Andersen,f. 24/11 1867 i Gummerup 

            d.14/3 1940 på Østerskov 
               blev gift 1/7 1892 m. Rasmus Hansen, f.i Orte 6/1 1868 

            som søn af gmd. Niels Hansen, Frøbjerg. 
             bryllupsvidner: hmd. Jens Jensen, Skovstrup(farbror) 

 

 
  Niels Hansen, Frøbjerg, (fader) 

  fil Gum.3a side 18 a 18 
   

                            Jeg går ud fra at dette par overtog Østerskov 
                       ej i fæste, jvf. Brahesholm fæstereg - køb ?? 

 

                       Ørsted  kirkebog oplyser min.3 børn: set Kb.til 1910 
 

 
Niels Hansen,f.29/9 1895,d.før fremst. 

  

 
Alfred Hansen,f.27/2 1908,d.7/4 1908 

  

 
Hans Karl Hansen,f.9/8 1899 

   

 
  antog navnet"Østerskov" v.bv. 15/5 1925 

 

 
  faddere: N.P.Nielsens kone,Ane Kirstine 

 

 
  Andersen, Hårby,(Mette Catrines faster) 

 

 
  Niels Hansen, og Mikkel Jensen,Frøbjerg 

 

 
  & skovf. Lars Larsen, "Grøften" 

                  Vejviser/tefonbog oplyser: okt. 2001 på Østerskov 
                 bor Lene & Bent Østerskov, Skovvej 60, Nårup 
                 Verninge sogn 

    

          Den seneste historie har jeg ikke efterforsket (JMR) 
 ____________________ 

    

       A)Schøller skøde 11/12 1770 til Hans Jacobsen på gd. i Gummerup 

Hans Jacobsen skøde 3/11 1777 til Poul Jacobsen,gd i Gummerup 

Poul Jacobsen skøde dec.1785 på gd. Gummerup til Christen Chri- 

Stophersen 
     ________________ 
     Foketælling 1840 
     boede som indsidder og skræder i 3a 

    Aleksander Holmstrøm,33 
     Mette Larsdatter,33, kone 
      Peder Aleksandersen,3 .barn 
      Maren Aleksandesdatter,1 
       var af svensk oprindelse, 
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    nok fader JOHAN Holmstrøm,d.1839, 73 år, f. i Sverige 
 

        i et hus i klaregade boede v. Ft 1840 
       Kirsten Holmstrøm,45, enke,lev håndarbejde 

       Kristien rasmusdatter,ug,42, almisselem, blind 
  

       Ft. 1860 
      Hans Nielsen,56, 

     Marie catrine Rasmussen,55, f. Ørsted 
    Anne kirstine Hansen,24, datter 
    Maren Hansen,22, datter 

     Rasmus , 15, 
      Johanne Larsen,f. Flemløse,53, lever af sine penge 
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fil:Gum2-4a.doc                              side 1 af 5 

Oversigt over Bøgebjerggård, matr.4a Gummerup 

beliggende Fåborgvej 91 

tilhørende Poul Leon Larsen. 

Tidl. Margit og Jens Møller Riis 
Resume. 
Denne gård har tilbage i den kendte tid været i fæste under 

Søholm. I auktionsperioden omkr. 1770 blev den imidlertid ikke – 

som man kunne have forventet – solgt til fæster, men derimod til 

en fæstebonde i Glamsbjerg, som har vist sig st være svoger til 

fæstebonden her. Først ca. en generation senere blev den solgt til 

regulært selveje. 

Beboermæssigt har gården med lidt god vilje været i samme families 

eje op til år 2000. 

Navnet Bøgebjerggård refererer til højdedraget øst for gården 

kaldet Bøgebjerg. Et navn som forøvrigt allerede optræder på gamle 

kort fra omkr. 1820. 

 

oooooooooooooooo 

 

Ældre identifikationer 
                                  hartkorn                                                                           

1664 Fr. d. 3.’s matrikel         11-4-0-0 

1688 Chr.d.5.’s matr. gd.nr. 4     7-5-2-2 

1717 Søholm ekstrakt               7-5-2-2 

1722 hovedkrigsbog                 7-5-2-2 

1750 ca. matr. afskrift            7-5-2-2 

1767 Søholm jordebog               7-5-2-2 

1770  do.                          7-5-2-2 

1770 auktionsliste 2/4 1770        7-5-2-2 

1774-77 hovedskattebog             7-5-2-2 

1793 udskiftning nr. 28            7-5-2-2 

1810 c. ”1844”, matr.(ny hartkorn) 7-5-3-1/4 

         matr. nr. 4 

 

ooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-4a.doc                             side 2 af 5 

 

Arealer 
arealopgørelse tilbage til udskiftning er i nogen grad ”tilbage-

regning” fra dataoplysninger  ca. 1917. 

4a Højbjergmarken       10 ha 6810 kvm 

4a Bøgebjergmarken      11 ”  7560 ” 

4a Engen                 2 ”  8630 ” 

Langerodmarken 4b & 4c  11 ”  4205 ”    

4a Skoven                2 ”  5610 ” 

vejtillæg til 4a              3240 ”                

 frast.før 1810, matr.52       462 ” 

 frast.før 1917: 

  4d Fåborgvej 95              496 ” 

  4e Fåborgvej 93            5682 ” 

  4f Fåborgvej 123            770 ” 

  4g Fåborgvej 104            970 ” 

Jordtilliggende 1793   40 ha 4435 kvm        htk. 7-5-2-2 

samme areal ved udarbejdelse af ”1844” matr. htk. 7-5-3-1/4 

hartkorn er sjældent helt identiske,da det er ny vurdering.  

 

tilkøb                                  fra 

1808 Langemarken mat.35 3 ha.4400 kvm Rasmus Mortensen, 14a 

1866 Linien matr. 24    2 ”  5980 ”   Jens Andersen, Eng.13a 

1866 Linien matr. 13e        2320 ”     do.     do. 

1917 Trætholms toft     1 ”  0145 ”   Lars Andersen,Træth.15a 

 

salg                                    til 

1810 ca.matr.52,Fåborgv.      462 ”   Jacob Jørgensen    hus 

1832 matr.4b,Langerod   7 ha 5166 ”   Jakob Madsen       lbr. 

1832 matr.4c,Langerod   3 ha 9039 ”   Jørgen Madsen      lbr. 

1867 matr.4d,Fåborgv.95       496 ”   J.W.Nielsen,Odense hus 

1899 matr.4e,Fåborgv. 93     5682 ”   Peder Hansen       hus 

1907 matr.4f,Fåborgv.123      770 ”   Peder Pedersen     hus 

1911 matr.4g,Fåborgv.104      970 ”   Peder Madsen       hus 

1919 matr.4h,Fåborgv.123      820 ”   Peder Pedersen 

1918 matr.4i,Fåborgv.119     8250 ”   Hans P.A.Jørgensen 

1918 matr.4k,Fåborgv.117     1380 ”   Johan Hildebrandt 

1974 matr.4l,Skovgyden 2     1055 ”   Martin Simonsen    hus 

 

Arealstatus 1992         

 areal,jvf.ovenst.             34 ha 3190 kvm 

 areal,jvf.sum af 4 matr.kort  34 ha 3570 kvm 

 vurderingsmynd.               35 ha 3947 kvm 

    største forskel             1 ha 0757 kvm 

 Matr.direkt. og kommune har ikke kunnet give nogen forklaring ! 

 men oplyser, at der næsten altid er afvigelser ! 
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fil: Gum2-4a.doc                          side 3 af 5 

 

Ejerrække 
 

De forskellige ejere af Søholm op til 1772, hvor Chr. Schøller 

Margård ved auktion den 2/4 1770 var blevet ejer af Søholm. 

Salg  11/12 1770 – tinglyst skøde 30/9 1772  - til Jørgen 

Andersen, Glensbjerg, der var svoger til fæster Peder Andersen. 

 hs. enke 

Sidsel Andersdatter – sk.at.s1772 - søster til Peder Andersen 

 hds. nye mand: 

Jacob Jørgensen, handel først berigtiget 28/9 1810   B. 4/158 & 

 ”nevø”:                                             B.10/114 

Jørgen Pedersen fæster     skøde 28/9  1810          B.10/114 

 søn: 

Peder Jørgensen            skøde  9/6  1848 

 enke: 

Maren Andersdatter     sk.attest 17/2  1868         

 ny mand: 

Mads Christiansen     vielses.at. 8/1  1869 

 søn: 

Peder Madsen               skøde 20/11 1903 

 bror 

Chr. Madsen                skøde 20/9  1912 

 slægtning: 

Martin Simonsen            skøde 17/4  1946 

 datter: 

Margit Simonsen            skøde 24/2  1975 

 fremmed: 

Poul Leon Larsen           skøde       2000 
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Fæster og beboere:         fil:Gum2-4a.doc    side 4 af 5 
 

Rasmus Jørgensen nævnt tilforn        1664 

 søn: 

Hans Rasmussen                  nævnt 1660 og 1682 

 søn: 

(Rasmus Hansen)  enten  død  før              1688  

      el.ej skrevet i Kirkebog 

 datter: 

Gertrud Rasmusdatter,gift m. 

 Anders Larsen, bg. 1729        nævnt 1717 og 1722  

 hds. 2. mand 

Peder Jørgensen,ej fin. fæ.br.  nævnt 1730 og 1750 

 hds. søn af første æg.sk. 

Peder Andersen, fæstebr.c.1755, nævnt 1767 og 1770 

 søn: 

Peder Pedersen, fæstebr.1780    nævnt 1770 og 1793 

 søn: 

Jørgen Pedersen,fæstebr.c.      nævnt         1810 

       købte til selveje 28/9                 1810 

       se videre ejerrække. 

       - - - - 
       Vi ved meget lidt om fæstebreve og skifteforhold ! 

               idet vi her mangler væsentlige 

               papirer på Krengerup godsarkiv. 

 

Bygningsforhold 

Gården har uden tvivl altid ligget på nuværende plads. 

Efterhånden kan man tale om 4 bygningsperioder. 

Den ældste periode – sandsynligvis med en gammel firlænget gård – 

sluttede nok, da gården overgik til endeligt selveje i 1810. Det 

eneste vi kender derfra, er det indmurede træstykke med initialer 

H.R. (Hans Rasmussen) og anno 1660. 

Den nye ejer i 1810, Jørgen Pedersen, foretog sikkert en større 

om- og nybygning. Dette resulterede i en firlænget gård med gade-

port mod Fåborgvej, stuehus mod syd. Den indsatte overstolpe over 

hoveddør i nyt stuehus eksisterer stadig indmuret i gavl med 

ordene: 

”Dette hus er bygget af Jørgen Pedersen og Anne Hansdatter i 1815 

Gud i nåde det bevare for ildebrand og tyves hånd”. 

Det var kriseår i Danmark og byggeriet er nok først afsluttet med 

opstilling af nyt stenvandtrug med ovennævntes initialer og årstal 

1828. Der findes fotos herfra. 

Efter ejerskiftet i 1912 foretog Laurine og Chresten Madsen en 

total ombygning strækkende sig over flere år med nyt stuehus og 

ladebygning med tømmer fra den nedbrudte avlsgård til Køng 

Præstegård. 

En fjerde om- og tilbygning er gået i gang efter at Poul Leon 

Larsen overtog gården i 2000. 
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                                 fil:Gum2-4a.doc     side 5 af 5 

Familieforhold   

Rasmus Jørgensen,f. før år 1600,bg. ca. 1664,g. jo, hvem ? 

 søn: 

Hans Rasmussen,f.c.1613, bg.20/3 1698, g. m. 

     Maren Jeppesdatter,f.c.1612,bg.31/1 1692, kender ej 

           børn, men formoder Rasmus 

(Rasmus Hansen), f.bg.før 1688,g.evt.m.Sidsel Rasmusdatter  

        f.c.1666,bg.2/7 1730,64 år. Kender i så fald en datter 

Gertrud Rasmusdatter,f.c.1686,bg. 26/8 1764,gift 2 gange 

     1) Anders Larsen,f.c.1675,bg.20/11 1729, gift 18/11 1705 

        9 kendte børn, hvoraf Peder førte gd.videre 

     2) Peder Jørgensen,f.c. 1691,bg. 25/5 1755,gift 21/1 1731 

        næppe børn 

 søn: 

Peder Andersen,dbt.30/4 1724, bg.15/10 1810,gift 2 gange 

     1) Kirsten Nielsdatter,dbt.9/1 1735 i Køng,bg.25/7 1781 

        gift 24/1 1755 – 9 kendte børn,hvoraf Peder førte videre 

     2) Kirsten Pedersdatter,f.c.1752,d.29/12 1825,g.19/11 1781 

        1 kendt datter, Birthe,dbt.23/3 1783 

 søn: 

Peder Pedersen,dbt.14/12 1755,d.9/7 1839,g. 

        Karen Jørgensdatter,f.c.1745 Dærup,g.21/2 1780,d.4/5 1815     

        3 kendte børn, hvoraf Jørgen videreførte gd. 

 søn: 

Jørgen Pedersen,dbt.20/3 1785,d.14/4 1852,g.22/4 1812 m. 

        Anne Hansdatter fra Tjenergården,f.1794,d.30/12 1849 

        4 kendte børn, hvoraf Peder førte gd. videre 

 søn: 

Peder Jørgensen,f.1819,d.5/7 1867, gift 2 gange 

1) Dorthe Rasmusdatter,f.14/2 1822 på Risagergård 
d.25/8 1864 – 4 kendte børn 

     2) Maren Andersdatter,f.25/2 1835 i Gum.d. 10/2 1917 

        kun 1 søn, Anders 

 ny mand: 

Mads Christiansen,gift 7/3 1868, f.1839, d.21/11 1912 

        3 børn (icl.1 datter,Karen, forud for ægteskabet),  

        begge sønner overtog efter hinanden gården. 

 søn: 

Peder Madsen,f.26/10 1869,d.20/10 1951,ugift 

 bror: 

Chresten Madsen,f.19/5 1872,d. 12/5 1955,g. i Allested 

        Laurine Hansine Hansen,f.23/11 1872,d. 18/9 1949 

- ingen børn 

 Chresten Madsens slægtning: 

Karen Andersen, f.25/11 1899,d.29/4 1986, gift.2/9 1925 m. 

        Martin Simonsen,f.4/2 1899,d.13/9 1985, kun 1 datter 

Margit Simonsen,f. 19/6 1929 gift 1/3 1974 m. 

        Jens Møller Riis, f. 16/10 1932 
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Billedtekst    Bøgebjerggård 1900-1912 

Dette er et billede af Bøgebjerggård fra periode  

1900-1912. Laurine og Chresten Madsen overtog  

gården i 1912, hvorefter gården blev total om- 

og nybygget i efterfølgende år. 

Stuehuset lå – som man kan fornemme på billedet 

- i den firlængede gårds sydside med en driftsbyg-  

ning med port tæt ud mod vejen (faktisk som Hjem- 

stavnsgården nu). 

Det hvide hus i baggrunden er forgængeren til nu 

Fåborgvej 102. De øvrige huse på Fåborgvej er kom- 

men til senere. 

Det nye og nuværende stuehus på Bøgebjerggård blev 

bygget inde på den gamle gårdsplads, så der blev  

plads til nuværende forhave. 

- - - - - - 

Billedet har været i eje hos Peder Jørgensens næst- 

ældste søn, Jørgen Pedersen,f. 1861, dyrlæge i Otte- 

rup. Fra hans barnebarns kone, Ulla Thomsen, Køben- 

havn og med Torben Larsen som sendebud er det kommet  

til Glamsbjerg lokalhistoriske Arkiv, hvorfra jeg  

har fået denne kopi. 

Til Karen & Poul Leon Larsen 

          Jul 2005    Margit og Jens Riis. 
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Registreringer 

vedr. 4a   

Bøgebjerggård 

 
Filnavn: GUM.4A FILNAVN: GUM.4A 

   

  
side 1 af 18 

   Identifikation 1992 
     Bøgebjerggård  Matr. nr. 4a 

    Ejer og beboere: 
     Margit Simonsen Riis & 

    Jens Møller Riis 
     Fåborgvej 91, 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       Fr.III s matr.1664 11-4-0-0 
     Chr.V s matr.1688 (1682) 

      matr.nr.4 benævnt gård  7-5-2-2 
     Hovedkrigsbog 1722  7-5-2-2  se(x under matr.nr.2 Damgård 

  Søholm ekstr. 1717   7-5-2-2 
     afskrift ca.1750 mt.nr.4  7-5-2-2 
     Søholm Jordebog 1767  7-5-2-2 
          do. 1770  7-5-2-2 
     auktionliste  2/4 1770  7-5-2-2 se(l 

    1774-77 H.sk.b.  7-5-2-2 (selveje) ??? 
   udskiftn 1793 nr. 28  7-5-2-2 

     afskrift ca.1820  7-5-3-1/4 1844 matr. udarbejdet 
  

  

i årene 1808-
½1810 8-1810 

   
_____________________ 

afskriftet fra ca. 
1820 fra ca.1820 

  l)landgilden bestod af: 
    1 Rd.48 sk. 

     byg 4 tdr.& 4 sk., Smør 1 ? 
    havre 3 tdr.6 sk.,1 lam,2 gæs,4 høns 

   _______________________ 
    1992 matr.nr.4a,13e,24 & 35 
    

       1992 Tingbog. 4a Gummerup 
    ......................... 
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       Ejendomsværdi  år 1992 Areal år 1992 
     ialt         1.850.000 Kr 

     heraf Gr.værdi   616.700 kr         matr. 4a   28,7291 ha 
    forskelsværdi 1.233.300 kr         matr.13e    0,2530 ha 
     stuehusværdi   375.600 kr         matr.24    2,7589 ha 
     stuehus gr.v.    3.000 kr         matr.35    3,6537 ha 
   

 
           ----------------- 

    

 
           ialt   35.3947 ha 

   

 
           incl 3240 kvm vej 

   fil: Gum.4a side 2 af 18 
   Areal- og hartkornsregnskab 

    

       Arealet i kvm. er i nogen grad "tilbageregning" og hartkornsopgø- 

relsen er baseret på "1844" matr. (lavet omkring 1808). 
 

       A. Areal beregnet "tilbage" til 1793 
   

       Kort fra 1917: 
      4a Højbjergm.   106810 kvm. Bortkommen kort med 

   4a Bøgebjergm.   117560  " Martin Simonsens oplys 
   4a Skoven    25610  " ninger/mål !! 

    4a Engen    28630  "   do. 
     vejtillæg til 4a - vurd.     3240  " 

     Oplysn.Tingbog: 
      4b Langerod    75166  " 
      4c Langerod    39039  " 
     Frastykket før 1917: 
      4d      496  " 
      4e     5682  " 
      4f           770  " 
      4g      970  " 
     Frastykket mel. 1793 -1810 

     senere matr.nr. 52      462  " 
     

       Jordtilliggende ialt 1793    404435  " Hartkorn 17 93 Gl.Matr. 
  

  
 7- 5- 2- 2 

    

       Udvikling i areal siden 1793 793          Hartkor n efter 1688 Matr.1682 
  

       Areal 1793   404435 kvm.  7- 5- 2- 2 
    Areal 1808   404435  "  Hartkorn efter "1844" fr.1808 

  

  
 7- 5- 3- 0 1/4 

    salg af matr 52 ca.1810      462  "  0- 0- 0- 1 
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 salg 4b 1832    75166  "    1- 2- 1- 1 1/2 
    salg 4c 1832    39039  "  0- 5- 0- 2 

     køb 35 Langem.(1808) 1833 3  34400  " (u  0- 6- 0- 1 1/4 
    køb 24 Linien 1866    25980  " (u  0- 4- 1- 0 

     køb 13e Linien 1866     2320  " (u  0- 0- 1- 1 1/2 
    salg 4d   1867 (1904)      496  "  0- 0- 0- 1 

     salg 4e   1899     5682  "  0- 1- 0- 1 1/4 
    salg 4f   1907      770  "  0- 0- 0- 1 1/4 
    salg 4g   1911      970  "  0- 0- 0- 2 3/4 
   Status  1917   344550  "  6- 7- 1- 1 1/4 
   

        Køb 15c Trætholms toft 
     indgår  1974 i 4a    10145  "  0- 2- 0- 0 1/4 

    salg 4h   1918      820  "  0- 0- 0- 1 1/4 
    salg 4i   1918     8250  " 

      salg 4k   1918 beregnet     1000  "  0- 1- 0- 2 2/4 
    salg 4l   1975     1055  " 

     

       Status  1992   343570  "   7- 0- 0- 0 3/4  3/4 (1946) 
  fil:Gum.4a side 3 af 18 

   

       Arealtilliggende  vurdsk.   353947 kvm 
    

       Areal " kort jvf.ovnst.   343570 kvm 
    

       Forskel    10377 kvm er faktisk stor! 
   

       

       Forskellem på 10377 kvm. er faktisk stor. Nogen forklaring ligger 

i, at der i korttal for matr.numre 24,35 og 13e ikke er medregnet 

vejareal. Hvor stort, dette var antaget til, har jeg ikke kunnet 
 se nogen steder. 

     Derudover kan der være opmålings/krympningsfejl fra Martin Simon- 

sens "opmålinger på gl. bortkomne kort fra før 1865 
  derudover kan der jvf. (u være konverteringsfejl fra gl. mål v. 
  køb på de respektive tidspkter. 

     Jeg har haft kontakt til matrikeldirektoret for evt andre gl.kort 

  men sådanne findes ikke. 
    På de enkelte matrikler kan forskellen opgøres sådan: 

 

       matr. nr.        kvm. kort t      kvm.vurderingsskema forskel kvm 
  

       4a incl.vej 3240   280870   kvm.      287291  kvm.  6421 kvm. 
  35                  34400   kvm.       36537  kvm.  2137 kvm. 
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24                  25980  kvm.   kvm.       27589  kvm.  1609 kvm. 
  13e                  2320   kvm.        2530  kvm.   210 kvm. 
  

       i alt              343570    kvm.      353947  kvm. 10377 kvm. 
  

       ......................... 
     

       Frastykning af matr.         år til og senere ejere 
   

       frastykning i forbindelse        28/10 1810 Jacob Jørgensen nsen på 
   med handel Jacob Jørgensen grund nu Få borgvej 102 

  til Jørgen Pedersen, altså 
    før  "1844" matr.iværksat 
    Fik efter "1844" matr. senere ejere på 52 er: 

   nr. 52,Gummerup .................... 
    

 
Sk. & P. 7/347 Chr. Nielsen 

   

 
          Niels "Barons" far se matr 52 

  

 
Aukt.sk. 10/1 1845 Karen Jensdatter 

   

 
Viels.at.10/1 1845 Hans Chr. Jørgensen 

  

 
V.salg   30/6 1911  Skomager Jens AN- 

   

  
dreas Christensen 

   

 
     30.juni  1911 Smed Carl Adolf 

   

  
C. Thode 

    

 
      4.aug.  1932 enke: Maren Kirstine  

  

  
Andersen 

   

 
      5.juli  1938 H.M.Ove Hansen 

   

 
     28.juni  1941 Laurine og Hans Hansen 

  

 
     14.sept. 1955 Johanne & Jørg. Hansen 

  

 
     19.dec.  1984 Torben Trane 

   

 
     15.jan.  1988 Rene Stensdahl 

   

  
Fåborgvej 102 

   fil:Gum.4a side 4 af 18 
   

  
........... ........... 

   4b 75166 kvm,htk.1-2-1-1 1/2 1/2    26.okt.1832 Jakob Madsen 
   

  
Langerod nu 21 

   

  
Sk.&P. 10/53 

   

 
       tilladelse fra rentekam.21/7 1832 

  

 
senere ejere er: 

    

 
       Hans Poulsen skøde 14./5 1858 

   

 
       Hans Peder  

    

 
       Andersen auk. skøde 2/12 1892 

   

 
       Hans Kjær  

    

 
       Andersen skøde 6/7 1926 

   

 
................ 
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       Ulrik Lorentsen 

ejer 
1992 

   

 
       4b indgår s.m. 69b Køng i 1992 

   

  
........... ........... 

   4c 39039 kvm,htk.0-5-0-2        26.okt.1832 Jørgen Madsen 
      (sammen m. 13b) Langerodstedet 
   

  
nu Langerod 22 

   

  
SK.&P.8/116 & 10/54 

  

 
       tilladelse fra rentekam. 21/7 1832 

  

 
senere ejere er: 

    

 
       Mads Jørgensen n    14/3 1833 

   

  
skøde først 9/1 1857 

   

 
       Jens Madsen skøde 4/9 1903 

   

 
       Lars Peder Madsen dsen sk. 23/3 1950 

   

 

       hs.enke:Anna 
Madsen Madsen sk. 20/5 1985 

  

 
       Vera Sørensen ,sk.2/7 1985 

   

       

 
       4c indgår i 13b Gummerup  1 1992 

   

 
       8aa tillagt vist 1985 

   

  
........... ........... 

   4d  496 kvm,htk.0-0-0-1        27/12 1867 (14/2 1868)  skøde til 
   Fåborgvej 95 J.W.Nielsen , købm.i 
   

  
Odense 

    

 
       27/11 1878 lærer Niels Christian- 

  

  
sen,kaldet Niels Baron 

  

 
       19/6  1899     (23/6 1899) skøde til 

  

  
Mads Christensen 

   

  
Bøgebjerggård rd sen. søn 

  

 
       20/11 1903 Peder Madsen 

   

 
       25/11 1904 skøde til Jens Ander- 

  

  
sen Roth 

    

 
       2/11 1938 Lars Chr. Rasmussen, R 

  

 
       6/6  1947  do. hans arvinger 

   

 
       10/6 1947 Carl Fr. Madsen 

   

 
       1/9  1948 Johan Jørgensen 

   

  
hs. Enke 

    

 
       2/4  1966 Konrad Hansen 

   

  
Fåborgvej 95 

   fil:Gum.4a side 5 af 18 
   

  
........... ........... 

   4e 5682 kvm, htk.0-0-0-1 1/4 1/4    10/10 1899 (20/10 1899) skøde til 
  Fåborgvej 93 Peder Hansen 

   

 
       25/ 6 1929 sk.til TH.Jørgensen 

   på et tidspkt. kaldt        18/ 2 1930 sk.t. Ole Madsen Olsen 
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Peder Jydes hus" NEJ, Nej        11/12 1937 skifteat.til enke Ma- 
  

  
ren født Iversen 

   

 
       11/12 1937 sk.til Hans Pedersen 

  

 
       25/ 4 1941 sk.til H.M.Ove Hansen 

  

 
       10/ 7 1944 sk.til Carl A.Gabrie  A.Gabriel 

  

 
       29/11 1946 skøde til Inger og 

   

  
Jørgen Peder Madsen 

  

 
       3/11  1986 skøde til Susanne 

   

  
& Holger Nielsen 

   

  
Fåborgvej 93 

   

  
........... ........... 

   4f    770 kvm        3/4   1907 skøde til Peder Peder- 
        parcel af Engmark sen ejer af 20d 

         htk. 0-0-0-1 1/4         ? Arne J. Jensen 
         frast. 16/3 1907        9/12  1960 Theodor Clausen 
         indgår i 4 h        20/12 1974 enke:Ebba Clausen 
   

 
       1/7   1975 Poul Hildebrandt 

   

  
Fåborgvej 123 

   

       

  
........... ........... 

   4g    970 kvm        20/11 1911 skøde til Peder Madsen 
        Fåborgvej 104        9/2   1952 Peder Madsens arvinger 
        frast. 24/8 1912 der "lejede til" Sofie 
        htk. 0-0-0-2 3/4        18/3  1969 Torben Christensen 

   

 
       7/5   1973 Ingrid Dahlgård & gård & Arne 

  

  
Nielsen 

    

  
Fåborgvej 104 

   

  
særlig hist.om Sofie! 

  

  
........... ........... 

   4h    820 kvm     31/7 19 18 -  10/1  1919 skøde til Peder Peder- 
        parcel af Engmark .................... sen ejer af 20d 

         htk. 0-1-0-1 1/4        ejer 1992 Poul Hildebrandt 
         sammen m. 4 f Fåborgvej 123 
   

  
........... ........... 

   4i   8250 kvm        31/7 1918 (10/1 1919) skøde sk.t.Hans 
        parcel af engmark Peter Anton Jørgensen 

       (sammen m.13c & 13k)        ?? Gl. Bjørgnose 
   

  
Else & Niels Bjørgmose 

  

  
Fåborgvej 119 

   

  
........... ........... 

   4k   areal 1380 kvm         Carl Frederic Hillbrandt 
       (sammen m.13d & 13i)        18/10 1895 Johan Hildebrandt 

   

 
       1/11 1943 smed Johs. Hildebrandt 

  

 
       25/9 1984 enke:Gudrun Hildebrand 
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.................... 

    

 
       ejer 1992 Gudrun Hildebrandts bo 

  

  
Fåborgvej 117 

   

 
Om Hildebrandt fam: se Vestfyns Hjem- 

  

 
stavnsforening 2004 

    

  
........... ........... 

   4l   1055 kvm        14/11 1974 skøde til Karen &  
        arealet egentlig fra  Martin Simonsen 
   

     det nedlagte 15c,som         8/8  1986 
skøde (arveudlæg) 
til udlæg) til 

       pr.14/11 1974 indgår Margit Simonsen Riis 
       i 4a 

      ......................... 
     fil:Gum.4a side 6 af 18 

   Tilkøb 1           år fra 
    "Langemarken" 

     fæster Peder Pedersen kø- 
    

ber v. skøde Sk.& P. b.4/ 316    21.jan.1808 
Rasmus 
Mortensen ensen i 

   Langemarken" v Højbjergv. Gummerup.(Lundegd??) 
  Parcel betegnes senere ef- jorden nok kommen 
  ter 1810 matr.nr.35 fra Chr. Johansens  

   Langemarken er 34400 kvm nedlagte gård rd - rest 
   hartkorn 0-6-0-1 ¼ matr.nr.27 
   parcel sælges til søn 

    gdr. Jørgen Pedersen        10.jan.1833 Sk.& P. 10/114 
   

       Tilkøb 2 
      "Bødkermarken"(Bødkerløkken) en)   (23.dec.1866) Jens Andersen 

   bestående af matr.nr.24        11.jan 1867 Enggården 
   og 13e        Jens Andersen overtog fra sin 

  hvor 24 egentlig er kommen  n      far,Anders Pedersen,Enggård 
  fra vides ikke, men har vel el     6.april 1839. T-lyst 12.apr. 

   været et handlet ubebygget t      Anders P. har købt 4.okt.1820 
  jord før 1810        af Jørgen Pedersen (ej Bøgebjg.) 
  areal:  matr 24  25980 kvm m      som igen har købt ved auktion 
  hartkorn   0-4-1-0        20.juli 1812 efter afdøde Hans 
  Det kan være fra Villums gd.        Christophersen n.  4/495 & 6/104 

   matr. nr. 3        Måske er Hans Christof- 
   

 
       fersen identisk med Hans Bødker 

  Marken er senere kaldt        og i så fald er det  er det udskift- 
   "Liniemarken"        nings nr. 45 ?????? 

    

 
         Se evt matr,3a 

    ######################## SENERE opdaget:Hans Christophersen(Bødker) 
  se fodnote (z        havde matr.(1844) nr. 40 
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______________________        må ikke blandes med matr. nr.3a 
  z) Vi må ikke blande Hans Christophersen (bødker) & Christopher 

   Christophersen (Bødker). - Begge fra Matr.3a  
     De var brødre - men Hans fik/boede på matr.40a og ejede i den  

   forbindelse "liniemarken" matr. 24, som senere gik til 4a Bøge- 

   Bjerggård 
     

 
og Christopher boede på matr.3a 

  _____________________ 
    

       Tilkøb 3 
      bestående af matr .nr.13e        (23.dec.1866)  Jens Andersen 

   

 
       11.jan.1867 Enggården 

   

 
       direkte frastykket Eng- 

   areal: matr.13e   1320 kvm        gården 
    hartkorn:  0-0-1-1 ½ 
    parcel indgår i Liniemark. 
    

       

       Tilkøb 4 
      Trætholms Toft,d.v.s.hjør-       (15/3 1919) Lars Andersen,Trætholm 

  ne ,Skovgyden - Fåborgvej        19/3 1919 m.Anders Hansen,Virke- 
  fik betegnelse matr. 15c lyst som stråmand 

   areal  10145 kvm 
     hartk. 0-2-0-0 ¼ 
     i 1975 blev parcel 15c 

    sammenlagt med 4a, idet  
    4l frastykkedes 

     

       ......................... 
     

       

       fil:Gum.4a side 7 af 18 
   ......................... 

     Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       Morten Schinkel, Søholm 1682 
   derefter den videre fami-    Søholm ekstrakt 1717 1717 
   lie på Søholm op til og    Hovedkrigsbog 1722,se (x under matr.2 

  med F.V.C.Holck 
     Chr.Schøller,Margård auktionsliste  2/4 1770 

    Jørgen Andersen,Glensbjerg g          (11/12 1770) 30/9 1772 
  f.?, død 26.apr. 1772 udskr.Fynbo Lt.SP.2890 
  skifte pro.26.maj 1772 L/folio 231 & 192 

   Bagger, Skovgårde,f.217 b . ?? 
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(der var testamente) SE SÆRLIGE BEMÆRN: 
  

       Jørgen Andersens enke: 26.maj. 1772 
   Sidsel Andersdatter 

      hds.2.mand g.31.juli 1772 
    Jacob Jørgensen,Glensbj B.4/158 
        se skøde til Jørgen P. 
    

 
___________________ 

   

 
Vi har her en oplysn. 

   

 
Tingbog Ravnebjerg nr.255 

   

 
Herefter får Peder Pedersen fæste fra Ja- 

 

 
cob Jørgensen på bondegård i Gum. htk. 

  

 
7-5-2-2,aftale 15/6 1780,tinglyst 2/2 1782 

  

 
brevet oplyser, at Jacob J. har fået skøde 

  

 
fra M... 

     

 
jeg troede længe, der var tale om et skøde 

 

 
men der må være tale om fæstebrev 

  

 
_________________ 

    

       fæster: Jørgen Pedersen            skøde: 28/9 1810 Sk.& PP. 
   

  
bd.4 Båg H. folio 158 

   

  
& B.10/114 

   Skødet til Jørgen Pedersen er interessant: (B.4/158 af 28/9 1810) 

 Henviser til Jørgen Andersens skøde, af 11. dec. 1770, hvor Jacob 

 Jørgensen gennem ægteskab m. enke er kommen i besiddelse af 4A 

 Der omtales endvidere 2 huse, hvoraf det ene, kaldet "Rommerhus" 

 medfølger, mens det andet forbeholdes Jacob Jørgensen - om det  

 kun er brugsret er  for mig uklar. - det må være det"høje hus" 
  Hvor "rommerhuset" ligger er også uklar. 

      Der er tale om hvad, jeg kalder et opremsningsskøde ! 
 

       søn: Peder Jørgensen          skøde (18/5 1848)   9/6  1848 
  enke: Maren Andersen          skifteat. (24/7 1867)  17/2  1868 
  ny md: Mads Christiansen          vielsesat. ( 7/3 1868)   8/1  1869 
  

søn: Peder Madsen           skøde 
(16/11 1903) 
20/11 1903 )20/11 1903 

  bror: Chr. Madsen          skøde (13/9 1912) 20/9  1912 
  fremmed: 

     Martin Simonsen          skøde  17/4  1946 
  datter:Margit S. Riis          skøde (10/11 1974 )24/2  1975 
  ......................... 

     fil:Gum.4a side 8 af 18 
   Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
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Rasmus Jørgensen (nævnt som tilforn) 1664,  
   søn: Hans Rasmussen 1660, 1682 

  søn:Rasmus Hansen ??? 
    

svigersøn: Anders Laursen (Larsen) 
(Larsen) nævnt Søholm 
ekstrakt m ekstrakt 1717 

              Anders Laursen (Lauridsen),nævnt Hovedkrigsb. 1722 
   enke: Gertrud Rasmusdatter se (x under matr. 2 
      (Rs.Hansens datter) 

    hds. 2. mand: Peder Jørgensen 1725?, 1750 
  søn af Gertrud RSd.s 1. ægteskab: 

   Peder Andersen,Søholm jordebog 1767 
      do. 

  
1770 

   Peder Andersen auktionsliste 2/4 1770 1770 
     do.              Hoveds kattebog 1774-77 

    Peder Pedersen,f.1755 mange gange 
  søn:Jørgen Pedersen,f.1785 1810 

    søn:Peder Jørgensen,f.1819 1848 
    enke:Maren Andersen,f.1835 
    ny m.:Mads Christiansen 1868 
    søn 2.ægsk. Peder Madsen 1903 
    bror: Chr. Madsen 1912 
    frem.:Martin Simonsen 1946 
    datter:Margit Simonsen Riis 1974 
    Poul Leon Larsen 2000 
    _______________________ 
    

       Bygningsoplysninger. 
    Der er ikke arbejdet i dette. Bygningsforsikringerne er ikke 

 til dato gennemgået 
    

       Vi kender nok til tre sæt byggerier: 
   De gamle bygninger op til ca.1810. Vi ved intet om dem, 

 udover et stykke træ,indmuret i mur med årstal "Anno  
 1660 H.R". (må være Hans Rasmussen) 

   

       Efter at Jørgen Pedersen havde købt til selveje i 1810 er 
 der uden tvivl foregået en del byggeri, bl.a. et nyt stue- 
 hus,hvorfra Bjælken over hoveddør er bevaret med indskrift: 
      Dette huus er bygget i 1815 af Jørgen Pedersen 

       og Anne Hansdatter. Gud i nåde det bevare fra 
       ildebrand og tyves hånd. 

    Ligeledes er det gamle vandtrug dateret med initialer og 
 årstallet 1828. 

     Gården var da med udbygning med port tæt ud til Fåborgvej. 
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Tofteport mod øst 
     Stuehus i syd - billede findes. 

    Ingrid Andersen - nu Flemløse Plejehjem - som var barn i Gum- 

merup kom hos Chresten og Laurine Madsen har fortalt om den 

gamle gård. 
     

       Efter at Laurine og Chr. Madsen havde overtaget gården i 
 1912 begyndte en total nyopførelse af gården. Stuehus blev 
 bygget "inde" i gården, men ud mod vejen (over den gl.Brønd) 

Billede findes fra 1914. Kostald blev bygget ca.1916 og 
 Laden, som i nogen grad er genbrug fra den gamle Køng Præ- 
 stegård,er bygget 1912,medens garagehuset er bygget i 1922. 
 Senere er der lagt nye tage på, og vinduer er udskiftet. 
 Kampestensvinehuset anses at være bygget omkring 1870. 
 fil: Gum.4a side 9 af 18 

   ......................... 
     Familieforhold. 
     

       Rasmus Jørgensen nævnt 1664 (tilforn) 
    

 
findes ej i kirkebogsrergister 

   

 
født ca. 1580 (søn f.ca.1613) 

    søn: ?? – sikkert 
     Hans Rasmussen nævnt i 1664, 1682 (1688) 

   "gl.Hans Rasmussen" 
    f.ca.1613, d.20/3 1698 eneste som passer efter Kirkebog 

  g.m.Maren Jeppesdatter 
    f.ca 1612,d.31/1 1692 eneste som passer efter Kirkebog 

  

 
KILDE: matr afskr. 1682 på lands- 

  

 
       arkiv. Bjælke i mur. 

    søn: "Unge" Hans Rasmus-        Kirkebogsregister 
                sen(*        ej SK. PRO. 

     søn: ?? (t *) så født 1661, gift til Mosegård 
  Rasmus Hansen (t 

     f. ??   d.  ??, g.  ?? 
     Rasmus kan være død før  

    1687,da 1. kirkebog 
     blev anlagt. 
     

       Dog usikker !    >>>> Dog usikker ! se Hypotese (t 
     strøtanke: Bemærk vi har Rasmus Henningsen,Gummerup 

 

 
bg.21/4 1689 34 år 

    

 
Han kan være far til Gertrud ! 

   

        datter: nok ingen sønner! 
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Gertrud Rasmusdatter  kun disse data findes i kirkebogs- 
  f.ca. 1686, d. 26/8 1764  register 

     gift 1.g. 8/11 1705 m. nævnt s.fæster i ekstrakt fra Søholm 1717 
 Anders Laursen (Larsen)x   9 børn kendes 

    f. ca 1675, d.20/11 1729  1. Karen,dbt.16/2 1710,ej se v.Køng Kb 
    desværre ej vidner K.b.  2. Anna,dbt.11/2 1712,g.22/11 1737 m. 
   9 kendte børn >>      Rasmus Hansen, hun bg.4/4 1738,25 år 
  

 
 3. Maren,dbt.28/1 1714,ej se v. Køng Kb 

  

 
 4. Matz,dbt.28/12 1716, evt. g.19/12 1749 

  

  
m.Birthe Hansdatter 

  

 
 5. Sidsel dbt.23/4 1719,bg.4/3 1722 

  

 
 6. Laurids,dbt.15/2 1722,ej se v. Køng Kb 

  

 
 7. Peder,dbt.30/4 1724,førte videre 

  

 
 8. Hans,dbt.10/11 1726,bg.29/9 1729 

  

 
 9. Sidsel,dbt.20/11 1729,bg.1800 

  

 
    g.10/4 1748 m.Jørgen Andersen,Glensbj. 

 

 
    g.2.g 31/5 1772 Jacob Jørgensen 

  

       ................    ej finde Sk.pro. ! 
    

        søn: Peder Andersen 
    dbt. 30/4 1724 

      førte sen.fæstet videre  
     (søster: Sidsel Andersdatter,dbt.20/11 1729,d 3/9 1800) se ### 

fil:Gum.4a side 10 af 18 
   Gertrud Rasmusdatter forsat 

    

       Gertrud Rsdt. blev senere 
    (21.jan.1731) 2.g. m. 

     Peder Jørgensen nævnt som fæster i afskrift af matr. 
  f.ca.1691,d.25/5 1755    ca.1750 (1725 - 1750) 

   sikkert ingen børn - Ger- 
    trud var 45 år! 

      Se B.Sk.pro.B.I/f.189  >>>> >>> Her anføres: Gertrud & Peder havde ej 
 

 
 børn - arvinger er 1)Gertrud m."værge"  

  

 
    hds. søn Peder Andersen & 

   

  
2) Peders søskende 

   

 
  Henrik Jørgensen,Køng 

   

 
  Jacob Jørgensen, Glamsbjerg 

   

 
    (det kan vel ikke være ham,som 31.juli 

  

 
     1772 blev gift Jørgen Andersens enke 

  

 
     Sidsel Andersdatter ?)  ### nej alder 

  

 
  Niels Jørgensen, Bregnemose 

  

 
  Anders Jørgensen, Ejby 
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   Karen Jørgensdatter,g.m.Niels Hansen 

  

   
  Dærup 

   

 
   Maren Jørgensdatter - synes død,derfor 

 

 
   hendes børn - vist 2 sønner  

      Gertruds søn: 
     Peder Andersen,dbt.30/4     9 kendte børn: 

    1724 fæster Bøgebjergg.  1. Peder Pedersen,dbt.14/12 1755 
  1770 (s,bg.15/6 1810 (s        førte gd. videre 

    gift 2 gange:  2. Anders,dbt.30/5 1757,g.9/8 1782 m. 
  

 
      Anna Christiansdatter, Glamsbj. 

  1) 24/1 1755 Kirsten Ni-  3. Gertrud,dbt.22/6 1760,bg.24/8 1760 
  elsdatter fra Bonnegd.  4. Niels,dbt.10/1 1762,ej se Kb.opl. 
  i Køng  5. Hans,dbt.29/4 1764,bg.6/10 1765 
  bg.25/7 1781,min 9 børn  6. Hans,dbt.15/3 1766, måske bg.5/6 1788 

 

 
    24 år el gift 22/11 1793 m. enke Jo- 

  2)Kirsten Pedersdatter     hanne Hansdatter, Højrup 
   g.19/11 1781  7. Morten,dbt.19/2 1769,ej se Kb.opl. 

  hun f.c.1752,d.29/12 1825  8. Maren,dbt.25/3 1776,bg.20/5 1798,21 år 
    1 datter:Birthe,f.1783  9. Anna,dbt.14/12 1777,bg.29/3 1778 

  

       boede på aftægt i "høje" 
    hus, matr.52 

     ................ 
     Peder Pedersen børn: (kender kun tre) 

   døbt 3.søn.i adv.1755  1.Birthe Kirstine Pedersdatter 
   død 9.juli 1839    dbt.4/5 1783,d.18/6 1829 
   gift 21/2 1780 i Flemløse    gift 28.maj 1802 med 
   Karen Jørgensdatter    Diderich Nielsen,Højrup 
   f.c.1745 i Dærup  2.Jørgen Pedersen,dbt.20/3 
   bg.4/5 1815    1785,førte gård videre 
   Efter Ulla TH. er hun  3.Anna Pederdatter 
   født i Dærup, Flemløse    døbt 24 søn.ef.Tri. 1788 
      stemmer !    begr. 11.nov.1811 ugift 
   

 
   Efter opkaldelsesteori 

   

 
   skulle der være en "Peder" 

   

 
   måske død som barn ? 

   fil:Gum.4a side 11 af 18 
   ......................... 

     Jørgen Pedersen børn: (kender kun 4) 
   døbt Palmesøn.1785  1.Anne Marie Jørgensdatter 
   død 14.apr. 1852    f.28.juni 1814,død ? 
   gift 22.apr.1812 m.    g.12.jan. 1844 m. 

    Anne Hansdatter fra Tje-    Rasmus Nielsen,Strandby 
   nergården i Køng  2.Rasmus Jørgensen 
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f. 1794,død 30.dec.1849    f.22.apr.1816 
    

 
   død 24.dec.1839,ugift 

   Anne Hansdatters   3.Peder Jørgensen,f.1819 
   slægtsforhold er kendte    førte gård videre 

    og gengives  nedenstå-  4.Karen Jørgensdatter 
   ende. (p    f.27.febr.1824 

    

 
   d.29.okt.1841,ugift 

   ......................... 
     Peder Jørgensen børn: (5 kendes ) 

    f.2.nov.1819,d.5.juli 1867 7 
     gift 1. (11.dec.1846 )  1.Karen Pedersdatter 

   Dorthe Rasmusdatter fra    f.26.okt.1848,død ?? ?? spæd?? 
   Risagergård  2.Rasmus Pedersen 

    f.14.febr.1822,    f.3.marts 1852,d.25.jan.1854 
   død 25.aug.1864  3.Jørgen Pedersen 

      hendes forældre var:    f.31.maj 1855,d.1.juni 1855 
   Rasmus Jensen & Karen  4.Rasmus Pedersen f.15.juni 1856 
   Pedersdatter,Risagergård    konf.2/10 1870 

       (se det )    gift 30.aug.1878 i Lumby kirke m. 
  

 
   Ane Catrine Nielsen en,f.1850,datter 

   

 
   af Niels Jeppesen 

    

 
   Parret boede først Ll.Grynborg i 

  

 
   Sanderum og efter 1887 i Lumby 

  

 
             3 børn: Niels Peder Pedersen 

  

  
f. 5/5  1879 

   

  
Marius Pedersen 

   

  
f. 9/10 1882 

   

  
Herman Pedersen 

   

  
f.24/2  1890 

   

 
    - - - -  

     

 
      Efterslægt: se Ulla Thomsens opteg- 

  

   
nelser. 

   

       

 
 5.Jørgen Pedersen f.18.jan 1861 

   

 
   gift 19.juli 1887 i Nikolaj K,Svdb. 

   

 
   Elise Charlotte Amalie Jakobsen 

  

 
   f.1864 i Otterup ? 

    

 
   Han var dyrlæge i Otterup 

   

 
       2 børn:   1. Peder Viggo Pedersen 

  efterkommer: J. Genner f.17/11 1887 
   Fr.d.V'vej 11 tog i 1919 navnet 
   P.O.Box 2713    >>>>>>> >>>>>>> "Genner" 

    2100 København Ø faddere:  bror Rs.Pe- 
  35855 

 
dersen og ds.svigerfar 
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J. Genner gift m. Ulla Niels Jeppesen 
   Thomsen, nu boende 2 Margrethe Dorthes P. 

  Hostrups Have 28,6 f.22/9 1896 
   1954 Frederiksberg C 

    telf. 35 364013 
     

       fil:Gum.4a side 12 af 18 
   gift 2.g (4.okt.1865) m. 

    Maren Andersen,Gummerup børn: kun 1 
    f.28.febr.1835  1.Anders Pedersen f.23.febr.1866 

   død 10.febr. 1917    konf.4/4 1880 
    hds.forældre var:    gift i København,hvor han blev vin- & 

  Maren Andersdatter og    tobakshandler, død i 1958 i Kbhvn. 
  Anders Jensen(Rokkedrejer)    jvf. skiftepapirer og.Margr.Skytte 
     se familieoplysninger    var der 3 børn: 

       under Anders Nielsens      1. Peder Axel Christian Pedersen 
     gård matr.nr. 28A      2. Anders Svend Ove Pedersen 
  

 
     3. Mary gift Green 

   

       Peder Jørgensen døde 5. børn:  i alt 3 
    juli 1867,hvorefter enken    1.Peder Madsen,f.26.okt.1869 d.20.okt. 

   Maren Andersen giftede sig  1951, ugift 
   med sin ungdomskæreste med boede Fåborgvej gvej 104 
   hvem hun allerede havde en  husbestyrerinde: 
   datter,Karen f.2.juni 1861. Sofie Lyder 
   Han hed Mads Christiansen   2.Christen Madsen f.19.maj 1872,d.12.maj 

  (Madsen)fra Sønderby. 1955 gift      m. 
   Vielsesdato 7.marts 1868 Laurine Hansine Hansen 

    Hans forældre var: f.23.nov.1872 i Alle- 
     Chr.Stylsvig Hansen og sted,død 18.sept. 1949 

    Karen Eriksdatter. ingen børn, men "pleje 
  Mads Christiansen døde datter" Ellen 

   4709 
      (familie til Karen Simon-   3.Karen Madsen,f. 2.juni 1861,konf.3.okt 

    sen,født Andersen) 1875.Gift 7.marts 1889  
  

  
m.Frederik Hansen,Kø- 

  

  
benhavn.f.i Køng 1857 

  

  
 2 sønner: 

   

  
   1.  elektroing. 

   

  
   Hans Fr.Chr.Hansen 

  

  
   gift m. Anne Marie 

  

  
   2.   salgschef 

   

  
   Max Chr. Hansen 
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Der kom nogle nivøer fra København på 

  

 
besøg hos Peder og Christen Madsen,men 

 

 
det må have været ovennævnte 

  

 
Margrethe Grønlund Pedersen,Langedil,Hårby 

 

 
skulle jvf.Margr.Skytte,være ætling herfra 

 

       

 
Familieforholdene på Bøgebjerggård var  

 

 
i 1870erne indviklede med faktisk 3 hold 

  

 
børn: 2 tilgiftede børn,Rasmus & Jørgen 

  

 
      1 - mit barn - Anders 

   

 
      3 -vore børn- Karen,Peder & Christen 

  

       

 
Der var "dramatik" omkring Maren Andersen  

 

 
f.1835. Historien vil fortælle, at da Pe- 

  

 
per Jørgensen døde ,sendte hun,Chr.Hansens  

 

 
bedstemor,   ,til Sønderby med brev til 

  

 
sin gamle kæreste, Mads Chritiansen, om 

 

 
at nu var pladsen ledig! 

   

 
Imidlertid var der da lyst til ægteskab  

  

 
for Mads C, men det blev aflyst. Tilbud- 

  

 
det fra Maren var bedre. 

   

 
Hvis man ser på tidsperioden fra dødsfald 

 

 
til nyt ægteskab,kan dele være en skrøne. 

 fil:Gum.4a side 13 af 18 
   

       

 
På Bøgebjerggård uddøde familien med Chri 

 

 
ten Madsen,omend der skulle være familie- 

 

 
forbindelsen til efterfølger Karen Simon- 

 

 
sen,født Andersen.( se Karen Andersens 

  

 
 mormor,Johanne  ) 

    

       

       

 
___________________ 

   

       

        p) Anne Hansdatters familieforhold  
   

       Tjenergården i Køng: 
    

       Maren Rasmusdatter født 
    flere oplysn. 1737 el. 
    1739 el.1742 i Gummerup 
    død 8.juli 1814 børn: 

     gift 1. gang 15/9 1761 1.Peder Jørgensen f. 1762 
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Jørgen Pedersen,Køng 3.flere børn 
    f.ca.1728,d.27/8 1772 2.Maren Jørgensdatter f.1771 

   

 
  Kirkebogen oplyser: 

   

 
  Palmesøndag 2/3 1794 døbtes Anna Hansdatter 

 

 
  ugift mor:Maren Jørgensdatter og udlagt  

 

 
  barnefar,Tjenestekarl,Hans Rasmussen. 

  

 
   Maren Jørgensdatter dør 19/4 1794, 23 år 

 

 
    måske godt for hende 

   

 
  Altså et barnebarn af Maren og Jørgen. 

  

 
  Ved folketælling i 1801 opholdt Anne 

  

 
  Hansdatter sig hos mormoderen på Tjener- 

 

 
  gården. 

     

 
  Jeg har ikke senere kunnet finde foræl- 

  

 
  drene, hverken som gifte eller på anden 

 

 
  måde ! (DET dølgede man !!) 

   

 
  Den 24.april 1812 blev Anne Hansdatter 

  

 
  gift med Jørgen Pedersen på Bøgebjerggd. 

 

 
  Forlovere var hans far,Peder Pedersen og 

 

 
  hendes stedbedstefar,Rasmus Frederiksen 

 gift 2.gang 4/12 1772 
    Rasmus Frederiksen,Ørsted 
    f.1750 el.1752 børn: 

     død 5/3 1819 i Køng 1.Anna Rasmusdatter,f.1774 
   

 
2.Anna Marie Rasmusdatter,f.1781 

  

 
3.Karen Rasmusdatter,f.1783 

   

       

       "Historien" endte således meget godt ! 
   

       ......................... 
     fil:Gum.4a side 14 af 18 

   

       Dramaet omkring handel med Bøgebjerggård i 1770. 
 

       Jørgen Andersen,Glensbjerg, købte tilsyneladende gården af Chr. 

Schøller for næsen af fæster. 
    Hvordan og hvorfor ?? 
    Hypotese: 

     PÅ gård ,gl.matr,nr.6 (hartk. 3-7-1-2) i Glamsbjerg tilhørende Sø- 

holm boede fæster Jørgen Andersen, født ? død 26.apr. 1772 
 gift den 10.apr. 1748 m. Sidsel Andersdatter fra Gummerup (f.ca. 

1729, d.3.sept.1800 ). 
    Sidsel Andersdatter var søster til Peder Andersen, fæster 

 på Bøgebjerggård. 
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Jørgen Andersen køber Bøgebjerggård af Schøller på (Søholm) Margård 

den 11.dec. 1770 (skøde foreligger først tinglyst den 30.sept.1772) 

Peder Andersen bliver altså fæster under Jørgen Andersen (svoger ?) 

       Hvorfor? Var det for at drille eller havde Peder Andersen ingen  

penge ? Næppe - det var måske småt med penge - og 
 

 
Jørgen og Sidsel havde ej børn ! 

  

       Imidlertid - den 26. apr. 1772 dør Jørgen Andersen, men havde 14 

dage forinden - meget usædvanlig - lavet testamente.  
 Det var ovenikøbet et gensidigt testamente, som sikredeat søskende 

ikke kunne arve ! Dette viser sig 
   ved skifteforretningen afholdt af forvalter Bagger,Krengerup 

 den 26. maj 1772. Afdøde var repræsenteret af sin broder, Anders 

Andersen i Dærup og Sidsel med sin laugværge, Jørgen Jacobsen fra  

Kirke Søby (kopi af skifteforretning haves). Sidsel var derefter  

trods alder ca. 43 år et godt parti. Allerede den 31. juli 1772 
 bliver Sidsel gift 2. gang m. Jacob Jørgensen fra Kirke Søby. Jacob 

Jørgensen, født ca. 1749, er sandsynligvis søn af laugværgen,  
 Jørgen Jacobsen !! Var Jacob J fra Kirke Søby ? mon Dærup ? 
 

 
Søholm Jorde.b.1767 Glamsbjerg 

  

 
gd.nr,6 Jøregn Andersen htk.3-7-1-2 

  

 
  samme 1796 

    

 
  Jacob Jørgensen htk. 3-7-1-2 

   Der er en anden Jacob Jørgensen i Glamsbjerg,f.ca. 1753 
    Skulle være ane nr.331 til Børge Askholm,Cypresvej 23,Kbhvn.S 

       KIRKEBOG for KIRKE SØBY og Flemløse bør nærmere undersøges ! 

       21/2 1780 bliver Peder Andersens søn,Peder Pedersen, f.ca.1755,  

Bøgebjerggård, gift i Flemløse Kirke  
   med Karen Jørgensdatter f. ca.1745. Med aldersforskellen har det 

været et fornuftsægteskab - og jeg vover at gætte på, at Karen Jør- 

gensdatter var søster til Jacob Jørgensen, så man stadig havde   

gode forbindelser til ejeren, Sidsel Andersdatters 2. mand, Jacob  

Jørgensen. Jacob Jørgensen f.c.1749 
   

 
Karen Jørgensdatter,f.c. 1745 

   

       Sidsel Andersdatter dør 3.sept.1800 71 år gammel, og allerede ved 

folketællingen i 1801 er Jacob Jørgensen gift (ej i Køng Kirke) 2. 

g.m. Else Hansdatter, f.ca 1768, d.11.maj 1838. 
  Endelig den 28.sept.1810 skøder Jacob Jørgensen Bøgebjerggård til  

"stednevøen" Jørgen Pedersen,f.1783 og i 1812 gift m. Anne Hansdat- 

ter fra Tjenergården, men Jacob Jørgensen beholdt lod med hus på 
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vestside af  Fåborgvej kaldet matr nr. 52 ("1844"). Huset beboedes 

ca. 1814 af Peder Andersens ENKE. Det må have været Peder 
 Pedersens stedmor ! 

    fil:Gum.4a side 15 af 18 
   

       SE HYPOTESE NEDENFOR: 
    At der har været lidt spændinger ses bl.a. af, at Jørgen Pedersens  

far, Peder Pedersen i 1808 selvstændig købte matr. 35 i Højbjerg. 

Jeg har ikke i Kirkebogen kunnet finde evt. børn af Jacob Jørgensen 

Teoretisk var begge hans koner i fødedygtige aldre!! 
      Jacob Jørgensen dør (1826) kontrol kirkebog! 

  

       ......................... 
      s)Kirkebogsregistret for Køng Kirke har mange, der hedder Peder 

Andersen. Det sikre,vi ved, er at fæster på Bøgebjerggård i 1770 

hed Peder Andersen og var far til Peder Pedersen f. ca.1755. 
 

       MULIGHEDER og KOMBINATIONER: 
   Peder Andersen,aftægtsmand i Gummerup,f.ca.1743,d.23/4 1825,g.2.g. 

den 19/11 1781 m. Kirsten Pedersdatter,f.ca.1752,d.29/12 1825 

DUR IKKE !!   (HAN for UNG) Dur ikke 
    

       Peder Andersen, Gummerup,dbt.30/4 1724,d.15/6 1810,gift 1.g m. 

21/1 1755, Kirsten Nielsdatter, f.c. 1734, d.25/7 1781 
 Gift 2.gang med ovenn. Kirsten Pedersdatter,f.ca.1752,d.29/12 1825 

MÅSKE ER DET de efterlyste!! Ja -Ja 
    

 
Ulla Thomsen enig !! 

   

       Peder Andersen - uden data - gift m. Gertrud Rasmusdatter, f.ca. 

1686,d. 26/8 1764. Var han Gertruds 3. mand ?? 
  DUR IKKE !!   (HUN for GAMMEL) Dur ikke 

    

       Peder Andersen - uden data - gift 17/1 1734 m. Anna Elisabeth 

Pedersdatter fra Køng. 
    DUR IKKE !!   (HUN for Gammel til søn,Peder Pedersen,f.ca.1755 ??) 

   BEMÆRK dog: Peder Pedersen havde datter,kaldt Anna,f.1788 

  
Dur ikke 

    

 
___________________ 

   

       Gertrud Rasmusdatter undersøges nærmere - ej flere brugbare 

jvf.kirkebog. Hds. ægteskaber: 
   t) 1)gift m. Anders Laursen 8. nov. 1705 

  

 
han f. ca 1675, d. 20.nov. 1729 

   

 
2)gift m. Peder Jørgensen 21.jan.1731 
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han f.1691,d.25/5 1755        

   

       

 
___________________ 

   

       

       Bemærk endvidere: Folketællingerne i 1787 & 1801 taler ikke om en 

aftægtsmand på Bøgebjerggård ved navn Peder Andersen. Men ved 

FOLKETÆLLINGEN i 1787: 
    familie nr. 22 bestående af gamle Peder Andersen, f.ca.1723 og 

Kirsten Pedersdatter, f.ca. 1752 
   

       FOLKETÆLLINGEN  i 1801 - familie nr.32 aftægtsfolk Peder Andersen 

f.ca.1729 g.2.g.m.Kirsten Pedersdatter (hun 1.ægsk.) f. ca 1754. 

Det kan passe med ovennævnte - man havde nemlig ikke altid styr på 

alderen !! 
     

       BEMÆRK familie nr. 31 boede i Sliwa huset, så ved "normal" rundgang 

passer det udmærket, at nr. 32 boede i nuv. nr.102 
  fil:Gum.4a side 16 af 18 

   

       BEMÆRK endvidere: Efter afskrift af "1844" fra ca. 1814 boede 
 Peder Andersens ENKE i Jacob Jørgensens hus (matr.nr.52) !! 
 

       Altså: 
      Man var så moderne at have selvstændig aftægtsbolig allerede ! 

 
____________________ 

   

       Afskriftet 1725 -1750 nævner Peder Jørgensen - ok 
  

       INDBERETNING fra Søholm 1717 jvf. Krog, jvf. Vestf. HJ. 1993 vil  

kunne afsløre navn på fæster på Bøgebjg. i 1717 
  Okt. 94: HAN HED ANDERS LARSEN (LAURSEN) 
  Hullet" i fæsterækken er fundet !!! 

   

       Begge blev mænd for/gift med  Gertrud Rasmusdatter 
 _________________________ 

    

       

 
"HULLET" 

     

        t) vedr."hullet" mellem Hans Rasmussen & Gertrud Rasmusdatter g.m. 

 8/11 1705 med Anders Larsen. (Periode 1698-1705) 
      Kirkebog anfører (desværre) ingen vidner ! 

  

       Jeg har hidtil arbejdet med den hypotese, at der måtte være en Hans 
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Rasmussen søn kaldet Rasmus Hansen. Han findes ikke i kirkebogsre- 

gistret, men kan være død før 1687, hvor 1. kirkebog anlagt. 
  Kirkebog oplyser om en "Rasmus" uden efternavn, men han 
  kan ikke bruges ! 

     Men jeg er usikker ! Nej han kusk på Søholm !!!!!! 
   

 
___________________ 

      Derudover: Kirkebogsregister kender ingen brugbare 
 

 
ved dette navn,  men der er en Rasmus 

  

 
uden efternavn, hvis kone Sidsel Rasmus- 

 

 
datter er begravet 2/4 1730 - 64 år 

  

 
altså født i 1666 - kan være mor til 

  

 
Gertrud Rasmusdatter ,f.1686 

    

 
Jeg er optaget af denne mulighed - 

  

 
NB. Gertrud havde en datter v. navn  

  

 
Sidsel - opkaldsteori ! 

   

 
___________________ 

    Der findes ej Sk.Pro for Hans Rasmussen,Maren Jeppesdatter el.  

 Anders Larsen 
     Hvis der har været en Rasmus Hansen,skulle han være født 

 senest ca. 1660 (forældre fra 1612 & 1613) 
    Hans Rasmussen kunne også have haft en datter, som kunne være 

  gift m.en mand,der hed enten Rasmus  (Gertrud Rasmusdatter) 

   el. Lars m. søn Anders Larsen ! 
   

         Anders Larsens far må hedde Lars.Jeg har set på "Lars" i k.b.reg. 

  i perioden. Der er faktisk kun en mulighed:Lars Andersen,Gummerup 

  bg. 22/4 1688,70 år Øvrige "Lars" for unge !" 
   

       JEG TROR IKKE, DETTE kan ENDELIDG AFKLARES 
  ...................................... 

    fil:Gum.4a side 17 af 18 
   

       Historien om Sofie. 
     Peder Madsen f. 1869,d.1951 solgte i 1912 Bøgebjerggård til sin 

broder, Chresten Madsen og flyttede med sine foræl. over i matr.4i 

(Fåborgvej 104). Han blev aldrig gift, men fik som husbestyrerinde 

Sofie Lyder. 
     Han lavede testamente til fordel for Sofie, så hun efter hans død  

kunne blive boende "husfrit" i  nr. 104. 
   Peder Madsens arvinger, som var 
     1) hans broder Chresten Madsen 
     2) hans halvbroder, Anders Pedersen 
     3) hans 2 søstersønner (Karens sønner) 
       a) Hans Fr. Chr. Hansen 
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    b) Max Chr.Hansen 
    måtte derfor overtage huset i en slags fællesskab 

  Sofie levede imidlertid helt til 1969, så 3 af ovennævnte 4 partsh. 

vere døde forinden, og det blev derfor igen deres arvinger, der måt 

te træde, nemlig: 
        1) Chrestens Madsens 16 arvinger 

      2) Anders Pedersens tre børn:Peder Axel Chresten Pedersen 

 
       Mary gift Green 

    

 
       Anders Sv.Ove Pedersen 

      3) Hans Fr. Chr.Hansens hustru i udskiftet bo: Anne Marie 
 

           Med andre ord: Kun Max overlevede Sofie. 
  ________________________ 

    

       Som det fremgård af teksten er der et enkelt "hul" og flere 
 usikkerheder/muligheder !   for periode 1698 -1705 

   

 
_________________ 

    

       

 
Folketællinger 

    Ft. 1787,21.fam 
     Peder Pedersen,32,b.& gd.beboer 

   Karen Jørgensdatter,42,kone, beg.1.ægh.sk. 
   Birthe Kirstine Pedersdatter,4, datter 

    Jørgen Pedersen,2, søn 
      Mads Pedersen,37,ug, tj.k. 
      Anders Jørgensen,15, tj.dr. 
      Maren Jørgensdatter,22,ug, tj.pige 

     Anna Rasmusdatter,15, tj.pige 
   

       Ft. 1801 16.fam. 
     Peder Pedersen,47,b.& g. 

    Karen Jørgensdatter,57,kone beg. 1.æg.sk. 
   Jørgen Pedersen, 16,søn 

     Anna Pedersdatter,12, datter 
           2 tj. folk & 

          Birte Pedersdatter,46, Inderste & væver 
  fil:Gum.4a side 18 af 18 

   

       Ft. 1834 29. fam. 
     Jørgen Pedersen,49,gmd. 

    Anne Hansdatter,40, kone 
     Rasmus Jørgensen,19 
     Peder Jørgensen,15 
     Anne Marie Jørgensdatter,20 
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 Karen Jørgensdatter,10, alle 4 deres børn 
    Hans Nielsen, 28, tj. Karl 

      Karen Margr. Jørgensdatter, tj.pige 
      Peder Pedersen,79.enkem. aftægt. 
   

       Ft. 1840 se liste 
     

       Ft. 1850 se liste 
     

       Ft. 1860 se liste 41. fam 
    

       Ft. 1870 
      Mads Christiansen,31,f.Sønderby,gmd. 

   Maren Andersen,34,f.Køng, kone 
    Rasmus Pedersen,13 Peder Jørgensen & Dorthes sønner 

   Jørgen Pedersen,9,   Do 
       Karen Madsen,9, deres før-ægteskabelige datter 

     Anders Pedersen,3.Peder J. & Marens søn 
      Peder Madsen,under 1 år, deres søn 

         4 tj,folk 
     

       Ft.1880 
      Mads Christiansen,41,husb. 

    Maren Andersen,kone, 44 
     Rasmus Pedersen. ses ej hjemme 

    Jørgen Pedersen,19 
      Karen Madsen,18 

        Anders Pedersen,13 
        Peder Madsen,10 deres søn 
        Chresten Madsen,7, deres søn 

        Karen Christensen,18,tj.pige 
        Hansine Hansen,15, tj. Pige 

    

       Ft.1787 i Glamsbjerg 
    Jacob Jørgensen,38,husb. Bonde 

   Sidsel Andersdatter,58,kone,2. æg.sk. 
        søster til Peder Andersen i Gummerup 

   Lars Jørgensen,25,tj.karl, dragon 
    Karen Larsdatter.30,ug,tj.pige 

     Mette Hansdatter,16,tj.pige 
     Maren Pedersdatter,11,tj.pige 

   

       Ft.1801 i Glamsbjerg 
    Jacob Jørgensen,53 år 
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Else Hansdatter,37,kone,d.11/5 1838 
    ej tj.folk 

      

       Ft. 1801 "høje hus", 32 fam.Gum. 
   Peder Andersen,f.c. 1724 2. æg.sk. 

     Kirsten Pedersdatter,f.c.1754, 1. æg.sk. 
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fil Gum2-5a.doc                                       side 1 af 3 

 

Oversigt gård matr. 5a.Gummerup kaldet 

Risagergård. 

beliggende Klaregade 25, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 

ejer i 2001: Anders Krogh Pedersen 
 

Resume: 

Gården er næsten typisk for ejendomme i Gummerup. I 1600 årene var 

den strøgods - blev opkøbt til Ryttergodsdistriktet - kom senere 

ind i auktionsperioden efter 1764 og blev af fæster frikøbt til 

selvejergård. Gården kom nogenlunde ud af udskiftningen, men blev 

som de fleste herværende gårde liggende på sin gamle plads i 

landsbyen. 

Familiemæssig har samme familie boet på gården helt op til 1947. 

 

ooooooooooooooo 

 

 

Identifikationer. 
Fr.d. 3'matr. 1664 12-4-1-0 hartkorn 

Chr.d.5'matr. 1682  9-0-1-1   do.   gd. nr. 3 

Udskiftn nr. 27 hartkorn  5-6-3-0 1/2 

Hartkorn efter 1844 matr. 6-4-3-1 1/4 

Efter frasalg i 1947 er hartkorn oplyst til 4-0-1-1 1/4 

Areal efter tingbog 1992      19 ha 8690 kvm 

 

Navnet Risagergård stammer fra navn på mark/højdedrag øst for gård 

kaldet Risager. 

- - - - -  

Grundet de store forskelle i hartkorn fra Chr.d.5'matr til 

udskiftning kunne man formode et frasalg i periode fra selvejerkøb 

til udskiftning, men dette har ikke kunnet bevises. 

 

Der er sket mageskifte af jord (5c for 6g) i 1930 - foretaget et 

enkelt tilkøb,18a og frastykket 5b-5k i periode op til 2000. 

Særlig i 1946/47 blev der på jordlovsudvalgets foranledning 

frastykket jord. 

- - - - - 

Bygningsforhold er ikke undersøgt, men gården ligger givet på sin 

gamle plads i byen. Af den gamle bindingsværksgård med stuehuset i 

nord resterer det fredede stuehus. Der vil kunne findes billeder 

fra den ældre gård, bl.a. det fra Bystævnet ca. 1943 

 

oooooooooooooo 

fil: Gum2-5a                                  side 2 af 3 
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Ejere  
 

Erich Rosenkrantz til Rosenholm  nævnt som ejer      1682 

Erich Scheel til Arreskov, fik måske skøde i         1697 

salg til Kronen/Ryttergods 1718           skøde 20/6 1723 

salg til Christiane Stockfledt/Holck 

                    Søholm, Auktionskøde        13/9 1765 

auktionssalg til Chr. Schøller, Margård,   skøde 2/4 1770 

 

fæster Jens Rasmussen køber til selveje i            1772 

  enke Karen Pedersdatter ejer v. skifteattest       1793 

hds.2.mand Rs. Andersen skøde v. vielsesattest       1795 

søn af Jens Rasmussen,Rasmus Jensen skøde måske i    1806 

  enke Karen Pedersdatter ejer v. skifteattest       1832 

søn Rasmus Rasmussen,                  skøde 25/5    1855 

  enke Sidsel Marie Jørgensen, skifteattest   1/7    1892 

søn Lars Chr. Rasmussen                skøde 18/2    1898 

 

---------- 

 fremmed: 

Gunnar Pedersen                        skøde         1947 

 søn: 

Anders Krogh Pedersen                  skøde 20/5    1975 

    bor der 2001 

---------- 

 

Fæstere: 
 Christen Andersen                     nævnt         1600 

 Lars Andersen                         nævnt  1628 & 1657 

  hs. enke Maren Lauridsdatter         nævnt         1666 

 søn, Rasmus Laursen/Larsen            nævnt  1667 & 1716 

 søn, Laurids/Lars Rasmussen           nævnt  1702 & 1716 

 søn, Rasmus Larsen                    nævnt  1729 & 1761 

  hs.enke Karen Jensdatter             nævnt  1761 & 1763 

 søn, Jens Rasmussen     fæstebr. Ryttergods  29/7   1761 

 

 Jens Rasmussen køber til selveje                    1772 

 

ooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-5a                                 side 3 af 3 

Familieforhold. 
I perioden c.1600 til 1947 har gården været beboet af samme slægt.  

---------------- 

Chr. Andersen, nævnt år 1600                            

broder 

Lars Andersen, hans data er ukendte, gift m. 

               Maren Lauridsdatter, d./bg. 12/2 1666 

               5 kendte børn,hvoraf Rasmus førte gd. videre 

Rasmus Larsen, f.c.1630,d./bg. 20/9 1716, 86 år, gift ? m. 

               Maren Nielsdatter,f.c.1627,d./bg.7/6 1705, 78 år 

               3 kendte børn, hvoraf Lars førte gård videre 

Lars Rasmussen,f.c.1666,d./bg. 24/2 1734, g.18/6 1702 m. Anne 

               Marie Rasmusdatter,Glamsbj.f.c.1673,d.11/2 1743 

               4 kendte børn, hvoraf Rasmus førte gd. videre 

Rasmus Larsen, dbt.15.s.e.T.1705,d./bg. 9/11 1761,g.12/11 1730 m. 

               Karen Jensdatter,Gummerup,dbt.1697,d./bg. 8/5 1773 

               2 kendte børn,hvoraf Jens førte gd. videre 

Jens Rasmussen,dbt.7/1 1731,d.27/7 1793,gift 2  gange 

               1) 10/2 1764 m. Dorthe Clausdatter,Langsted,f.c.   

                  1739, bg.21/2 1766,27 år   -   3 børn 

                  tvil.Rasmus & Peder dbt.24/9 1764,bg.30/9 1764 

                  1 barn, Karen, dbt. &  bg. 8/9 1765 

               2) Karen Pedersdt.,g.c.1766,f.c.1741,d.12/12 1830 

                  6 kendte børn,hvoraf Rasmus førte gd. videre 

                  efter Karen Pedersdatters 2. ægteskab, g.19/6  

                  1795 m. Rasmus Andersen fra Højrup 

Rasmus Jensen, dbt. 18/1 1778,d.13/5 1832,54 år,gift 16/2 1806 m. 

               Karen Pedersdatter,Gum.,f.c.1788,d.22/1 1875,87 år 

               6 børn i ægteskabet,hvoraf Rasmus førte gd. videre. 

Rs.Rasmussen,  f.1828,d.26/2 1884,gift 2 gange 

               1) gift 28/5 1853 Maren Hansdatter, Højrup,f.1828, 

                  d.29/11 1860               4 børn i ægteskabet 

               2) gift 26/6 1862 Sidsel Marie Jørgensen,Allested 

                  f.10/5 1836,d.26/1 1898.   6 børn i ægteskabet 

                  hvoraf Lars Chr. førte gd. videre 

Lars Chr. Ras- 

     mussen    f. 7/2 1869,d.8/1 1947, ugift - søster Karen før- 

- - - - -                                    te hus 

               Lars Chr. Rasmussen blev således sidste ejer med  

               rod den i den gamle familie, som forresten har  

               en stor efterslægt, når den i øvrigt bliver  

               kortlagt. 

---------------------- 

Gunnar Pedersen,f. febr. 1910,d.     gift m. Esther Krog, 

               I ægteskabet 6 børn,hvoraf Anders førte gd.videre 

Anders Krogh Pedersen,f. 19/9 1939 
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Registreringer vedr. 

5a Risagergård 
                                            

Gum.5a 
 

side 1 af 7 
    

 

REGISTRERINGER 

     Identifikation 1992 

      Risagergård 5a m.fl 

      Ejer og beboer: 

      Anders Krogh Pedersen 

     Klaregade  25 

      5620 Glamsbjerg 

      

        Ældre identifikationer: 
     

        Årstal/betegnelser Hartkorn 
      Fr. III s matr. 1664 12-4-1-0 
        benævnes gård 
      1688 (1682) matr.nr.3  9-0-0-1 
      1717 Søholmekstrakt    ej reg. 
      1722 Hovedkrigsb.,gd.3  9-0-1-1 ,se (x under natr 2A 

    1750 - afsk.matr.nr.3  9-0-1-1 
      1767 Søholm Jordebog  9-0-1-1 
      1770   do.   do.  9-0-1-1 
      1770 auktionkat. 2/4 1770  9-0-1-1 
      1774-77 H.sk.b.selveje  9-0-1-1 Hovedskattebog! 

    1793 - udskiftn. nr.27  5-6-3-  1/2  (z 
     ca.1820 afskr.matr.nr.5a  6-4-3-1 ½ 1844 matr. udarbejdet 

   1947 matr.kort  4-0-1-1 ¼ i årene 1808-1810 
   1992 matr.nr. 5a,   se bemærkn under 2a 
   

        1992 Tingbog 5a Gummerup 
     ------------------------ 

      Ejendomsværdi  år 1992                areal  år 1992 
      ialt           1.400000                  5a 146775 kvm 

   heraf Gr.værdi    346100                 18a oo4247 kvm 
    forskelsværdi                      6g magesk. o47668 kvm 
     stuehusværdi    314700               I alt 198690 kvm 
     grundværdi        3000 

     ------------------------ ------------------- --------------- ---------- 
    Frastykning af matr. Man må grundet den store ændring i hart- 

  total 5b-5l korn antage, at der solgt noget fra går- 
                         z) den i periode 1777 - 1793 

    

 
Men hvortil og hvordan ? 
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      år 

     5b til 46a KØNG Gunnar Br andt,Langerod. 
     5c Dolevej 16,mageskifte, udstykn.Hjemstavnsgd 1930 
     5d indgår hos Frede Bagge, matr.27a,Gum (* 

    5e jord til Frede  Bagge, (tidl. Helgas hus) 
      restejend. indgård i matr.28c Køng, Skovgyden 
   5f til 8a Skovgård,4 ha 7490 kvm 1947 

     5g til 28c Køng Helgas hus s - senere tillagt  1947 (* 
                   matr. 27a, nu tillagt Frede Bagge 
    5h til 15  Køng,Viggo Hans sen, Skovgyden 1947 

     5i til 26k Køng, Vera & Ejnar Sørensen 1947 
     5k til 28c Køng, Helgas h us,Skovgyden    1947 (* 

       herfra til Frede Bagge,matr 27a  *) oprindelig til- 
    5l sen. frastyk. 5c på Dolevej     købt til 28c,Køng 
    --------------- -------------------     som nu tillagt 
    

  
    matr.27a Gum. 

    

  
side 2 af 7 

    Tilkøb matr. til 5a 
      

  
    --------- 

     18a Sjodsholm      19?? 
      6g fra Hjemstavnsgård/mageskifte  5c & 5l 1930 
      6r Gunar Pedersen, Anders Krogh Pedersen 

          6r nu alene til Mogens Risager Pedersen 
   

        Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
    

        Erich Rosenkrantz til Ros Enholm 
 

1682 
    

Erich Scheel til Arreskov ? 
      
1697? 

    Ryttergods/Kronen (handel  1718 )        20 ju ni 1723 se (x under  
   Christiana Stockfledt/ Hol lck            13.se pt.1765  matr.2A 

    Chr.Schøller,Margård -auk tion 2/4 1770    1770 
     Fæster Jens Rasmussen,nævnt H.sk.bog    1772 
         f.1732 død 27.jul.179 3 

 
(R=Ravnebj) 

   Jens Rasmussen køber selveje 11/12 1771,tl.17/8 1786 R/126 
    

enke Karen Pedersdatter skifteatt.    1793 
ses ej 
t.b. 

        f.1741 død 12.dec.183 0 
      

ny mand Rs. Andersen vielsesatt.    1795 
ses ej 
t.b. 

        f.1762 død 9.dec.1831 
     søn fra 1.ægsk.Rs.Jensen           skøde 18/9    1804 B.3/529 

        f.1778 død 13.maj 183 2 
            nævnt  ejer 1820,hos P.Jensen i "1844" 
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enke Karen Pedersdatter skifteatt.    1832 B.16/344-45 
       f.1788 død 22.jan.187 5 

      søn Rasmus Rasmussen, skøde m.aftægt /mor 25/5 5  1855 B.16/344 
        f.1828 død 26.dec.188 4 

 
-454 

    enke Sidsel Marie  Jørgen sen skifteatt.  1.ju li 1892 
         f.1837 død 26.jan.189 8 

      søn Lars Chr. Rasmussen udlægn.sk.(12/2) 18/2  1898             B.36/213 
        f.7/2 1869 død 8/1 19 47 

      fremmed Gunnar Pedersen    1947 
         f.23/2 1910,d.199? 

      søn Anders Krogh Pedersen                20.ma j  1975 
         f.19/9 1939 

      ------------------------ 
      Beboer/fæsterrække navn nævnt år 

    Christen Andersen 
 

1600 
    Lars Andersen 

 
1628,166 

    h.enke Maren Lauridsdatte R 
 

     1666 
        f.? død ca.12.dec.166 6 

      søn:Rasmus Larsen(Laursen ) 
 

1667,172 
        f.1630 død 11.okt 1716 

     søn:Lars(Laurids) Rasmussen,se (x under matr.2A 1702,172 
        f.1666 død 24,feb.173 4 

 
  & 1722 

        Lars R.fæste efter far,Rasmus Larsen, Ryttergods,  3/10 1697 
      Søholm Jordebog 1767 nævner Fæster som Lars Rasmussen 
  

 
MÅ være FEJL !!  JENS !! 

         do  do   do   do 
 

1767 & 1770 
   søn:Rasmus Larsen 

 
1729,176 

        f.1705 død 9.nov. 176 1 
          fæstebr.Rytterg.31/12 1729,B.4,folio 353 efter fader L.R. 

  h.enke Karen Jensdatter      1763 
    søn:Jens Rasmussen fæstebr.e.far,Rs.Larsen,(rytterg.)  29/7 1761 

 

 
kilde Rytterg.B.6/431 

    søn:Jens Rasmussen køber i 1772    nævnt      1763 
        f.1732 død 27.juli 17 93 

      se herefter ejerliste 
     ------------------------ 

      fil: Gum.5a side 3 af 7 
    

        Bygningsoplysninger evt. 
     

        Brandforsikringspapirer e r ikke gennemgået. 
     Stuehuset bygget i 1700 t allet. 

      
Jeg har set billede af gå rden fra vejen med b indingsværk 

k og 
port. 
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 se billede fra Bystævnet ca. 1943 
    

Risagergård har navn efte r højdedrag øst for gård kalde 
t 
Risbjerg 

    ------------------------ 
      

        Oplysninger om familie. 
     

        

        Chr. Andersen nævnt 1600 
     broder: ? 

       Lars Andersen f.? død ? 5 børn: 
        gift m.  1.Maren Larsdatter f.ca.1624 d.27/3 1690 

   Maren Lauridsdatter     gift m. 
         f.? død ca. 12/2 1666    Peter Jørgensen  Nr. Broby 

         - - -  
 

f.ca.1615 d.5/2  1703 
   ej finde opl. SK pro.  2.Anders Larsen fæstebonde  i Køng 

    & Fæstepro.     gift ? f.ca.1625 d.4/5  1690 
       - - -   3.Rasmus Larsen 

     min kilde er vist Evald    førte gård videre  se senere 
    Andersen, Middelfart  4.Hans Larsen fæstebonde  i Nyrup 
    

  
f.ca.1631 d.10/2 1706 

   

 
    gift m. 

      

 
   Anne Nielsdatter af Nyrup 

     

  
f.ca.1634 d.3/6  1698 

   

 
 5.Morten Larsen fæster på Mosegård G. 

   

  
f.c.1636 d .30/10 1690 

   

 
    gift m.? se Mosegård 

    ------------------------ ------------------- 
     Rasmus Larsen,Risagerg. 3 kendte børn 
     f.c.1630,bg.20/9 1716,86  1.Anne Rasmusdatter f.ca.1660 d.24/1 1747 

   år, gift m. -  ej Køng   gift ca.1682 m. 
     Maren Nielsdatter    Hans Christensen fæster i V oldtofte 

     f. ca.1627 d. 7/6 1705 f.? d.? 
     78 år  2.Peter Rasmussen boede på R isager 1696 

       - - - -     ikke gift f.? d.? 
    ej finde skifte i  3.Lars Rasmussen,f.c.1666 
    Ryttergods    førte gård videre  se senere 
    

        
Rasmus Larsen født i 1630  var nok lidt voldso 

m,havde 
ind  d imellem 

   lidt trang til flasken, h vilket gav anledning   til retstr træter 
    bl. a. 9 maj 1696 og 18. juni 1704 - jvf. Eva ld Andersen,Mid.fart 

   ------------------------ ------------------- 
     fil: Gum.5a side 4 af 7 
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Lars Rasmussen,Risagerg. 4 børn jvf.Rytterg.Sk.B.9,f.670 
     f.ca 1666 d. 24/2 1734  1.Rasmus Larsen,28 år,f.15s.e.T 1705 

    68 år,gift 18/6 1702 m.    førte gård videre  - se senere 
    Anne Marie Rasmusdatter,  2.Hans Larsen,25 år,dbt.9/4 1708 

    Glensbj.f.c.1673, d.11/2    bg.5/3 1733,23 år, ugift. 
     1743, 70 år  3.Peder Larsen,22 år,dbt.16/8 1711 

   

 
   ses ej gift el. død i Køng 

    ej finde fæstebr.  4.Lars Larsen,19 år,dbt.18/7 1715 
   

 
   bg.6/3 1737,21 år ugift 

    ------------------------ ------------------- 
     Rasmus Larsen,Risagerg.  kun oplysn. på 2 (5)børn - Sk.pro.(x 

   dbt.16.s.e.Tri1705 d.9/11 1761  Jens 
Rasmussen f.c.1732  1.Jens Rasmussen,dbt. 7/1 1731 

   1761,56 år,g.12/11 1730 m.    førte gård videre  se senere 
    Karen Jensdatter, Gum.  2.Maren Rasmusdatter,f.c.1737,d.8/7 1814 

   f.1697, død 8/5 1773    gift 2 gange       77 år 
     (Jens Rasmussens moder)    15/4 1761 Jørgen Pedersen,Tjenerg.Køng 

      - - - -    4/12 1772 Rasmus  Frederiksen, Ørsted 
   fæstebr.Ryttergods 31/12      Rasmus d. 5/3 1819,69 år  - datter- 

    1729,B.4,f.353      datter Anna gift t. Bøgebjergg. 
   

 
 3.Laurids Rasmussen,dbt 1734 (z 

   

 
 4.Anders Rasmussen.dbt.1736,d.1739 

       - - - -  5.Peder Rasmussen,dbt.1738 (z 
   

 
     z) må være døde før skifte 1763 

   x)skifte Ryttergods 11/7 1763,B.16,folio 104-105,vanskelig at  
  læse, men kun de 2 børn 

     søn Jens R.fik ryttergods fæste 29/7 1761,B.6,folio 461 
     data rigtige,men fornemmes forkerte !! 

   ------------------------ ------------------- 
     Jens Rasmussen,Risagerg.  børn.2.ægtesk - 7 stk. 

    dbt.7/1 1731 d.27/7 1793 
      gift 2 gange  1.Dorthe Jensdatter,f.c.1767,g.18/3 1791 

   1)Dorthe Clausdt.,Langst.    m.enkem. Lars Eriksen,Høed,tidl.g. 
      g.10/2 1764,bg.21/2    16/12 1774 m. Bodil Rs.datter 

       1766 27 år - 3 børn     Bodil bg.12/1 1791,43 år 
    2)Karen Pedersdt.g.c.1767     Dorthe d.14/3 1814,48 år 
     f.ca 1741 d. 12/12 1830     Lars,d.25/5 1830,76 år 
     gift c.1766, ej Køng 

       7 børn  2.Karen Jensdatter f.ca 1769 g.1791,ej 
    

 
   Køng m.Rs.Madsen ,Ågård,Nr.Broby 

    

 
   f.ca 1767,d.27/11 1831,64 år, Nr. Broby 

   

 
   3 sønner,8.døtre f.ca.1772 

                 - -     kilde Dortea K.K s bog (Skyttens) 
   

 
   ej se Karen bg. i Nr. Broby 
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Karen Pedersdatter blev  3.Anna Jensdt.,f.c.1771,,d.29/10 1860,90  
    gift 2. g.  19/6 1795 m.    g.7/2 1806 Anders Pedersen, Gummerup 

  Rasmus Andersen ,Højrup    se FT.1801,fam.7,1834,14.fam,1840,75. 
    f.ca 1762 d.9/12 1831    fam  (z  Enggård matr.13 

     1831,69 år  4.Rasmus Jensen f.ca 1778 
         ingen børn    førte gård videre  - se senere 

    

 
 5.Kirsten Jensdatter,f.c.1780 (** 

   

 
 6.Peder Jensen, dbt.1783    (* 

    

 
   *) ej finde ydl. oplysn. 

    

 
 7. Anne Marie, dbt. 1774,d.1776 

   

 
   **) fulgte søster Karen til Nr. Broby 

   

 
       blev g. - nok Nr. Broby - med Hans Pedersen 

  

 
       Fangel, senere Højrup - se matr.23 Højrup 

  

 
3 børn fra 1. ægteskab 

    

 
  tvil. Rasmus og Peder Jensen 

    

 
        dbt. 1764,d. som børn 

    

 
  Karen Jensdatter,dbt. 1765,død 

   

  
som barn 

     

        Skifte Jens Rasmussen Assens Hindsgavls Amts Sk.pro. 20/8 1793, 
 B.6,folio 111,122. Her oplyses de 6 børn. 

    

 
afst. med Ft. 

     

        ------------------------ ---------------------- 
     fil: Gum.5a side 5 af 7 

    

        Rasmus Jensen,Risagerg. 6 børn i ægteskabet 
      f.ca 1778 d.13/5 1832  1.Jens Rasmussen, f. .1808,konf,1822 (* 

     54 år,gift 16/2 1806 m.  2.Anne Rasmusdt. f. 23/4 1810 d.6/8 1892 
   Karen Pedersd.Gummerup    t.Voldtofte,se Vestfyns Hjemstavn 1998 

   f.ca.1788 d.22/1 1875    Bylandsgården ! 
      87 år  2.Karen Rasmusdt.f.1813,d.25/3 1854,41 å 

  

 
   g.26/6 1840 m.Rs. Pedersen, Landmåler- 

  

 
   gården,f.c.1812,d.23/12 1879,68 år 

   

        

 
 3.Peder Rasmussen,f .1816 d.?  (* 

     hendes forældre var:  4.Dorthe Rasmusd. f .14/2 1822 d.25/8 1864 
    Peder Andersen f.1744/49    1864,blev 11/12 1846 gift m.Peder Jør- 
    d.23/4 1825,82 år gensen, Bø gebjerggård 
    Hedvig/Helvig Jørgensd.  5.Hans Rasmussen,f.1824,d. 

     f.1749,d.2/7 1840,91 år    g.27/5 1853 Anne Hansdatter, Højrup, 
      ses ej.gift Køng    f.c.1821, begge ej døde 1892 

      Karen havde 3 søskende: 
       Anders f. 1778  6.Rasmus Rasmussen f.1828 d.26/2 1884 
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  Jørgen f. 1783    førte gård videre  se senere 
      Birthe f. 1784 

       boede på Enggård,matr.13 *) ej fl oplysn. 
             se: fil Gum.13 

      ------------------------ ------------------- 
     Rasmus Rasmussen 4 børn oplyst 
      f.1828 d. 26/2 1884  1.Karen,f.15/1 1854,d.13/5 1874 

    gift 1) 28/5 1853 m.  2.Karen Marie    f. 21/6 1855 d. ? 
    Maren Hansdatter, Højrup    g.12/3 1881 Jens Andersen, Gummerup  

    f.1828 d.29/11 1860  3.Hedevig        f. 1/8 1858 d.31/1 1881 
   

 
 4.Rasmus Rasmussen f.25/6 1860 0 d. ? 

    

 
   g.25/3 1892 m.pigen Ane Marie Morten- 

  

 
   sen, Alenbæk,f.3/12 1862. Hds.forældre 

  

 
   Morten Knudsen & Ane Rs.datter,Alenbæk 

  

 
    bryl.vidner: Jens Andersen, Slåentorn 

   

 
    & Peder Iver Henriksen, Dærup 

   

 
     kom til at bo i Holte 

     gift 2)  26/6 1862 m. 7 børn oplyst 
     

Sidsel Marie Jørgensen,  1.Christen Rass. f. 
31/6 
1863,d. d21/7 1863 

             fra Allested.  2.Maren Rasmussen f.27/8 186 4 d.?,gift 
     f.10/5 1836 d.26/1 1898    5/12 1889 gmd.Jørgen Rasmussen, Hårby 

  

 
 3.Johanne Rasmuss. f.30/11 18 66 d.? 

    

 
   g.8/4 1897 m. ungk.Christoffer Hansen 

   

 
   f.8/1 1851 i Vissenbj. nu gdr. Hårby 

   

 
   forældre: Hans Christoffersen & Ane  

   

 
   Kirstine Rasmussen, Hårby 

    

 
 4.Lars Chr. Rasn. f.7/2 1869  d.8/1 1947 

   

 
   førte gård videre 

     

 
 5.Karen Dortea R. 

f.17/10 
1870 70   d.16/4 

   

 
     førte hus for bror Lars Chr. 

hr     
1924 

    

 
 6.Anne Catrine R. f.15/10 72  d.?,gift 

    

 
   8/5 1896 m.Hans Peter Andersen,Flemlø. 

  

 
   se tavle ndst.: (x 

     

 
    bryl.vidner: halvbr. Rs. Rasmussen,  

   

 
    Holte & Mads P. Olesen, Dærup 

   

 
 7.Marie Jørgine,f.1876,g.17/10 1907 m.gd 

  

 
   styrer Anders Hansen, Rosenlund, Dærup 

  

 
   som han siden købte. - forældre 

   

 
   Hans Chr. Hansen & Karen, Jordløse 

   se tavle nedenst.:(x     bryl.vidner:bror Lars Chr.R. & Peter  
   

  
Hansen, Dærup 

    ------------------------ ------------------- 
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fil: Gum.5a side 6 af 7 
    

        Lars Chr. Rasmussen (x  ingen børn 
      f.7/2 1869 d.8/1 1947 
      ugift,søster Karen f. 
       17. okt.1870 førte hus 
       d.16/4 1924 

      ------------------------ 
      ------------------------ 
      Arvinger: (søskende) (x 

     

          bl.disse er kendt efterslægter 
        søster til Lars Chr.: 

     Anne Catrine Rasmussen 
     f.15.okt 1872,d. 

      gift 8.Maj 1896 m. 
      Hans Peter Andersen  børn:(vist kun 2) 

     fra Flemløse f.       1. Anders P.Andersen f. 
    boede i Flemløse g.m. nok 1927 

     

 
Ester Rigmor Larsen  3 børn: 

     

 
  fra Sjælland    1.Katrine 

ne gift 
m. 

    

 
boede på Bryllegård      "kong"  Alfred"P. 

   

  
   2.Poul Andersen 

    

  

      bor 
Brylleg Bryllegård 

   

  
      i 1992 

     

  
   3.søn  g.m.Ruth på 

   

  
     Egerupgård 

                          2. datter navn?    4. søn død s.spæd 
    

 
gift m.Aksel Rasmus- 

    

 
sen i Flemløse,boede 

    

 
i Flemløse 

     Arvinger: 
           søster til Lars Chr.: 

     Marie Jørgine Rasmussen 
     gift m. 

       Anders Hansen,Rosenlund 
     i Dærup, Flemløse børn: (vist kun 1) 
                           1. Karen Marie Hansen 

    

 
f.12.juni 1910,d 

     

 
g.m.    kun en datter: 

    

 
Karl Fr. Pedersen(b  1 vistnok Anne Marie 

   

 
fra Damgård, Jord-    g.m.Kr. Pedersen  

    

 
løse,f.25.juni 1902    i Otting/Balling 
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boede på Rosenlund    i Salling 

     

 
i Dærup 

      

 
Det var Karl Fr.P.(b 

     

 
som på boets vegne 

     

 
solgte til Gunner 

     

 
Pedersen i 1947 ! 

     

        

 
b) fra Kjær Poulsens gård i Jordløse 

   

 
havde flere søskende,nemlig: 

    

 
1)"? Madsen Pedersen i Bellinge 

   

  
far til Gerda Dreyer 

    

 
2) Ejnar Pedersen, Højrup, gift Marie  

   

   
"Ejnars" 

    

 
3) Svend Pedersen,Højrup,gift m. Marie 

   

 
4) ? Pedersen, overtog hjem - 2 børn 

   

 
     Mogens i Vesemose og Jytte gift m. 

   ======================== 
     fil: Gum.5a side 7 af 7 

    

        Gunnar Pedersen 5. børn 
       f. /2 1910,d.1996  1.Poul 
      gift m . Esther  2.Anders f.g.videre 

      f.1909, d. /5 1974  3.Hedvig 
      

 
 4.Anne 

      købte Risagergd 1947  5.Niels 
      ........................  6.Mogens 

     Anders Krogh Pedersen 
     f. sept. 1939 

      

        _________________ 
      Ft. 1787.18.fam. 
      Jens Rasmussen,56,2.æg.sk. B. & gd.beboer 

   Karen Pedersdatter,44,kone,1.æg.sk. 
     Karen Jensdatter,19,  deres barn 
     Anne Jensdatter,15       do. 

      Rasmus Jensen, 9          do. 
       Kirsten Jensdatter,5  do. 
       Peder Jensen,3  do. 
      

        Ft. 1801 15.fam. 
      Rasmus Andersen,50,1.æg.sk. husbond 

    Karen Pedersdatter,60,2.æg.sk. kone 
     4 tj.folk   
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Ft. 1834 31. fam. 
      Karen Pedersdatter,46,enke gmd-kone 

     Jens Rasmussen,26 
       Peder Rasmussen,18 

      Hans Rasmussen,10 
       Rasmus Rasmussen,6 

      Karen Rasmusdatter,21 
      Dorte Rasmusdatter,12 alle 6 hds. børn 

       2 tj.folk 
          Rasmus Andersen,82,enkem. aftægt. 

    

        Ft. 1840 se liste 
      

        Ft. 1850 se liste 
      

        Ft. 1860 33 fam. se liste 
     

        FT. 1870 se liste 
      

        ------------------------ 
      

        Mangler: 
       årstal for salg og køb af  nogle parceller 

     Frasalg mellem 1772 & 1791 
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fil: Gum2-6a.doc                                    side 1 af 3                                                                 

 

      Oversigt gård matr. 6a.Gummerup kaldet 

Hjemstavnsgården bedliggende Klaregade 23 

beliggende Klaregade 23, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 

             ejer i 2001: Indgår i 

museumssamarbejdet mellem de 

             tre vestfynske kommuner/Vestfyns 

Hjemstavnsforening. 
Resume: 
Gården er særegen for landsbyen, Gummerup, idet den i hele den 

kendte periode op til landboreformeren var fæstegård under Sø- 

holm.  Det bemærkes, at den heller ikke som øvrigt strøgods blev 

opkøbt af Kronen til ryttergods. Udskiftningen var også uheldig 

for Hjemstavnsgården, idet man fik mange spredte parceller og  

meget lidt jord hjemme ved gården. 

I modsætning til andre gårde fik Hjemstavnsgården, solide, 

præsentable og meget rummelige bygninger, som var rimelig brugbare 

langt ind i 19 hundredetallet. Det var derfor ret nærliggende, at 

bygningerne ved udstykningen i 1930 blev opkøbt til museumsformål 

og  i den forbindelse blev fredet. 

Familiemæssigt har den samme slægt boet på gården helt op til 

1892. 

Gården ligger uden al tvivl på sin oprindelige plads i landsbyen 

og hed oprindelig Landmålergården efter ejer, Peder Hansen, 

landmåler, ejer 1811-1849. 

Efter ejerskiftet i 1930 kom den til at hedde Hjemstavnsgården. 

Hjemstavnsgården og dens historie er beskrevet ved mange 

lejligheder, bl.a. i Vestfyns Hjemstavnsforenings årskrifter. 

 

 

ooooooooooooooo 

 

Identifikationer. 
Fr. III s matr. 1664            10-0-0-0 hartkorn 

Chr.V s matr.1682 gd. nr.2       7-2-0-1 hartkorn 

1793 udskiftn. nr. 26            5-5-1-1 hartkorn 

1844 matr. (ca. 1808-10)         7-5-2-2 s/4  do. 

1930 gården opkøbt til udstykning. Efter lidt mageskifte blev der 

udstykket 5 såkaldte statshusmandsbrug. Hovedparcellen blev 

indrettet til museum. 

Foruden dette er der tilkøbt og frasolgt enkelte parceller: 6b-6s. 

Ooooooooooooooo 
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fil: Gum2-6a.doc                             side 2 af 3 

 

Ejerforhold 
   ejere: 

Søholm                                        nævnt 1662 

Søholm m skiftende ejere op til auktionen 2/4              1770 

                                                       

hvor Chr. Schøller, Margård køber Søholm m.fæstegods 

fæster Peder Hansen (den første) køber til selveje         1772 

søn: 

Rasmus Pedersen (den første) skøde 18/2 1793,tinglyst 14/6 1794 

enke: 

Anne Hansdatter                        skifteattest        1809 

ny mand: 

Peder Hansen(landmåler)(den anden)     skøde               1811 

søn: 

Rasmus Pedersen (den anden),  skøde 20/12 1848, tingl. 2/2 1849         

enke: 

Christiane Jensen                      skifteatt.25/4/30/4 1880 

fremmed: 

H.Chr. Jakobsen,sognefoged             skøde 15/12/ 23/12  1892  

fremmed: 

Wilhelm Møller                         skøde 16/12/ 23712  1910  

fremmed: 

Statens Jordlovsudvalg                 skøde 15/3          1930 

fremmed: 

Vestfyns Hjemstavnsforening hovedparc. skøde               1930 

  - - - 

Fæstere: 
 

Laurids Madsen                          nævnt 1660 

Jørgen Pedersen                         nævnt 1664 

Morten Hansen                           nævnt 1682 & 1717 

Hans Mortensen,fæstebr. nok 1718        nævnt 1750 

Peder Hansen,  fæstebr. nok 1759        nævnt 1767  

    køber til selveje 

 

ooooooooooooooooo 

 

Familieforhold 
Laurids Madsen,f.,bg.,g. ? 

     forsættes side 3 
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fil: Gum2-6a.doc                              side 3 af 3 

 

Jørgen Pedersen,gift m. Anne Andersdatter 

ny mand: 

Morten Hansen,f.c.1642,bg.6/12 1722,80 år,gift 2 gange 

  1) enken Anne Andersdatter,f.c.1617,bg.10/4 1690,73 år 

  2) Anne Jørgensdatter,,f.c.1664,bg.219/6 1729  

     kender kun et barn fra 2. æg.sk. Hans Mortensen,der 

     førte gård videre. 

søn: 

Hans Mortensen,f.c 1694,bg.11/1 1765,gift - kendes kun som 

     Hans Mortensens kone,f.c.1695,bg.13/3 1765,70 år 

     bl.3 kendte børn - Sk.pro. - førte Peder Hansen (den første) 

     gård videre. 

søn: 

Peder Hansen (den første),f.c.1726,d.1776,gift 2 gange 

  1) Anne Sørensdatter, Dærup,d.c.1776 

  2) Karen Pedersdatter,Gummerup,gift 1776,f.c.1736,d.e.1801 

     bl. 5 kendte børn af 1.æg.sk. - ingen i 2.æg.sk. - førte 

     Rasmus Pedersen, gård videre. 

søn: 

Rasmus Pedersen (den første),f.c.1768,d.1/5 1809,gift 20/5 1796 

     Anna Hansdatter fra Hjortholm,f.c.1778,d.1830. Hun blev g.2. 

     m.Peder Hansen (den anden) med landmåler fra Søllested. 

ny mand: 

Peder Hansen,f.c.1770,d.c.1849. Anna Hansdatter havde 4 børn i 

     første æg.sk og 2 i det andet. Blandt disse to førte Ras- 

     mus Hansen (den anden) gården videre. 

søn: 

Rasmus Pedersen,f.c.1812,d.23/12 1879, gift 2 gange 

  1) Karen Rasmusdatter fra Risagergård,Gum,f.c.1813,d.25/3 1854 

     41 år - 4 børn 

  2) Christiane Jensen fra Blangstrup,gift 10/11 1854,f.c.1825 

     d.e.1880 - 6 børn 

     Ingen børn tog over - hermed var den gamle slægt væk fra 

     Hjemstavnsgården 

     - - - - -  

Senere ejere indgår ikke i en samlet familie 

 

oooooooooooooo 

Afslutning. 

I sagens natur drives der ikke i dag landbrug på Hjemstavnsgården.   

Derimod gav de 5 frastykkede brug gennem mange år ved - flid og 

sparsommelighed - levebrød for 5 familier. I dag – 2002 – drives  

de enten som fritidsbrug, hvor jorden enten er bortforpagtet eller 

tillagt andre landbrug. 
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Registreringer ved 6a Hjemstavnsgården 
 

       

       Gum.6a 
 

side 1 af 5 
   

 
Registreringer 

    Identifikation 1992 
     Hjemstavnsgården matr.6a 

    Vestfyns Hjemstforening 1992 matr 6a 
   Klaregade 23 Tingbog 6a 
   5620 Glamsbjerg 

     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     Fr.III s matr.1664 10-0-0-0 
       benævnes gård 
     1688 (1682) matr.nr.2  7-2-0-1 
     1717 Søholm ekstraktet  7-2-0-1 
     1722 Hovedkrigsbog,gd.2  7-2-0-1 se (x under matr 2A 

   1750 afskr.matr.nr. 2  7-2-0-1 
     1767 Søholm Jordebog  7-2-0-1 
     1770    do. 
     1770 auktionsliste 2/4  7-2-0-1 
     1774-77 H.sk.b.  7-2-0-1 – selveje 

    1793 udskiftn.nr.26  5-5-1-1  (z 
    

ca.1820 afskr. matr.nr.6a  7-5-2-2 3/4 
1844 
matr. udarbejdet 

      altså under i Søholm hele perioden i årene 1808-1810 
  

  

  se 
bemærkn. n.under 2a 

  navnet Landmålergården 
    opstod omk. 1825 

     _________________ 
     z) på udskiftn.kort anført også Jens Hansen,Højrup som selvejer 

   for hartkorn 0-2-2-2 !! - er det frastykning før 1793 ? 
 __________________ 

    Frastykning af matr. År Køb matr. år 
     total 6b-6s    mageskifter 
   6b belig. Højrupvej 6, i 1970 grund på  Parcel fra  Risagerg. 
        2395 kvm,skøde 16/3 1984,Jan Jensen i 1980erne 

  6c Højrupvej 26,i 1952 1226 kvm 
        skøde 27/6 1955 Verner Helmuth Andersen 

  6d via flere nu hos 27a 
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   Frede Bagge,Skovgyden Statens Jordlovsudvalg 
  6e under 15 KØNG,Viggo Hansen til Frede Mageskifte 1930 

        Bagge kun bygn. til Jan Elsborg & også 2 mageskifter: 
        Christine Madsen, nu kaldet 5h Gum 
   6f under 15 KØNG   do ovenst. mageskifte 5c 
   6g tillæg Risagergård 5a     1930 >>>>>>> fra Risagergård 
   6h tillæg t.Sv.Å.Martinussen     1930    til Dolevej 16 
      nu camp. /Glamsbj.K 

    6i husmst.Poul L.Larsen.Høj- mageskifte 14b fra 
       bjergvej.Faktisk går-     1930 fra Lundegård til 
       dens videreførelse, se 6i Mary Christoffersen 
   6k husmst.B.og K.Andersen     1930    på Langerod 
   6l mark Højrupvej til 14a 

       under 14a Lundegård Resultat: 
    6m under 15 KØNG til 5h se 6e     udstykning til 

   6n husmst. Hans E.Hansen     1930       5 husmandsbrug 
        Højbjergvej 9   6i Højbjergvej 4 
   6o under 92a KØNG,Ejnar Nørgård   6k Højbjergvej 6 
   6p under 27g se 27a   6n Højbjergvej 9 
   6q under 7d = 7a (også 15a)   5c Dolevej 16 
   6r Anders Kr. Pedersen, se 5a  14b Langerod 6 
      nu 15/12 1996 skøde Mogens Risager Pedersen 

  6s tilbage til 6a 
     fil um.6a 

 
side 2 af 5 

   

       Tilkøb  -  kan ikke se noget udover nævnt i ejerrække 
 

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

   
   /kilde 

   Søholm (fæster Morten Hansen) 1682 
   tilhørt skiftende ejere af Søholm 1722 (x 
   op til auktion 2/4 1770, hvor Chr. 
   Schøller, Margård overtager 1770 
   

       Fæster Peder Hansen (den første) 
   køber til selveje  1771 L 478 
   oplyser intet udover n.m. Løgismose B3/297  
   Peter Hansen 

         aftægtskontr. til P.H. fra Rs.P      14/7 1796 R.478 
   søn: Rs Pedersen,skøde fra far P.H. 
              udstedt 18/2 1793, tingl.     24/9   1794 L/363 
       skøde på jordlod Signekær,           24/3 1808 B4/101,235 

      jvf.rentekammerbevilling            19/12 1801 B.4/151 
   enke:Anne Hansdatter skifteatt. sen.  1811 
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 ny mand:landmåler 
           Peter Hansen viel.att.antagelig   1811 

           (den anden) 
     

 
OVENSTÅENDE skal læse 

   

 
for eksakte data 

    

       søn af 2. ægteskab 
           Rasmus Pedersen,skøde 

20712 1848 de (20/12 1848)  
    

 
     tinglyst    2/2 1849 

B.14/ 
613 

   enke:Christiane Jensen,  sk.att. 25/4    30/4 1880 B.26/84 
     - - - - 

      fremm: sognefoged 
            H.Chr.Jakobsen,skø de     (15/12) 23/12 1892 B.31/581 

   fremm:Vilhelm Møller, skøde 16/12, ting.23/12 1910 B.42/257 
   fremm:Statens Jordlovsudvalg alg, skøde     15/3  1930              
   fremm:Vestfyns 

Hjemst.forening ening             1930 
     - - - 

      

       Beboer/fæsterrække navn nævnt år 
   Laurids Madsen 

 
1660 

   Jørgen Pedersen 
 

1664 
   

       Morten Hansen se(x & Søholmekstrakt  1682 & 1717 samt 1722 
       ej finde fæste- el.Skiftepro. 

    Hans Mortensen se evt Vestf. Hjemst 1750 
       ej finde fæste- men Skiftepro. 
       Brahesh. Sk. 15/1 1765,folio 88a 
       Hjemstsgd. oplyser fæstebr. 1718 1718 
   søn:Peder Hansen,Hjemstgd.opl.fæstebr. 1759 1770 
   Peder Hansen,Søholm jordebog 1767 
       ses  ej fæste- el. Skiftepro. 

    derefter til selveje 
      - - - 

      Bygningsoplysninger evt. 
    Se div. beskrivelser i Vestfyns hjemstavnsforenings årskrifter 

      bemærk:udstykningen i 1930 
   fil:Gum.6a side 3 af 5 
   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Laurids Madsen nævnt 1660 
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   familieforhold  ?? 
     Jørgen Pedersen nævnt 1664 

      familieforhold  ?? 
        et gæt er, at Morten 

       Hansen blev gift m. 
       Jørgen Pedersens enke 
       Kirkebog oplyser: Morten Hansens kone Anne Jørgensdatter 

                      f.c.1617 havde haft ialt 5 mænd 
                       da hun døde 10/4 1690,73 år 

   

       Morten Hansen,f.c.1642   se(x 
     bg.6/12 1722,80 år    Morten Hansen er nok blevet gift  

  g. 2 gange    m. enken - næppe børn ! 
   1.Anne Jørgensdatter,f.c. 

     1617,bg.10/4 1690,73 år 
    2.Anne Andersdatter,f.c.  2 børn: kender kun 2: 

    1664,bg.29/6 1729,65 år    Anders, dbt.2/8 1691 
    gift 2/9 1690    Hans, dbt.31/12 1693 
   ---------------      førte gd. videre 

     søn: 
      Hans Mortensen,dbt.31/12  3 børn: Brahh.Sk.pro.15/1 1765,folio 88a 

  1693,bg.11/1 1765    Peder Hansen,f.c.1726,førte gd.videre 
  gift ses ej Køng,g.c.1723    Morten Hansen,dbt.27/2 1724 
  g. ??, bg.som Hans Morten    Anders Hansen,f.c.1730,g.2/12 1757 
  sen enke 13/3 1765,70 år    m. enke Karen Mortensdatter,Glamsbj. 
  d.v.s.f.c.1695 

     -------------- 
      søn: 

      Peder Hansen,dbt.7/1 6 børn (af.1.æg.sk. ?) 
   1726, d.23/7 1797   1.Hans Pedersen dbt. 25/6 1760 
   gift 2 gange       bg.31/10 1787,27 år,ug 
   

 
  2.Søren, dbt. 28/3 1762,bg.lagunetid(* 

  

 
  3.Maren dbt.12/8 1764, bg. 28/7 1765 

  1.1759 Anne Sørensdatter    4.Maren Pedersdatter,dbt. 28/7 1764 
    fra Dærup,g.16/11 1759       g. 2 muligheder: 

      i Flemløse     a)20/11 1784 Lars Nielsen Lyder,Voldt 
    bg. lagunetid (*     b)5/5 1786 Henning Henningsen,Voldt. 
  

 
  5.Peder Pedersen, dbt.4/5 1766, 

   

 
     g. 9/12 1791 (p 

    

 
    m.enke Anne Pedersdatter på Hjortholm 

 2.12/8 1776 m. Karen    6.Anders,dbt.23/10 1768,nok død spæd(* 
 Pedersdatter af Gummerup   7.Rs.Pedersen,f.c. 1770(*,førte gd.vide. 

  f.c. 1736,d.efter 1801   8.Hans, dbt 29/11 1772,bg.lagunetid (* 
  

 
  9.Anna Pedersdt.f. c.1773,lagunetid(* 
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 ingen børn      måske gift 26/10 1792 m. 
    *) lagunetid: manglende      Anders Jørgensen,Voldtofte 

    indføring i kirkebog i  
      1770erne  !! 

     ------------------------ 
     søn:Rs.Pedersen børn 1.ægteskab - 4 stk. 

    f.ca 1769,d.1/5 1809    Familieforhold beskrevet i 
    gift 20/5 1796     Fynske Årbøger 1917 side 134-36 

  Anna Hansdatter,Hjortholm       Vældigt kildemateriale(z 
   f.ca.1778,d.1830  1.Peder Rasmussen,,f.1801,d.1876,g.1824 

 p) se om Annas familie på     Kirsten Hansdatter,Saltofte. 
      Hjortholm    De boede Saltofte 

    

 
 2.Hans Rasmussen,f.1804,d.1850,g.1830 Kir 

 

 
   sten Larsdatter,Voldtofte.Boed.Flemløse 

 

 
 3.Jens Rasmussen,f.1806,d.3/5 1883,g.18/12 

 

 
   1834,Kirsten Rasmusdatter,Lerbjerg. 

  

 
   Boede Saltofte 

            født e.fars død <  4.Anne Catrine Rasmusdatter,f.26/11 1809, 
 

 
   d.1862,g.1830,gmd.Peder Hansen,Saltofte 

 fil: Gum.6a 
 

side 4 af 5 
  

           familie forsat: 
     Anna Hansdatter blev gift 

    2.g.16/2 1810 med børn 2.ægteskab.   
    Peder Hansen,Landmåler  1.Rs.Pedersen f.5/12 1812 

   af Søllested     førte gd. videre 
    f.c.1770,d.c.1849  2.Anna Pedersdt,f.1/4 1822,d.13/5 1900 

  

 
   g.2 gange: 

    

 
  a) Anders Hansen,Kærumgård,f.1808,d.1856 

 

 
  b) 1857 m.Lars Find Jensen,Blangstrupg. 

  

 
     f.16/7 1828,d.12/3 1904 

   

 
      Han var halvbror t. Christiane Jens- 

  

 
       datter,kone på Landmålergd. 

  ------------------------ 
     søn:Rs. Pedersen f. 5/1 4 børn 
     1812,d.23/12 1879   1.Rs.Rasmussen,f.c. .1840,g. 37 år,24/10  

   gift 2 gange:     1877 Johanne Pedersen,Højbjerg 
   1.26/6 1840 Karen Rasmus   2.Peder Rasmussen f.ca.1842 

       datter,Gum.f.c.1813     blev vist gift til Hjallese 
      d.25/3 1854,41 år   3.Christoffer R. f.ca.1844 

      (Risagergd. 5a)     kom til København 
   

 
  4.Hans Chr.R. f.ca.1848 

    

 
    2,3 & 4 ses ej Køng K.b.r. 
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 2.10/11 1854 Christiane  6 børn 
        Jensen, Blangstrup   1.Anders Rasmussen f.ca.1852 

       f.c.1825,d. ef. 1870   2.Karen Rasmussen f.ca.1857 
        fam. m. Hans Jensen   3.Anna Cecilie R. f.ca.1859 
        Bang på Hjortholm   4.Jens Find R. f.ca.1862 
    

 
    blev gift m.datter,Karen, til Bylands- 

  

 
    gården i Voldtofte 

   se også Køng Mølle   5.Anna Katrine R. f.ca.1865 
    fil Kong.01a   6.Niels Christof. f.ca.1869 
    ------------------------ 

     ingen af børnene tog over     z) er man interesseret i gl.vestfynske 
   - jeg kender ikke deres        slægter 

    videre historie.        er der et vældigt kildemateriale 
  

 
       Fynske årbøger - årg. ej reg. 

  

       ......................... 
     H.Chr. Jakobsens familie-   Han var gift m. Dorthea Bull fra Puge  

  familieforhold ikke klarlagte Mølle 
   

       ......................... 
     Vilhelm Møller flyttede til 

    f.   ?   d.? Lykkenssæde i Fangel 
   gift med  (tyrestation) 

    Katrine Elisabeth 
     f.   ?   d.? børn: fire 
     

 
  Niels f. 

     

 
  Johannes f. 

    

 
  Kamma f. 

    

 
  Inger f. 

     

       

 
Jeg tror ikke vi kan finde mere, 

  

 
jvf. Fynske Årbøger 

    fil: Gum.6a side 5 af 5 
   p) Hjortholm 

     Anna Pedersdatter af Hjortholm,f.1747,d.18/7 1810 
   gift 1. 11/2 1778 m.Hans Jensen Bang fra Blangstrup 

                    f.1745,d.27/5 1791 på Hjortholm 
  

 
4 børn bl.a. Anna Hansdatter gift til  

  

  
Hjemstavnsggd. 

    gift 2. 9/12 1791 m.Peder Pedersen, søn fra Hjemstavnsgd. i Gum. 

               f.1765,d.5/10 1839 på Hjortholm 
   

 
efter Anna død blev Peder Pedersen gift 

  

 
m. Marie Jørgensdatter ej i Køng 

  

 
f.c.1766,d.25/5 1840,74 år 
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_________________ 

    

 
FOLKETÆLLINGER 

    Ft. 1787 
      Peder Hansen,61,2.ægteskab 

    Karen Pedersdatter,51,g.1.g, kone 
    Hans Pedersen,27  Ft.oplyser 

deres yser deres børn Men det må være 
    Peder Pedersen,21 Do hans børn 
    Maren Pedersdatter,23 Do 

      Rasmus Pedersen,17 Do 
      Anna Pedersdatter,15 Do 
     

       Ft. 1801 14.fam. 
     Rasmus Pedersen,34 b.& g. 

    Anna Hansdatter,kone 22, beg.1. æg.sk. 
     3. tj.folk. 

       Karen Pedersdatter,59,enke e.1.æg.sk. mandens moder 
 

       Ft. 1834 32. fam. 
     Peder Hansen,64,gmd. enkem. 

    Rasmus Pedersen,23,hs. Søn 
     Anne Pedersdatter,12, hs.datter 

     Karen Kristoffersdatter,14, hs. Plejebarn 
      4 tj.folk 

      

       Ft. 1840 se liste 
     

       Ft. 1850 se liste 
     

       Ft. 1860 42. fam. 
     Rasmus Pedersen,49 f.i s. gmd. 

   Christiane Jensen,36,f.Turup, kone 
    Rasmus Rasmussen,20 

     Peder Rasmussen,18 
     Anders Rasmussen.9 
     Karen Rasmussen,4 

      Anne Cecilie,2,   alle børn 
        3 tj.folk 

         2 sypiger Dorthe Larsen,28, ud 
                Karen Larsen,18 

    

       Ft. 1870 
      samme plus 

     Jens Find,nu 8, søn 
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Anne Katrine,5 datter 
    

       

       

       

       filnavn. 6h 
     

       Identifikation 1992 
     Sv.Å.Martinussens hus 

    matr.nr.6h,Gummerup 
    Klaregade 17 

     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       1992 matr.nr. 6h Gummerup 
    

       1992 Tingbog 
     

       

       Ejendomsværdi  år 1992 Areal Areal år 1992 
     I alt År 

     heraf Gr.værdi 
      Forskelsværdi 
       Stuehusværdi 
     

       Frastykning af matr. År Køb matr. år 
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       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       

       

       

       

       

       

       

       

       Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
   

       

       Bygningsoplysninger evt. 
      som alm tekst. 

     

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       " Skrædder "  2 døtre 
     

 

  1. Karen gift i 
"Skovgyden kovgyden"søn: 

   

  
         Viggo Hansen g.m.Else 

  

       

 
  2. Sv. Åges mor 

    

 
     gift 1) Martinussen i København 

  

 
             søn: Sv.Åge 

    

 
     gift 2) 

     

 

             datter: Karen 
Margtrethe Karen Margrethe 

   

       

       

       

       

       Gum.6i 
      

       Identifikation 1992 
     Langløkke 6i 
     Ejere og beboere: i 1992 

    Poul Leon Larsen 
     og Karen Vejlgård Larsen 

    Højbjergvej 4 
     5620 Glamsbjerg 
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       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       Landbruget er opstået ved 
    udstykning fra Hjemstavns 
    gården i 1930 (sammen m. 
    4 andre). 

      

       

       

       

       1992 matr.nr. 6i og18e 
    

       1992 Tingbog 6i,Gummerp 
    

       

       Ejendomsværdi  år 1992 Areal Areal år 1992 
     I alt År 

     
heraf Gr.værdi  6i   5ha 

001o 
kvm 

   
 Forskelsværdi 18e   2ha 

7731 
kvm 

     Stuehusværdi 
     

       Frastykning af matr. År Køb matr. år 
     Ingen            18e fra Sjodsholm ? 
   

       

       ------------------------ 
     Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 

   

       Niels Peder Andersen 1930 
    f.            død 

     datter: 
      Else Marie Andersen 

    gift m.Henry Andersen 
    Bente Per Pedersen,Hårby    15/6    11/8 1977 
    Poul Leon Larsen,   skøde             4/11 1977 
    Kent og Marie Jensen    skøde 4/1 2002 1.050 ts kr 

   ------------------------ areal 1ha 2075 kvm 
   Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
   

       som ejerrække 
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------------------------ 
     Bygningsoplysninger evt. 

     opr. som typisk statshus . Nu med flere tilby gninger. 
    

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

        se ejerrække 
     

       

       Andet. 
      Poul Leon Larsen driver i  1992 flere landbrug  dels ved f orpagning 

  og dels ved ejerskab, men bor på Højbjergvej 4 
  

       i 2001 er bygn solgt fra til 
    jorden sammenlagt m 4a Bøgebjerggård 
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Gum2.7f                                          side 1 af 4 

 

Oversigt over "Gl." gård i Gummerup, oprindelig 

matr. 7, nu 7f og kaldt 

Landstedet. 

beliggende Byvejen 79,Gummerup,5620 Glamsbjerg. 

Ejer i 2002 H. & C. Robanke. 
 

Resume: 
De fleste tror vel, at begrebet "gårdslagtning" hører nutiden til 

- men nej - allerede omkring 1814 blev denne gård plyndret for det 

meste af sin jord, som ganske vist efter den elendige udskiftning 

i Køng-Gummerup - havde sin jord uden for byen. Restgården har 

følgelig haft en omskiftelig skæbne. Mange ejere har der været - 

også en periode under kronen. Der har mange beboere på såvel 

gården som på restparcellen, både som fæstere, ejere og lejere, 

men egentlige slægter er det ikke blevet til. Bygningerne har 

været brugt til forskellige formål -  en overgang var der således 

købmandshandel på stedet. 

I dag vil de færreste umiddelbart tro, at de velholdte bygniger er 

rester af en gl. gård. 

- - - - - 

Jvf. Hans Krog var der oprindelig i fæstetiden det særegne ved 

gården, at fæsteren ejede bygningerne og kun fæstede jorden - også 

benævnt som en ejendomsbonde.                                    

De nuværende bygninger er omkring 11815 flyttet,idet de gamle lå 

vestligere el. nærmere den nuværende Byvej nr. 77 

Bygningerne kan efter ejere findes kaldt "Winthers sted" el. 

"Gines hus" - senere "Dagmars hus". 

Her i 2002 henligger stedet i meget velholdt stand og kaldes 

"Landstedet". 

 

 

                         ooooooooooooooo 
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fil: Gum2.7f                            side 2 af 4 

 

Ejere, fæstere og lejere. 

Ejere: 
Jørgen Bjørnsen havde pant                 nævnt 1651 

Jørgen Brahes enke Anne Gyldenstjerne 

                        Brahesborg         nævnt 1664  

 sønnedatter: 

Sophie Steensen,g.m. Knud Thott,Næs        nævnt 1695 

 svigersøn: 

Marcus Giøe                                nævnt 1711 

 datter: 

Amalie Giøe,g.m.Chr.Rantzau,Rosenvold      nævnt 1717 

Kronen/Ryttergods, handel 1718,      skøde 11/9  1723 

Christiane Stockfledt, auktion 1764  skøde 13/9  1765 

 hds. mand: 

Fr.Wilh.Con.Holck                                1768 

Chr.Schøller, Margård, auktion 1770  skøde       1770 

 købes til selveje kun jord,bygn. ejes af 

Oluf (Ole) Pedersen           måske  skøde       1770 

- - - - - 

Ejer af bygninger - jvf.- ejendomsbondebegrebet. 

Jens Hansen                    nævnt 1699,1711 & 1722 

 

 svigersøn:     fledføringsskifte    

Oluf Pedersen                       11/10        1747 

 do. do.        skøde på bygninger  12/10        1757                         

- - - - - 

 søn: 

Peder Olsen     skøde på bygn. og jord   26/3    1785 

 enke: 

Birthe Nielsdatter  sk.att. før                  1806 

 ny mand: 

Ivar Baltzersen,Verninge - ej tingbog -          1806 

 fremmed: 

Peder Winther,skoleholder & commisionær i 

                            Odense, skøde 12/7   1807  

      Der købes jord af Rasmus Eriksen,Gum.11/6  1808 

Morten Madsen,Hylke Mølle (Ejby) får 

                     Mageskifteskøde 9/1         1809 

Rasmus Nielsen,købm.Tårup,Lunde     skøde        1811 

Rasmus Hansen, Gummerup             skøde        1812 

     frastykker jord 

     sælger restparcel til 

Jacob Johansen Usse,Køng            skøde 15/6   1812     

     frastykker jord se matr.15a 

     sælger Restparcel til 
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fil: Gum2-7f                               side 3 af 4 

ejere forsat: 

Rasmus Larsen i Køng                skøde  7/6   1814 

 enke: 

Anne Rasmusdatter,Sk.att. ? 

 søn: 

Rasmus Rasmussen                    skøde 25/2   1847 

     frasælger jord 

     sælger beholder restparcel 7f        

Ane Cathrine Larsen,sypige,Langsted skøde        1852   

Hans Jacob Larsen,hmd.              skøde 28/6   1855 

Johan Chresten Ibsen,høker          skøde        1857 

    anlægger købm.forretning 

Marie Dorthea Nielsen, Krogen       skøde        1879 

    gifter sig med 

Chr. Nielsen, stenhugger            skøde        1885         

 enke efter C.N.s 2.ægteskab: 

Jørgine Kirstine Hansen,Bågø        Sk.att.      1911 

 søn: 

Marius Truels Nielsen               skøde 29/12  1925 

 søster: (og nevø) 

Dagmar Nielsen & søn Erik Nielsen 

    muligvis først        SK.att. & skøde        1979 

 fremmed: 

Henning Jørgensen,Jordløse          skøde 19/11  1979 

 fremmed: 

Eva & Hans Erik Jensen,             skøde 14/1   1981 

           tilkøb                   skøde  2/6   1992 

 fremmed: 

Carina & H.Robanke                  skøde        1995 

 

 

- - - - - 

Fæstere/ ejendomsbonde 
 

Christen Andersen                    nævnt 1664 & 1690 

Jens Hansen, nok død 1757       nævnt 1699,1711 & 1722 

 sv.-søn: 

Oluf/Ole Pedersen                    nævnt 1747 & 1757 

 køber til selveje aukt.katalog               2/4 1770 

 

 

ooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-7f                               side 4 af 4 

 

Familieforhold     

 

Christen Andersen,f.c.1611,bg.17/12 1699,88 år 
 familierelationer ? 

Jens Hansen,f. ?,d.c.1757 

    g.15/10 1713 Karen Jensdatter, Køng Mølle 

    bl. 6 børn viderefører, datter Anna, gård 

 svigersøn: 

Oluf/Ole Pedersen,f.c.1724,d. 6/2 1807,83 år, g.30/6 1747 

    Anna Jensdatter,f.c.1715,bg.?,bl.3 børn fører søn,Peder,    

                                      gård videre 

 søn: 

Peder Olsen,dbt.12/11 1752,d.14/4 1806,52 år, g.synes ej Køng 

    Birthe Nielsdatter, 2 kendte børn - ingen fører videre 

    Birthe g. 2. g. 7/6 1806 m. 

 ny mand: 

Ivar Baltzersen, Verninge, f. ?, d. ? 

- - - - - 

der er ikke familierelationer imellem kommende ejere/lejere før 

Maren Dorthea Nielsen fra matr.28a i Gum. flytter ind/ bliver gift 

    stenhugger: Chr. Nielsen - ej kendte børn 

Chr. Nielsen gift 2. g. m. Jørgine Kirstine Hansen, Bågø 

    data haves ikke - bl. 5 børn førte, datter, Dagmar videre 

Dagmar Nielsen, data ?, ugift, søn,Erik førte videre 

 søn: 

Erik Nielsen  

  

ooooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 

 

Bemærk de særlige forhold om ejendomsbonde. 

Stedet er omtalt af Krog i Vestfyns Hjemstavnsforenings årskrift 

1991. 

 

                        oooooooooooooooooooo 
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Registreringer 

vedr. 7f 

Landstedet 

      
       Gum.7f  (7a) side 1 af 6 

   
 

REGISTRERINGER 
    Identifikation 1992 

     Landstedet  7f 
     Ejere og brugere i 1992: 

     H. & Carina Birgitte Robanke areal oplyst 
   Byvejen 79, 7/2 1949 til 
   5620 Glamsbjerg 5807 kvm 

    
       Ældre identifikationer: 

    
       Årstal/betegnelser Hartkorn 

     
                  Gines Hus 

                Winthers  Sted    
            nu Landstedet 

     ------------------------ 
     Fr.III s matr. 1664       1-4-0-0 

    1688 (1682) matr.nr.7       3-2-3-0 
      betegnes  en halvgård 
    1717 Søholmekstrakt   ej reg. 
    1722 Krigshovedbog (x       3-2-3-0 
    1750       3-2-3-0 
    1767 Søholm Jordebog       3-2-3-0 
    1770  do   do       3-2-3-0 
    1770 auktionskat.2/4 1770       3-2-3-0 
    1774-77 H.sk.b. ses ej i Hovedskattebogen 

  1793 udskiftn. nr.29       3-5-1-0 
    1807 12/7       2-0-1-2 ¼ 1844 matr. udarbejdet 

  1811       2-2-1-2 ½ i årene 1808-1810 
  1812       2-1-0-2 ¼ 

    1814Jacob Johansen Usse       1-4-3-1 ¼ jvf.P.Jensen i "1844" 
  1814       0-4-3-1 ¼ 

    1852       0-2-1-1 ½ 
    

       1992 matr.nr. 7f 
     

       1992 Tingbog 7f Gummerup 
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------------------------ 
     

       
       Frastykning af matr. 

 
år 

   
        frastykn.før "1844"matr  >> hvordan & hvorhen ? 

    kan evt,beregnes via hart- 
     Korn 

      
       
       frastykning efter"1844" m 

     total 7a-7e og 7g-7t 
     

       7a hartk.1-4-3-1 1/4 til Jacob Johansen ca.1814 
      senere til matr.nr 15 Trætholm 
   7b hartk.0-3-1-1/2  til Lars Rasmussen i Køng 1814-1820? 

     senere til matr.nr 31 Køng Køng nu Bendtsen 
    7c hartk.0.6-2-3/4  til Rasmus Larsen 1814-1820? 

     egentlig hovedparcel som stedet lever 
      videre med.Rasmus Larsen ejer på salgstidspunkt 

  
   senere hs ENKE 

 

ca, 
1820 

      1/5 1973 indgår 7c i 2d 
    7d hartk.0-1-3-3/4  til  Matr. nr.15 Christen Hansen sk. 31/12 1823 

  
 

i Trætholm (Helnæsstedet) 
   fil:Gum.7f side 2 af 6 
   7e Malergården,Hillerup Matr.37b Køng skøde 1854 
   7f er RESTPARCEL 

     7g Højrup Æskefabrik 
    7h Byvejen 75, gl.købmf. 
    7i 22/10 1991 udgår og indgår i 7h 

   7k Byvejen 77,stenhug.hus 
    7l kun 35 kvm til matr 2 Damgården 

   7m under matr.30 
     7n Poul Arne Jensen 

    7o Poul Arne Jensen 
    7p under 16f 

     7q Højrupvej 30, 864 kvm  taget ud af 7d 
      tilh. Mikael Børge Søndergård. 
   7r Højrupvej 13 

     7s under 7g 
     7t 23/1 1987 udg. og indgår i 7g 

    7u taget ud af 7a, Trætholm.  Derfra til Æskefabrik 
     v.Mette Christensen & Jeanette Solgård Nielsen 
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       L.263 & 262 oplyser, at Peder Oksen, Gummerup får auktionskøde 
på et areal el ? efter Christen Christophersens børn 

  den 14/11 1799    hvad det er er for mig usikkert 
    men der er en obl.gæld tinglyst 1797 og aflyst 1807 

 _________________________ 
    

       
Ejerrække   navn                 Skøde edatoer 

nævnt 
år 

   
       Jørgen Bjørnsen (pant) 1651 

   Jørgen Brahes enke: Anne 
    Gyldenstjerne,Brahesborg 1664 

   sønnedatter:Sophie Steensen 
    Brahe,g.m.Knud Thott,Næs 1695 

   svigersøn: Marcus Giøe, 
    Brahesborg 1695 1711 

   datter: Amalie Giøe,senere 
    g.m. Chr.Rantzau,Rosenvold 
    Krigshovedbog,1723: 
      Kronen har købt af Rantzau 1722 

      ej reg.Søholmekstyrakt 1717 
   Ryttergods/Kronen (handel  i 1718 )   11/9 1723 

    Christiane Stockfledt 1764        13/9 1765 
    hs.m.FR.Vilh.Con.Holck 1768 
    Chr. Schøller,Margård 1770 
    Oluf (Ole) Pedersen 1770? 
       køber til selveje 

        den ses ej i Hoved.sk.bog 1774-77 
     dog ejer af bygninger 

      - ejendomsbonde: 
       Jens Hansen nævnt 1699 og 1711 samt 1722(se x Gum.2A 

   fledføringsskifte 11/10  1747 
       til svigersøn: 
       Oluf Pedersen,f.ca.1722,som får 

     skøde bygninger 12/10 1757 
     søn: 

      Peder Olsen,f.ca.1754             26/3 1785 L.367 
    enke: Birthe Nielsdatter 1806 ej tingbog 

  hun gift 2. gang 7/6 1806 
    m. Ivar Baltzersen,Verninge 1806 ej tingbog 

  Skoleholder og Commisionæ R 
     Peder Winther, Odense             12/7 1807 B.4/64 

   fil: Gum.7f side 3 af 6 
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         Der sælges - mageskiftes s jord 
       med Morten Madsen,Hylke  Mølle       9/1 1809 B.4/64 

     Hylke/Hylken Mølle v. Ørslev, Ejby 
     Der købes jord af Rasmus 

      Erichsen,Gummerup             11/6 1808 
    Rasmus Nielsen,købm.i Tå- 
      rup i Lunde,Nordfyn             1811 B.4/351 

   Rasmus Hansen,Gummerup 1812 B.4/352 
     sælger jord til anden 

      side -rest solgt til: 
     Jacob Johansen Usse i Køn g           15/6 1812 B.4/484 

     sælger jord til anden 
      side - gårdslagtning. se matr. 15 

    restparcel sælges til 
    Rasmus Larsen i Køng              7/6 1814 
    enke:Anne Rasmusdatter 
     nu kaldes den matr.nr.7c 
    søn:Rasmus Rasmussen              25/2 1847 
    sælger jord fra  - rest  7f 
    

  
     Muligvis 

is har 
hu- 

   sypige Ane Cathrine Lars-      set i 1850 været 
  datter fra Langsted 1852 udlejet til 
  hmd Hans Jacob Larsen              28/6 1855 Peder Ras- 
    Ane C.Ld. får aftægt mussen med 
  

høker Johan Chrst.Ibsen,f.ca.1825 1857 
familie 
- 

    anlægger købmf. 
 

se folketæl 
  

Marie Dorthea Nielsen,Krogen 1879 
også 
1860 

     gifter sig med: 
 

?????? 
   Stenhugger Chr. Nielsen 1885 

     gift 2. gang med 
     Jørgine Kirstine Hansen,Bågø 

     fik som enke  skøde –skifteattest 1911 
    søn :Marius Truels Nielsen skøde 29/12 1925 
    søster: Dagmar Nielsen & søn Erik Nielsen 

         nok skifteattest &  skøde 19/1 1979 
    fr. Henning Jørgensen,Jordløse,Sk.at.19/11 1979 
     fremmed: 

     Eva og Hans Erik Jensen s kø. 14/1 1981 & 2/6 1992 
    Carina  & H. Robanke skøde  1995 
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Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato 
nævnt 
år 

   Ejendomsbonde,d.v.s de e- 
    jede bygningerne, men fæstede 

   Jorden 
      Christen Andersen 

 
1664 & 1690 

  Jens Hansen, nok død 1757 1699 & 1711 
    do. krigshovedbog samt,se (x matr.2  1722 

   
  skiftef.11. okt. 1747 

også 
1747 

   svigersøn Oluf (Ole) Pedersen - auktionskat.2/4 1770 
 køber til helt selveje  ca 1770 

 
1747 og1757 

  

       Søholm J.b. 1767 oplyser fæster/ejer Chr./Oluf Pedersen ! 
    do.   do.1770    Do do 

    

 
____________________ 

   fil Gum.7f side 4 af 6 
   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      
       Christen Andersen 

       nok død ca. 1699 
       familieforhold til ? 
     Jens Hansen børn: 
       nok død ca.1757,g.1713 1.Anna Jensdatter fører gd.videre 

     m.Karen Jensdatter fra   gift m. Oluf (Ole) Pedersen 
     Køng Mølle,f.?,d.? 2.Christen Jensen,borg. Assens,d.23/9 1714 

   (Vestf.h.94) 3.Hans Jensen.tjener hos ovennævnte 
  

 
4.Jens Jensen,rytterbonde i Tommeru merup 

   

 

5.Maren Jensdatter,gift 
m.skomager i Sønderby .m.skomager  i Sønderby 

  
 

6.Else Jensdatter,tjeneri Bukkerup ener i Bukk erup 
   ------------------------ 

      datter: 
      Anna Jensdt.f.ca.1715 børn: 

     gift 30/6 1747 m. Jens Olsen dbt. 11/3 1750 
   Oluf (Ole) Pedersen Peder Olsen dbt.12/11 1752 
   f.c.1722,død 1807 Maren Olufsdatter f.ca.1750 

    ------------------------ 
      søn: 

      Peder Olsen 
     f.c.1752,d.14/4 1806,52  børn: 
     år, g.  1.Maren Pedersdt.dbt.20/12 1795 
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Birthe Nielsdatter  2.Hans Pedersen f.ca.1800 
   f. ?   død 10/6 1817 

     hun blev gift 2. gang m. børn: ? 
     7/6 1806 med 
     Ivar Baltzersen i Verninge 

       Dermed var gården ude 
       af denne slægt. 

     ------------------------ 
     

       kommende ejere var alle  
    udefra og uden direkte familiskab 

   
       indtil: 

      Maren Dorthea Nielsen 
    gårdmandsdatter fra Krogen 
    matr.28a,f. ? død ? 

     gift m. i 1885 
     stenhugger Chr. Nielsen børn ? 
     han gift 2. gang m. 
     Jørgine Kirstine Hansen 

    fra Bågø f. ? død ? børn: 
     

 
 1. Marius Truels Nielsen 

   videre stenhuggerfam.  2. Dagmar Nielsen ugift,tog over 
  i Gummerup  3. Anna Dorthes 

    

 
 4. Thora Marie 

     datter:  5. Svend ? 
    Dagmar Nielsen ugift 
     søn : Erik Nielsen 

     
       ------------------------- 

    fil: Gum.7f side 5 af 6 
   

       Bygninger. 
     De oprindelige bygninger lå antagelig vestligere ( nu Byvejen 75  

 & 77). Nuværende bygninger opført af Rasmus Larsen omk.1840. 
Det hele er blevet grundig restaureret omk. 1990 

  
       ------------------------ 

     
       Andet. 

      Bemærk det særlige forhold om ejendomsbonde, d.v.s. han ejede byg- 
ninger, men fæstede jorden. Dette er det eneste kendte tilfælde i  
Gummerup. 

     Jvf. Krog,Vestfyns Hj.f Årskrift ca. 1991 el 92 
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       __________________ 

    Folketællinger 
     Ft. 1787 

      Oluf Pedersen,65,B.& gd.beboer 
   Anna Jensdatter,72, beg. 1.æg.sk. 
    Peder Olsen,33, ug, søn 

     Maren Olufsdatter,37,ug,datter 
     Hans Andersen,10, tj.dr. 

    
       Ft.1801 10.fam. 

     Peder Olsen, 47,husbond 
    Birte Nielsdatter,kone, 33, beg. 1. æg.sk. 

    Maren Pedersdatter,6, datter 
     Hans Pedersen,1, søn 
        3. tj.folk 

        Maren Frederiksdatter,konens moder,enke e. 3.æg.sk. 
      Maren Larsdatter,19, hds. tjenestepige 

  Ft. 1801 48. fam. boede nok ej på 7f,men mandens forældre 
   Ole Pedersen,77,jordløs husm. Træskomand 

    Anna Jensdatter,kone 86,beg. 1.æg.sk 
   

       Ft. 1834 
      

       
       
       
       fil: Gum.7f side 6 af 6 

   ############ 
     

       Ft.1834   her bor de nok i Nåmansens hus nr.26b 
  Peder Rasmussen,38,boelsmand Jeg tvivler om Peder 
  Elisabeth Larsdatter,31, kone Rasmuusen har boet i 
   Rasmus Pedersen,9 7f - 

     Johanne Pedersen,7 Ft oplyser hele tiden 
   Anne Pedersen,5 ham som husm.der lever 
   Mette Katrine,1 død før 1840 af sin jord - dette 

   
  

passer bedre i 26b 
   

       Ft.1840 her bor samme familie i Nåmansens hus 
    plus 6 år 

        plus Karen Pedersen,4 
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Ft.1845 
      Peder Rasmussen,50,f.s. nu boende i 7f Landstedet ?? 

 Elisabeth Larsdatter,43,f.Søllested 
    Rasmus Pedersen,20 

     Lars Pedersen,5 
      Anne Pedersen,16,datter 

     Karen Pedersen,9. do 
     Mette Katr. Pedersen,2 
    

 
 - - - - - - - 

     Efter H.J.Jørgensens optegnelser skulle fam. Peder Rasmussen 
bo som lejefolk i 7f i 1850 

    Hvis man sammenholder Peder Rasmussen salgsskøde i 1851 og øvrige  
beboere i 7f kan det såmænd godt passe 

     Om årsager kan man kun gisne ! 
   

       Efter H.J.J i Ft. 1870 skulle fam Jørgen Christensen/Knalleborg 
 have boet i "Røde Johans hus" før 1870 - kan teoretisk også passe 

   ############ 
     

       Ft. 1850 - i matr. 7f 
     Peder Rasmussen,55,g.f.i sognet,husm.lever af sin jord 

 Elisabeth Larsdatter,47,f. i Søllested 
    Rasmus Pedersen,25,ug, soldat, søn ? 
    Lars Pedersen,9, barn 

     Karen Pedersen,14, barn 
     Mette Pedersen,6, barn 
      Jørgen Jensen,45,f.i s. almisselem 

   
       Ft. 1850 - matr. 7f 

     Johan Ibsen,indsidder, 25, handler m. huder & skind 
  Valentin Ibsen,27, f.Fåborg, daglejer - nok bror 

  
       Ft. 1860 blev han kaldt "Røde Johan" ? 

   Johan Ibsen,35,ug,f.Fåborg,Bødker 
   Anne Catrine Larsdatter,51,ug,f.Brylle,indsidder,sypige. 

 
       Ft.1870 

      J.C.Ibsen,44,ug,f.Fåborg, købmand 
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Fil. Gum2.8a                              side 1 af 3 

  

Oversigt gård matr. 8a.Gummerup kaldet Gummerup 

Skovgård. 

  beliggende Byvejen 71, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 

             ejer i 2001: Aksel Korsgård Hansen. 
 

 

Resume: 
Gården er ret typisk for ejendomme i Gummerup. I 1600 årene var 

den fæstegård under Brobygård - kom i 1723 ved mageskifte under 

kronen og indgik i Ryttergodsdistriktet - kom senere ind i 

auktionsperioden efter 1764 - og blev af fæster frikøbt til 

selvejergård. Gården kom så godt ud af udskiftningen, som man nu 

kan, når næsten alle gårde blev liggende på deres gamle pladser i 

landsbyen,d.v.s. med spredt liggende marker. 

Der må være solgt en del jord fra før 1793,jvf.nedgang i hartkorn. 

Familiemæssig har den samme slægt med boet på gården helt op til 

1958. 

 

ooooooooooooooo 

 

Identifikationer. 

 

Fr. 3'matr.  1664    11-0-0-0 hartkorn 

Chr.d.5'matr.1682    11-0-0-2   do.    nævnt som gård nr.1 

Udskiftn.    1793     5-3-0-0 nr. 31 

Hartkorn efter 1844 matr.   6-3-3-1  matr. nr. 8A 

 

Der er uden tvivl i periode op til 1793 sket en masse frasalg 

- uden tinglysniger - men med "accept" i udskiftningspapirerne. 

Det drejer sig om Møllerbyggestedet, matr. 17a og  2 ejendomme - 

måske flere - ved Fåborgvej, matr. 22a og 23. 

Senere 8b & 8c til Lindehøj, Odensevej og 

8x til Nymarksgården på Dolevej. 

 

Der er senere sket frastykninger matr. 8b-8aa og tilkøb af 5 

parceller, hvoraf opkøbet af hele gården matr. 9a udgør et 

væsentligt areal. 

Gården ligger på sin oprindelige plads i landsbyen, men 

bygningerne er blevet "vendt" og tilkørselsforholdene er ændret. 

De seneste arealtilpasninger omkring år 2000 er ikke beskrevet. 

Navnet "Skovgård" har været brugt fra omkring midten af 18 hun-

dredetallet - også som navn/tilnavn for ejerne 

 

 

fil: Gum2-8a                                 side 2 af 3 



335 

 

 

Ejere og fæstere. 
ejere: 

Brobygård: 

Jomfru Anne Rosenkrantz død 1645 

svoger Anders Bille  nævnt  1645 

datter Pernille Bille nævnt 1682 

hds. mand Børge Trolle 

hds. søn Anders Trolle 

Brobygård solgt til Amtsforvalter Chr.Fogh - nævnt 1701  

hs. enke Birgitte Fugl -                     nævnt 1722 

Kronen - mageskifteskøde 10/6 1723 - Ryttergods 

Christiana Stockfledt,Søholm,  auktionsskøde 13/9  1765 

hds. mand grev F.V.C.Holck                         1768 

Chr. Schøller.Margård,         auktionsskøde  2/4  1770 

- - - -  

salg til fæster,Rasmus Larsen,aftale 1778,,tinglyst 29/3 1786 

                v. fynbo Landsting - L/335 

søn: 

Lars Rasmussen,4-5-3-3/4 htk.   skøde  1/8  1807/  11/12 1807 

søn: 

Rasmus Larsen           skøde 30/12 1854/ 16/5   1856 

   tilkøbte Mads Mikkelsens gård matr. 9a        1873 

enke: 

Maren Hansen                skifteattest   4/12  1896 

søn: 

Hans Rasmussen Skovgård,skøde 13/10 1901/ 25/10  1901  

søn: 

Magnus Rasmussen Skovgård skøde            8/6   1942 

fremmed: 

Aksel Korsgård Hansen    skøde            24/3   1958  

 

        - - - - - 

Fæstere: 
 

Mads/Matz Mortensen           nævnt 1682 

søn: 

Hans Madsen                   fæstebr. 12/7 1697 

søn: 

Søren Hansen                  fæstebr. 12/2 1742 Kronen 

svigersøn: 

Rasmus Larsen fra Mosegård    fæstebr.  8/1 1763 Kronen 

                              nævnt som Rs. Mosegård   

                              købte til selveje 

 

oooooooooooooooo 
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fil: Gum2-8a                                side 3 af 3 

 

Familieforhold: 
 

Mads Mortensen f.c.1622,bg 5/7 1705,83 år. gift 

               Karen Hansdatter,f.c.1627,bg.12/12 1699,72 år 

               2 kendte børn, hvoraf Hans Madsen førte gård videre 

Hans Madsen,   f.c.1664,bg.26/4 1744,80 år,gift 

               Maren Sørensdatter fra matr. 9a,f.c 1682,bg.16/4  

               1762,80 år. 

               Blandt 5 børn e.SK.Pro.førte søn Søren gård videre 

Søren Hansen,  dbt.1/10 1702,bg.1/4 1773,72 år,g.4/3 1746 

               Maren Larsdatter,Gum,bg.1/4 1773. 

               Kender kun et barn/datter Mette,g c. 1768 m. Rasmus 

               Larsen fra Mosegård, matr. 10a. 

Rasmus Larsen, dbt.15/2 1731, bg.2/7 1812,83 år, g.c.1768 

               Mette Sørensdatter,døbt 2.s.e.påske/20/4 1749,død 

               8/10 1817,69 år. 

               Bl. 5 kendte børn førte Lars Rasmussen gård videre. 

Lars Rasmussen,dbt. 13/12 1778,d.6/10 1862.84 år,g.19/10 1804 

               Maren Jensdatter, Højrup,f.c.1782,d.15/4 1859,77 år 

               Blandt 5 kendte børn førte Rasmus Larsen gd. videre 

Rasmus Larsen, f.c.1814,d.15/1 1893,79 år,g.9/3 1860 i Vejle/Fyn 

               Maren Hansen,f.c.1833,d.7/7 1902,69 år. 

               Bl.3 børn førte Hans Rasmussen gård videre. 

Hans Rasmussen,f.25/11 1862,d.c.1949,g.17/10 1902 i Flemløse 

 Skovgård      Antomine Pedersen,f.17/11 1868,d.e. 1950 

               Havde kun et barn, sønnen, Magnus 

Magnus Rasmussen,f.27/10 1903,d.e. 1980,g.c. 1942 

 Skovgård      Esther Block,d.e. 1985, 3 børn 

 

               Hermed forsvandt den gamle slægt på gården - 

                   men slægten består. 

 

oooooooooooooooooo 

Afslutning 
 

Gummerup Skovgård eksistere stadig her i 2001 som 

landbrugsbedrift, omend den drives ved et samarbejde mellem Aksel 

K. Hansen og hans svigersøn, Poul Thaysen.   

  

     

    

      

       

  

fil: Gum2-8a.doc                      tillæg side 3a    

 

tilkøb 
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Vedr. tilkøb 
Matr.9a - Mads Mikkelsens gård købt skøde  4/7  1873 

matr.31a - Mette "Skums" hus        skøde 16/12 1888 

matr.31c - gl. smedie               skøde 25/6  1915 

 

Ved ommatrikulering i 1972 blev alle 3 ovennævnte matrikler 

inddraget i hovednummer 8a. 

 

frasalg 
 

foruden ovennævnte skal anføres, at der er frasolgt 

Hillerupmarken til Mosegård .matr. 10a 

Dolemarken til Nymarksgården, matr. 10c 
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Registreringer vedr. 8a Gummerup 

Skovgård 
 

       Gum.8a 
   

side 1 af 8 
 

  
REGISTRERINGER 

   Identifikation 1992 
     Skovgård matr. 8a 
     Ejere og beboere i 1992: 

    Aksel Korsgård Hansen 
     & Margit Nielsen 

     Byvejen 71 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser 
 

Hartkorn 
   

       1664 Fr.III s matr. 
 

11-0-0-0 
   1688 matr.nr.1 (1682) 11-o-o-2 
        betegnes 1 gård 

     1717 Søholmekstrakt ej reg. 
   1722 Hovedkrigsbog nr.1 11-0-0-2    se(x under matr.2A 

 1750 ca. afsk.matr.nr.1 11-0-0-2 
   1767 Søholm Jordebog 11-0-0-2 
   1770 Søholm Jordebog 11-0-0-2 
   1770 auktionskatl. nr.1 11-o-o-2 
   1774-77 ses ej i Hovedsk.bog 

    1793 udskiftn. nr. 31,   5-3-0-0 
        den store forskel i Hartkorn tyder på,at noget er 

       blevet bortsolgt i periode fra frikøb til 1793 
  

 
JEG tror at det er nuv.matr.17a a - se det 

  
 

se yderligere bemærkninger nederst,jvf.22a & 23a 
 1820 afskrift "1844"matr. 

         matr. nr. 8a 
 

 6-3-3-1 
   

       

       
       
       1992 matr.nr.8a m.fl. 

    
       1992 Tingbog 8a Gummerup 

    
    

Tilliggende  jan. 2002 
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i følge tingbog 

 Ejendomsværdi - ej oplyst  
 

8a Gum 24 ha 8253 kvm 

  I alt år 
  

5f Gum. 
 4 ha 
7490  " 

heraf Gr.værdi 
  

26c Køng 
 4 ha 
3054  " 

 Forskelsværdi 
  

37b Køng 
 3 ha 
2241  " 

  Stuehusværdi 
     

........................ 
  

ialt 
37 ha 
1038  kvm 

fil: Gum.8a 
  

side 2 af 8 
 

       Frastykning af matr. 
     

         total 8b-8aa 
     8b  tillagt 8c, frastykket i periode 1810-1820,jvf. P. Jensen 

 8c  sammen m. 8b tillagt 20b Køng (Lindely, Odensevej)  
 8d  jordlod på Romerhus - udgår matr.1967 - indgår ? 
 8e  Det gl. Mejeri, nuv. ejer O.Lambertsen 

  8f  udgår matr - indgår 8e 
    8g  udg.matr 1967 - indgår ? 
    8h  udgår matr. - indgår i 8i 
    8i  udgår matr (incl 8i) 1970 - indgår i 10c 

   
 

10c udg.matr. sammenl. m.10f & 10k - indg 20b Køng 
8k  Ole Jensen, Dole - så Marius Jensen,Dole, nu 

      Lisbeth Jensen,Dolevej,6074 kvm 
   8l  mek.Ole K.Hansen,Fåbv.84 

    8m  udgår matr. 1979 - indgår 8e (gl.mejeri) 
  8n  tilagt 10a  10 ha 5057 kvm 

    8o  udgår matr 1991 - indgår 8k 
    8p  Chr.& Rita Nielsen,Fåborgvej 87 

   8q  Bjarne og Lisbeth Nielsen,Klaregade 8 
  8r  udgår matr.1991 - indgår i 8o/8k 

   8s  indgår 7u,Poul A.Jensen,Fåborgvej,1546 kvm  
  8t  Byvejen 63 (Tulles hus) Bo Zierau 

   8u  Klaregade 8,nu JB (Jens Brok) Højtryk 
   8v  Klaregade 4,Tage/Ketty Knudsen. 
   8x  Byvejen 61,Ejvind Andersen. 
   8y  Erik Jensen,Højbjergvej 3 

    8z  Per Carlsen,Klaregade 2 
    8æ  Jens Myrup.Byvejen 65 
    8ø  Lindelof, Byvejen 59 
    8aa tillagt 4c,Langerodstedet,v. Vera S. 
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9ha 3413 kvm.   1989 

    .......................... 
     

       Tilkøbt fra a. matr.                   År 
    31a husparcel fra "gl" huus nr. 3 

   31c husparcel fra "gl" huus nr. 3 
    9a hovedparcel fra Mads 

        Mikkelsens gård,ned- 
        lagt  1903 

     26c Køng parcel fra matr.26 Køng 
       Malergård,Hillerup 

        sælger:Knud 
B.Madsen     skøde 6.nov.1970 

        26c har ført en omskiftelig tilværelse. Først fra matr. 26 til  
     matr.22 /Chr.Nielsen,Fåborgvej 112. Derfra til Malergården og  

    derfra til Skovgård. 
    37b fra 37 til Damgård til Skovgård 8a, muligvis "indlagt" i en 

     anden af Skovgårds matr. ! 
    ......................... 

     fil: Gum.8a 
  

side 3 af 8 
 

       
Ejerrække    navn 

               
Skøde datoer nævnt år 

   
       Brobygård ved følg.ejere: 

 
Der findes IKKE  

 jmfr.Anne Rosenkrantz  
 

Fæste & skifteprotokol 

død 1645, Brobygård 
 

for Brobygård for  
 svoger:Anders Bilde    1645 denne periode ! 
 datter: Pernille Bilde    1682 

   hds.mand:Børge Trolle 
    søn:Anders Trolle 

     Amtsfv.Chr Fogh,Brobygård ygd.     1701 
     ej reg. Søholmekstrakt    1717 
   hs. enke Birgitte Fugl gl       1722 x)se matr.2A 

 
       Kronen mage eskifte 10.juni    1723  Ryttergods 

 Christiana Stockfledt t    13/9    1765  auktionskøb/skøde 
 hds. mand: 

     grev F.V.C.Holck,Søholm    1768 
   Chr. Schøller Margård d     2/4    1770   auktion 

  
   

- - - - - 
    salg til fæster: 

  
     L = Fynbo Landsting 

Rs.Larsen Mosegård(y   /Aksel Hansen oplyser 1778 L/335 
 

 
det rette er aftaler fra 1778 -  
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tingl.29/3 

  
    1786 L/335 

 
 

bemærk gd. ej med i Hovedsk.bog 
  

 
i 1774-77 ! 

    
 

y) kaldes jvl. alene Rs. Mosegård 
  

 
betinget skøde 14/12 1780,  

 
L/335 

 
 

opfyldt dec.1785,tingl.29/3 1786 
  

     
B4 = Sk.& P.bind 4 

 
jordlod erhv. juni 1804, skøde til B4/45 

 søn: 
 

Lars Rasmussen 
   Lars Rasmussen ssen boede der 1834 & 1850 
 

B5/58, 
 

 
skøde udst. . 1/8,tingl., 11/12 1807 

  
 

hartkorn oplyses her til  
   

 
4-5-3-3/4 

     
 

L.R købt jordlod af Jacob(v  
 

B6/546 
 

 
Johansen, Hundtofte, Svb. 

   
 

Hundtofte, Svb.skøde ud- 
   

 
stedt 30/12 1822, tingl. 30/1 1823 

  søn: 
      

Rs. Larsen    skøde   30/12 1854 / 16/5 1856 
B.16 
f.534 

 
 

Rs.Larsen købte matr.9a  
   

 
Mads Mikkelsens gård          1873 

  enke: 
      

Maren Hansen     Sk.at.      4/12 1896  
B.34 
f.344 

 søn: 
      

Hans Rasmussen   skøde(l de    13/10 & 25/10 1901 
B.37 
f.406 

 
 

Skovgård 
     søn: 

      
Magnus R. Skovgård    skøde    8.juni 1942 

v) gårdslagter & 
han 

  - - - - 
    

delsmand.Huserede 
fremmed: 

   
her på egnen 

Aksel Korsgård Hansen n  skøde 29304 1958 
  fil: Gum.8a 

  
side 4 af 8 

 
       Beboer/fæsterrække navn nævnt år 

   
       
       Mads(Matz) Mortensen 1682 & 1688 

  
 

Der findes ikke fæstebr. el. Sk. Pro. fra  
  

 
Brobygårdtiden op ti 1722 

   søn: 
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Hans Madsen 
 

nævnt kirkebog 
  Hans Madsen fæstebr.     12/7 1697  e.far Mads Mortensen 

    ej reg. Søholmekstrakt 1717 kilde Rytterg. 
 Hans Madsen n (x u. matr.2A 1722   

   Hans  ( ?) ??? 
 

1750  ca. 
   søn: 

      Søren Hansen fæ.b.12/2 1742  Rytterg.  B.5-f.527 
 Rasmus Larsen fæ.b.8/1 1763  Ryttergods B.7-f.14 
 Rasmus Larsen 

 
1767  Søholm Jordebog 

 Rasmus Larsen 
 

1770  auktionsliste 
  

        købte til selveje – se 
     Ejerrække 

     ........................ 
     

       
       Bygningsoplysninger. Gårdens bygninger siges at være "vendt" ! 

  
Vejforholdene ændret. 

  
       ........................ 

     Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      
       helt gl. forhold ikke kortlagt 

    

       Mads(Matz) Mortensen      2 kendte børn: 
  nævnt 1682 & 1688, f.c. 1. Anna Matsdatter,bg.25/4 1697, 30 år 

1622,bg.5/7 1705,83 år    f.c.1667,d. gift 1689 m.møller 
 g.m. Karen Hansdatter    Jens Matzen, Køng Mølle,1660-1729 

f.c.1627,bg.12/12  
  

(Jens M. måske fætter t.Anna 
1699,72 år. 

 
       3 kendte børn: 

  
   

   a.Karen Jensdatter,g.15/10 1713 

   
     Jens Hansen,Gum.matr.7f/7a 

Sk.P.Brobygd.fin. ej 
 

   b.Dorthe Jensdatter,8/8 1723 
 

   
     m. Peder Christophersen Stub 

   
   c.Anne Jensdatter,g,22/10 1719 

   
    m. Christen.Chr.Schousboe 

 

   
    Verninge,f.c.1670,d.1735 

 
       
   

2. Hans Madsen,førte gd. videre 
fil: Gum.8a 

  
side 5 af 8 

  - - - - - 
       søn: 
      Hans Madsen, nævnt 1722 Hans Madsens Skifte  Ryttergods: 
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f.c.1664,bg.26/4 1744,80 år B.11,f.266,18/8 1744 
  g.m.Maren Sørensdatter,f.c. arvinger: 

   1682, bg.16/4 1762,80 år kone Maren Sørensdt.m.værge,Jørgen 
hun fra gd. matr. 9a 

 
           Sørensen  

  
   

5 børn: Søren Hansen, førte gd. videre 

   
        Peder Hansen,boende Sallinge-(* 

    
  lunde Mølle, Fjellebro G. 

ej finde 
  

        Morten Hansen,f.c.1714 (30 år) 
Hans Madsens fæstebr.i 

 
kan være gift 2/12 1761 m. 

Ryttergods el.Brobygd. 
 

Anne Poulsdatter, Gum. 
jo i Ryttergods tillæg         Jørgen Hansen,f.c.1716 (28 år) 

    
tj.beg.på gården, blev nok 

    

g.12/8 1746 Sidsel 
Mortensdat- 

*)ses ej gift Køng 
  

ter fra Matr. 14a. 
 

   
        Karen Hansdatter,dbt.10/6 1701 

    
g.5/3 1730 m. 

 
   

          Anders Andersen,Køng Mølle 
 - - - - 

       søn: 
      Søren Hansen,dbt.1/10 1702 børn:(desværre ej Sk. Brahesh. Sk.P.) 

bg. 1/4 1773,72 år 
 

   Kender kun 1,jvf. fæstebr. 
 g.4/3 1746 m. 

 
Mette Sørensdatter,db. 1749 

 Maren Larsdatter,Gum.  gift m.Rs. Larsen fra Mosegd. 
 bg.1/4 1773, 

 
   førte gd. videre 

  

       
   

Jeg slutter, at Mette enebarn, jvf. 

   
fæstebr. bestem. om at Rasmus 

   
Larsen skulle ægte hende. 

  - - - - -  
      Rs.Larsen Mosegård,dbt. 

    15/2.1731,bg.2/7 1812, Jeg & Landsarkiv kan ikke 
 83 år = Rs.Mosegård, finde Skifter hos Assens Byfoged 

 bror til 
  

 e. Rs. Larsen, & konen 
 Morten Larsen, Mose- 

    gård,matr.10a,f.1723 
    Rs. Larsen 

     lovede jvf.fæstebr. 
 

børn: 5 stk. - afst. Ft. 1787 
 Ryttergods 8/1 1763,   Anna Rsdatter f.ca.1772,g.12/12 1794 

B.7,folio 14 at ægte 
 

  m. Frederik Rasmussen,Brendemose 
gårdens datter: 

 
 Lars Rasmussen f.ca.1779 

 Mette Sørensdatter 
 

    førte gård videre 
   gift c. 1768-70 

 
 Hans Rasmussen,f.1781, 

 db. 2.s.e.påske/20/4 1749      død samme år 
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8/10 1817,69 år(68) 
 

 Hans Rasmussen f.c.1784,d.?? (s 

   
    fik gård matr. 5 i Højrup  

 
   

 Maren Rsdatter f.c.1786,g.5/4 1805  

   
  m.Lars Hansen i Køng. 

 fil um.8a 
   

side 6 af 8 
  - - - - - 

      Lars Rasmussen,dbt.13/12 
  

(t 
 1778,d.6/10 1862,84 år børn: min.5 stk. 

  g.19/10 1804 m.Maren  Anna Marie Larsdatter,f.1808 
 Jensdatter, Højrup 

 
   gift til Ågård 12a 

  f.c.1782,d.15/4 1859,77 år  Rasmus Larsen f.c.1813/14 
 

   
    førte gård videre 

  

   
 Jens Larsen f.c.1820,ses ej g.Køng 

   
   g.til gd.i  Frøbjerg 

  - - - -  
  

 Hans Larsen f.c.1823,g.18/6 1875 
I Ft.1840 oplyses:plejesøn:    52 år.m.Sara Dorte Pedersen, Køng 

 Anders Larsen,f.c.1828    boede på Dole(Peder Doles Plejefar)  
er ej i Ft 1845 

 
     er det mon Nymarksgården ? 

er ej i Køng sogns kirkeb.  Kirsten Larsd.f.c.1818,g.21/12 1855 

   
  38 år,m.gmd.Rs. Andersen,Strærup 

  - - - - -  
      Rasmus Larsen 

     f.c.1813/14,d.15/1 1893, 
 

ej.fundet Skifte 
 79 år, g.9/3 1860 m. 

     Maren Hansen,Vejle børn: afst. Ft. 1870 
  f.c.1833,d.7/7 1902,69 år  1.Lars Rasmussen f.1862(t 

 
   

    kaldet Lars Mosegård 
 hds. forældre: gmd.Hans      det var ham,der kom til  
 Hansen & Kirstine(Kirsten)     Mosegård,jvf.matr.10a,gift m. 

Andersen, Vejle 
 

    Maren Hansen - ej Køng 
 

   
 2.Hans Rasmussen f.25/11 1862 

   
    førte gård videre 

  
   

 3.Jens Rasmussen f.1/8 1866,konf. 

   
   s.e.Mikkelsdag 1880 faddere: 

   
    Anders Andersen,Mads Mikkelsen 

   
    Martin hansen, alle Gummerup & 

   
    Anders Hansen, jvff. 434 & 479 

   
Hverken Jens el.Lars ses gift i Køng el. 

 - - - - - 
  

Flemløse op til 1902 
  Hans Rasmussen Skovgård(s Jens ej hjemme Ft. 1890,ej finde ham ! 

f.25/11 1862,d.?   (l 
     g.17/10 1902 m.Antomine børn: kun 1,Magnus Rasmussen 

Pedersen,f.17/11 1868       faddere:Karen Pedersen, Flemløse 
i Flemløse, d. ? 

 
      Lars Rasmussens hustru i Mosegård: 
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hds.forældre:gmd.Peder Han-       Maren Hansen, gdr. Dinesen, Køng, 
sen & Mette Andersdatter       Hans Larsen på Dole. 

 Vidner v. bryl.:Lars  
     Rasmussen,Gum,(bror) &        førte gård videre 

  Peder Hansen, Flemløse(far) 
     - - - - - 

      Rasmus Magnus Rasmussen  
    (Skovgård)(b 

 
b) tog mig bekendt ej navnet "Skovgård",  

f.27/10 1903  d.efter 1980    men blev kaldt det. 
 g.m.Ester Block 

 
børn: 3 stk. 

  
f. ? d. efter 1980 

 

 Hans Block 
Rasmussen n f. ca 1931 

   

 Minna Block 
Rasmussen en f.ca.1933 

   

 Maria Block 
Rasmussen en f.ca.1944 

slægten derefter væk fra 
    Gummerup Skovgård 
    

       ........................ 
     fil: Gum.8a 
  

side 7 af 8 
 ........................ 

     Aksel Korsgård Hansen 
    f.1924 i Balslev 

     gift m. 
      Karen E. Hansen 2 børn: 

    f.22/4 1927,d.24/11     1. Dorthe f.9/4 1956,d.21/3 1997 
 1971 

 
      g.m.Poul Taysen,3 børn 

  saml. m. Margit    2. Hanne f. ca.1960 
    ej børn 

      ......................... oooooooooo ...................... 
  

       t) vi har en Lars Rasmussen,Gummerup,g.18/6 1702 m. 
    Anne Marie Rasmusdatter, Glamsbjerg 

       JEG kan ej umiddelbart se,det kan passe ! 
     PAS  PÅ !! 

     
 

  Vi har 3 "Lars Rasmussen" mere 
  

 
Lars Rasmussen f.ca 1778,d. 1862 

  
  

boede på Skovgård, = bedstefaderen 
 

 
Lars Rasmussen,f.1862,sønnesøn ! 

  
  

gift t. Mosegård, = sønnesøn 
  

 
Lars Rasmussen, Køng Lindegård 

  
  

hører til i 1900-tallet 
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Jeg kan ikke se,der umiddelbart er mere at "finde"! 
 ____________________________ 

   s) der er mange "Hans Rasmussen" i spil i GUM. 
     se oversigt på gd. 9a 

    
       hører ikke til på Skovgård 

    Hans Mortensen,f.c.1694 
    bg.11/1 1765,71 år 

     hans enke NN,f.c.1695 
    bg.13/3 1765,70 år 

     __________________ 
    Bemærkninger om frastykning. 

   Den store forskel i hartkorn fra før udskiftning til udskift 
 ningsliste faldt mig tidligt i øjnene. Kunne tyde på at der  
 sket salg omkring dette tidspunkt. - Tingbog fortæller om salg i  

1793 af 17a. 
     Efter Ft. 1787 angiver H.J.J, at Niels Andersen Bondemand - 23.fam. - 

skulle bo i "Mette Skums" hus v. Skovgård, ligesom den gamle smedie v. 
Peder Larsen/Peder Smed - 29.fam.- også skulle bo der 

 Begge optræder ved udskiftning: 
      Niels Bondemand,udskft.nr 32 m.hele 1-2-1-2 i hartkorn og 

    Peder Smed, udskft.nr.44 med 0-6-3-0  i hartkorn 
     hvilket ikke kan passe med bolig v. Skovgård. 
      derfor er de måske blevet ejere af noget jord op til året 1793 

Ft. 1801 
         Niels Bondemand optræder m. fam. nr. 17 og vi må vurdere, at de 

   jvf. kortskitse bor på matr. 17a /Møllerbyggestedet. 
    jvf. iøvrigt gl. tingbog 

       Peder Larsen/Smed er på aftægt hos søn, Mads Pedersen, 29. fam. 
   og som bolig kan jvf. tingbog udlægges matr. 22a på Fåborgvej. 
   Peder Larsens 2. søn, Hans Pedersen - 27.fam.har som bolig, igen 
   jvf. tingbog matr 23 på Fåborgvej. 

   Min konklusion er, at de nævnte har købt jord fra Skovgård/matr 8a 
og bygget boliger der, jvf. kortskitse omkring udskiftningstidspunkt 
Den manglende registrering i tingbog kan skyldes, at handlen rent 
faktisk blev berigtiget gennem udskiftningsagsbehandlingen 

 
       Der henvises i øvrigt til de enkelte ejendomme matr. 17a,22a & 23 

       l) Hans Rasmussen var nok ikke så velbeslået, som det skulle se ud: 
i 1915 låner han 20000 kr af svger Hans Pedersen, Brydegård mod 
pant i Skovgård, tinglyst 17/12 1915 

   fil: Gum.8a 
  

side 8 af 8 
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FOLKETÆLLINGER 

   Ft. 1787 
      Rasmus Mosegård,55.1 æg.sk 

    Mette Sørensdatter,37,1.æg.sk. 
    Anna Rasmusdatter,15, barn 

     Lars Rasmussen,8,     do. 
     Hans Rasmussen,3      do. 
     Maren Rasmusdatter,1   do. 
      3 tj.folk 

      
       Ft. 1801 4.fam. 

     Rasmus Mosegård,55.1.æg.sk. husbond 
   Mette Sørensdatter,37,kone,1.æg.sk. 
    Lars Rasmussen,24,søn 

     Hans Rasmussen,18, søn 
     Maren Rasmusdatter,14, datter 

      3.tj.folk 
      

       Ft. 1834 7.fam. 
     Lars Rasmussen,57,gmd. 

    Maren Jensdatter,51,kone 
     Rasmus Larsen,21 

      Jens Larsen,14 
      Hans Larsen,11 blev han bosat på Dole ? 

   Kirsten Larsdatter,16, alle 4 deres børn 
     3. tj.folk 

      
       Ft. 1840 se liste  

     
       Ft. 1850 som forrige se liste 

    
       Ft. 1860 76. fam. 

     Rasmus Larsen,47,ug,f.i s. 
    Lars Rasmussen,83, enkem.fader 

    Hans Larsen,36 husfaders bror - kom til at bo på Dole,g.m.Dorthe 
     4 tj. Folk se evt Nymarksgården 

  
       Ft. 1870 

      Rasmus Larsen,56,f.sognet 
    Maren Hansen,37,f.i Vejle-Allested 

    Lars Rasmussen,8 søn - (Lars Mosegård) 
    Hans Rasmussen,7,søn   (Hans Skovgård) 
    Jens Rasmussen,3 ,søn 

       4 tj.folk 
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    besøg Niels Jørgen Jacobsen,20,ug, skrædder,f.Orte 
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Fil: GUM2-9a.bxt                            side 1 af 3 

 

Oversigt over nedlagt gård - gl. matr. 9a - oprindelig 

beliggende   

v. Byvejen ved siden af Skovgård matr.8a, Byvejen 71. 

Gården blev nedlagt i 1873,idet jorden blev tillagt 

Skovgård                         

Af opr.bygninger eksisterer der intet i dag. 
Hos mig bliver den efter sin sidste ejer benævnt Mads Mikkelsens  

gård. 

Kun to familier har beboet gården i den kendte periode.       

 

Resume 
Gården hørte oprindelig til Søholm og kom i modsætning til andre 

gårde her i byen ikke under Kronen. Under udsalget fra Søholm blev 

den i perioden 1770-1773 solgt til Gustav Møller på Køng Mølle, 

hvorfra den gik i egentlig selveje i 1783 ved salg til fæster, 

Jørgen Sørensen. Den levede derefter et normalt liv indtil 1873, 

hvor den blev solgt til ejer af Skovgård med efterfølgende 

nedlæggelse - slettet af matr. 1972 

 

Identifikationer 
 

1664    Fr.d.III´matr.        4-4-0-0 

1682/88 Chr.V´matr. nr.16     2-0-3-2 benævnt boel 

1722    Søholm Hovedkrigsbog  2-0-3-2 

1793    Udskiftn. nr. 30      2-7-1-1 1/4 

1820    1844 matr.            2-1-1-0 

     I periode omkr.1767-1777 var der tilfæstet parceller/arealer 

     fra Køng. 

     Der synes intet frastykket eller tilkøbt gården. 

 

Ejere og fæstere 
 ejere: 

Først kendte ejer er godset Søholm med Morten Schinckel som ejer i 

1682 

De efterfølgende ejere af Søholm - sidst Schøller, Margård. 

Gustav Møller, Køng Mølle købte i perioden 1770-73 gården fra 

Schøller, Margård 

Fæster Jørgen Sørensen fik som selvejer skøde 21/6 1783 

 fremmed: 

Hans Rasmussen,                         skøde 13/6 1808 

 hans enke: 

Maren Pedersdatter, g.2.g.               gift  3/6 1814 

 ny mand 

Morten Rasmussen,         skøde/vielsesattest 12/5 1848 
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fil:Gum2-9a                                side 2 af 3 

 

ejere forsat: 
 søn: 

Hans Mortensen,(grundlag testamente)    skøde 15/6 1853  

 svoger: 

Mads Mikkelsen, Dærup,                  skøde 17/6 1853 

 fremmed: 

Rasmus Larsen,Gum. Skovgård,            skøde  4/7 1873 

 derefter tillagt Skovgård 

 

Nedlagt som landbrug/endelig slettet af matr. 1972 

 

        - - - - - 

   fæstere  
 

Jørgen Henningsen - fæstedato Søholm er ukendt - nævnt 1682 & 88 

 søn: 

Søren Jørgensen - fæstedato hos Søholm ukendt - nævnt 1750 & 1770 

 søn: 

Jørgen Sørensen - købte til selveje 1783 

 

 

ooooooooooooooooo 

 

 

 

 

Der er ikke særlige registreringer til matr 9a 
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fil: Gum2.9a                          side 3 af 3 

 

Familieforhold: 
 

Jørgen Henningsen,f.c.1644,bg. 27/12 1732,88 år, 

 gift 3 gange: Karen Madsdatter,bg.2/5 1690, 37 år 

               Karen Stefansdatter,bg.15/2 1694,39 år, 

               Johanne Hermansdatter,bg. 15/5 1740, 81 år 

                  ses ej gift i Køng 

                 børn - ret ukendte, men - 

 søn: 

Søren Jørgensen,f. ?,bg. 12/5 1776 

 gift 2 gange: Karen Mortensdatter,f.c.1721, bg. 24/10 1759,38 år 

                    gift 8/12 1746 

                  5 børn, hvoraf Jørgen videreførte gård 

               Johanne Hansdatter,f.?, bg. 12/5 1776,g.25/1 1760 

                  ingen kendte børn 

 søn: 

Jørgen Sørensen,dbt.22/1 1747,d.28/11 1818, gift 

      Maren Sørensdatter,f.c.1752,d.28/3 1825,73 år 

                   min. 5 børn - ingen videreførte gård 

            - - - - - - 

 

 ny familie: 

Hans Rasmussen,f.c. 1767,d.20/2 1814, g.15/5 1807 

      Maren Pedersdatter,f.c.1784 i Kirke Søby,d.26/9 1857,75 år 

                   min.2 børn - ingen videreførte gd. 

                Maren gift 2. gang 3/6 1814 m. 

 ny mand: 

Morten Rasmussen,dbt. 21/12 1777 fra Trætholm, jvf. matr.14a, 

                                 d. før 1850 

                   2 børn,Hans og Birthe, som begge kom til at 

                                videreføre gård       

 søn: 

Hans Mortensen,f.c.1816, d.18/8 1852, ugift 

 

 svoger: 

Mads Mikkelsen,Dærup,f.c.1821,d.13/12 1872,g.20/5 1853 m. 

     Birthe Mortensdatter,f.c.1821,d.17/4 1872 

                   2 børn,hvis skæbne er ukendte 

 

ooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 
Gårdens historie slutter således i 1873. Ingen kan i dag se nogen 

rester af gården eller præcis, hvor den har ligget - eller set ud. 
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fil Gum2-10a.doc                           side 1 af 4 sider 

                   

Oversigt gård matr. 10a.Gummerup kaldet Mosegård.  

beliggende Byvejen 72, Gummerup, 5620 Glamsbjerg 

             ejer i 2001: Jesper Berg 
 

Resume: 
Gården er lidt atypisk for ejendomme i Gummerup. I 1600 årene var 

den i fjerneje - kom så senere på lokale hænder og blev opkøbt til 

Ryttergodsdistriktet - kom senere ind i auktionsperioden efter 

1764, og blev af fæster frikøbt til selvejergård. Gården kom så 

godt ud af udskiftningen, som man nu kan, når næsten alle gårde 

blev liggende på deres gamle pladser i landsbyen. 

Familiemæssig har den samme familie med lidt god vilje boet på 

gården helt op til 1919. 

ooooooooooooooo 

Identifikationer. 
1664 Fr. 3'matr.      10-4-0-0 hartkorn 

1682 Chr.d.5'matr.     8-4-3-1     do.  nævnt som gård nr.6 

1793 udskiftn nr. 18   6-3-2-1 1/2 do. 

1820 "1844" matr. 10a  7-4-1-0   

 

Der er senere sket frastykninger matr. 10b-10q og tilkøb af matr. 

Her nævnes Nymarksgården, matr.10c Gum. & 28l Køng (se historie 

10c) 

Gården har i hele perioden kunnet findes benævnt som Mosegård, og 

ejerne er ofte også blevet kaldet Mosegård, hvilket har givet en 

masse forvekslingsmuligheder. Efter gl. kortskitser har gården 

oprindelig ligget nærmere ved åen, hvor der også i dag kan anes en 

gl. gårdtomt midt i det noget moseagtige terræn. 

 

Der er ikke foretaget særlige bygningsregistreringer. 

 

ooooooooooooooooo 

Ejere og fæstere. 

      ejere 
En Doctor i Haderslev         nævnt som ejer år 1682 

Christopher Hansen (Storm) 

boende i Køng                   do.      do.    1705 

hs. enke Kirsten Pedersdatter   do.      do.    1722 

Kronen/Ryttergods                 skøde 9/12    1722 

Christiane Stochfledt,Søholm,aukt.skøde 13/9    1764 

 hds. mand F.V.C.Holck                          1768 

Chr Schøller, Margård,       aukt.skøde  2/4    1770 

 fæster Morten Larsen Mosegård 

        køber til selveje         skøde  20/9   1784  L.217 & L/86 
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fil:Gum2-10a.doc                              side 2 af 4 

 

ejere forsat: 
 søn: 

Hans Mortensen Mosegård           havde skøde   1814 

 søn: 

Morten Hansen Mosegård            skøde 11/9    1835  B.11/113       

 søn: 

Hans Mortensen Mosegård           skøde  20/4   1877  

 

fremmed: 

Peter Hansen, Egerup              skøde   4/7   1879 

 

 slægtning fra Skovgård - matr.8a 

Lars Rasmussen                    skøde  16/6   1899 

 

fremmed: 

Esben J. Esbensen(y               skøde  10/1   1919 

 

fremmed: 

Thomas Broe                       skøde   8/7   1941 

 

fremmed: 

Inger og J. Otto Ørum             skøde         1950 

 

fremmed: 

Aksel Friis                       skøde   29/7  1959 

 

fremmed: 

Holger Berg Olsen (*              skøde   27/2  1969    

   *)Olsen fjernet ca. 2000 

søn: 

Jesper Berg                       skøde   22/2   2001 

 

                         - - - - - - - - 

Fæstere: 
Hans Laursen/Larsen               nævnt 1688 

 ny mand:/gift m. enken 

Unge Hans Rasmussen               nævnt 1705 

 ny mand:/gift m. enken 

Laurits/Lars Jensen               nævnt 1722 

     fæstebr. Ryttergods 

 søn: 

Morten Larsen(Mosegård) 

     fæstebr. Ryttergods           30/4 1750 

købte til selveje      

oooooooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-10a                                    side 3 af 4 

 

Familieforhold. 

     De første generationer er et "kædeægteskab": 

 

Hans Larsen,f.c.1636,bg.30/10 1690 kom fra Risagergård,matr.5a 

     blev uden tvivl gift ind i gården med enken NN 

     Han blev sikkert gift 2. gang m.Kirsten Eliasdatter 

 

enken Kirsten Eliasdatter blev gift 5/7 1691 m. 

     "Unge" Hans Rasmussen, som kan være fra Bøgebjerggård,  

     matr.4a. Kender ikke dødsdato for Kirsten - men 

 

"Unge" Hans Rasmussen, f.c.1664, d.26/6 1705,  

     blev gift - ej i Køng - m.Karen Hansdatter 

     Skiftepapirer efter alle ovennævnte kan ikke findes. 

     Kender heller ikke nogen børn. 

     Efter Hans Rasmussens død blev  

 

enken Karen Hansdatter, f.c.1667, bg. 19/7 1716,39 år, gift 

     d. 16/8 1705 m. Laurits(Lars) Jensen. 

 

Lars Jensen,f.c.1667,bg.27/1 1746,71 år blev 24/1 1717 gift 2.g. 

     Anne Mortensdatter,Gummerup,f. 

     Lars Jensen havde 1 søn fra 1. ægteskab og 4 børn fra det  

     andet, hvoraf Morten førte gård videre. 

 søn: 

Morten Larsen Mosegård,dbt.2/3 1724,bg.2/7 1802,79 år, g.21/1 1750  

     Anne Hansdatter,Højrup, dbt.20/2 1729, d.15/12 1814,86 år 

     7 kendte børn,hvoraf Hans Mortensen førte gård videre. 

 søn: 

Hans Mortensen,døbt 20.s.e.T. 1762,d.29/11 1841,79 år,g.16/11 1793 

     Anne Hansdatter fra Langsted,f.c.1774,d.7/2 1850,76 år 

     5 kendte børn, hvoraf Morten Hansen førte gård videre. 

 

 søn: 

Morten Hansen,dbt. 8/2 1795,d.24/11 1876,81 år,gift 2 gange 

     1) 20/6 1835 m. enken Anne Kirstine Klausdatter, født c.1803  

        på Skrinshave - ingen dødsdato i Køng - ej børn 

     2) Karen Nielsdatter fra Langsted,f.c.1815,d.4/10 1874,59 år. 

          g.21/3 1840 i Verninge 

        2 kendte børn,hvoraf Hans Mortensen overtog gård. 

        Efter overlevering var Hans M."tung i det",hvilket måske 

        årsag til, at han solgte gården til fremmed, Peder Hansen. 

 søn: 

Hans Mortensen, f.c. 1842, gift m. Anna, børn ?  

        solgte gård til Peder Hansen - boede selv efter sigende 

        i "Hønselauget"/ Ådalen.    
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fil: Gum2-10a                                  side 4 af 4 

 

familieforhold forsat: 
 slægtning: 

Lars Rasmussen, en fjern slægtning fra Skovgård - 8a - "tilbage- 

        købte" Mosegård i 1899, men solgte igen til fremmed i 1919 

 

        - - - - - - - 

Herefter op til vor tid 6 forskellige ejere,hvoraf kun familiefor- 

hold - far/søn mellem de  2 sidste. 

Holger Berg (Olsen), gift m. Gunhild, bl. 5 børn førte Jesper gd. 

videre 

 søn: 

Jesper Berg 

 

oooooooooooooooooooo 

____________ 

y) der har i byen været ymtet om, at der skulle have været to på 

hinanden følgende med efternavn Esbensen. Tingbogen kan ikke be- 

kræfte dette. Derimod antydes det under hæftelser, at der har 

været en forpagter ved navn Frederik Esbensen ! 

 

 

 

 

 

Afslutning 
 

Her i år 2002 er gården udvidet med bl.a. Springenbjerggård og er 

en gård i fuld drift. 

 

Dec. 2002 
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Registreringer 

vedr matr.  10 

Mosegård 
      Filnavn: GUM.10A 

  
side 1 af 7 

 

 
        REGISTRERINGER 

   Identifikation 1992 
     Mosegård, matr nr.10a 

    Ejere og beboere i 2001 
    Jesper Berg 

     Byvejen 72 
     <<<<<<<<<< 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       1664 Fr.III matr. 10-4-0-0 
     1682/88 Chr.5. nr.6 
       betegnes: 1/1 gård  8-4-3-1 
     1717 Søholmekstrakt ej reg. 
     1722 Hovedkrigsb.n.6  8-4-3-1 ekstrakt jvf.Krog V.H.kol 15 1992 

  1750 ca.afskr.nr.6  8-4-3-1 jvf. (x  i matr.2A 
   1767 Søholm Jordebog  8-4-3-1 

     1770   do  8-4-3-1 
     1770 aukt.kat.nr.6  8-4-3-1 
     1774-77 H.sk.b.  8-4-3-1 ejer :Schøller 

   1793 udskiftn.nr.18  6-3-2-1 ½ 
    1820 (1844 matr.) 10a  7-4-1-0 

     

       

       1992 matr.nr.10a m.fl. 
    

       1992 Tingbog,10a Gummerup 
    

       

       Ejendomsværdi år 1992 Areal år 1992 Tilliggende 
   ialt 

   
37257 

  
heraf Gr.værdi ej oplyst 

 
10a Gum 

11 ha 
5115  kvm 

 
 Forskelsværdi 

 
 8n Gum 

10 ha 
5057  " 

 
  Stuehusværdi 

 
19c Køng 

 3 ha 
7960  " 
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........................ 
 

12d Gum 
 6 ha 
0560  " 

 Frastykning af matr. År 
    

   
i alt 31 ha 8692 

 total 10b - 10q: 
     

       10b inddraget under 2b,Gum 
        Quirin,Langerod 12 
    10c se 28 l Køng, Nymarksgården på Dolevej (Marion & Georg Jensen) 

    Nymarksgårdens base er sikkert her tingl.11/5 1935 
  10d udg. matr - indg. i 10c 

    10e Lund,Krogen 12 
     10e under 10c,Krogen 12 

    10f sammenl. m. 8c under 20b KØNG 
   10g udg.matr. - indg. 10 c 

    10h Hans Krog,Byvejen ? 
    10i udg. matr. - indg. 10c 
    10k sammen m. 8c,10c,10f under 20b KØNG 

  10l under 9a HØJRUP,1956 3 ha 8614 kvm Mose Hansen, Højrup 

10m under 10 l, 9a HØJRUP Akkerupvej 3 
  10n udgår matr. - indg 29a, Gum. (parcel i Hillerup) 
  10o udgår matr. - indg. 5g (parcel v.Skovgyden) 
  10p,Langerod 17,ubebygget ? 

    10q,O.Rye,Byvejen 70 
    Gum.10a 

  
side 2 af 7 

  

       Tilkøb af matr. År ej tilkøbt 
   ......................... 

     

       
Ejerrække    navn 

               
Skøde datoer nævnt år 

   

       En Doctor udi Haderslev 1682 
   

       

       Christopher Hansen,(Storm) 1705  
   fra Kiøng,1664-1715 

      slægtning/ hustru: Hovedkrigsbog 1722,se (x matr.2A 
  Kirsten Pedersdatter 1722 

   1659-1730 
        Søholm ekstrakt ej reg. 
 

1717 
   Kronen/Ryttergods      (1818)   9/12 1722 
   Christane Stockfledt,     aukt.sk.  13/9 1765 
    hds. mand: 

     F.V.C.Holck,Søholm 
 

1768 
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Chr.Schøller,Margård     aukt.sk.   2/4 1770 
      fæster: 

      Morten Larsen Mosegård - bor 1787 -  
   f.ca.1723, (bror til Rs.  skøde fra Schøller 14/12  1780  

  Larsen,f.ca.1732 på Skov-       tinglyst 20/9   1784 R 217 
 gård,matr.8a) d.ef.1801 

    

 
Ravnebj. nr. 86 oplyser, Hans Mortensen har fået 

 

 
skøde - af Morten Larsen, 

   

 
Gum, aftale 8/1 1788, tinglyst 15/6 1789 

  

        søn: 
      Hans Mortensen Mosegård,f.ca.1763,ejer"1844" i 1814 

 

 
         skøde (20/4) 11/9    1835 B.11/113 

  søn: 
      

Morten Hansen Mosegård,f.ca.1745 95  skøde 
(20/4) 
11/ 9 1835 B.11/113 

   Morten Hansen & hustru Karen Nielsen udsteder 
    selvejertestamente 3/7 1873 til fordel for datter B.24/821 

   Anne Mortensdatter & søn, Hans M. som ved sidst- 
   lev.død skal overtage Mosegård. 

    søn: 
      Hans Mortensen Mosegård,f.1843     skøde (19/4) 20/4 1877 B.24/821 

 

 
skøde/testamente 

  
B.25/577 

     (t 
      Peder Hansen,Egerup     skøde  (17/6)  4/7 1879 B.25/577 

     kort skøde uden særlige bemærkninger 
  

       Lars Rasmussen,f.1862 - fra Skovgd. (11/6) 16/6 1899 
  

        fremmed: 
     

Esben J. Esbensen skøde (18/12)10/1 1919 
 
b.46/976 

  fremmed: 
     Thomas Broe skøde      8/7   1941 

   fremmed: 
     Inger og J.Otto Ørum 

 
  1950 

   fremmed: 
     Aksel Friis skøde 29/7   1959 

   fremmed: 
     Holger Berg Olsen(* skøde 27/2    1969 *)Olsen 

 
 søn: 

    

fjernet 
ca 

 Jesper Berg  skøde 22/2   2001 år 2000 
 ........................ 

     Gum.10a 
  

side 3 af 7 
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       Beboer/fæsterrække navn avn                     nævnt år 
   

       Hans Laursen(Larsen)  1682 
   f.ca 1636 på Risager,Gum. 

    gift ind på Mosegård 
    død 30/10 1690 

     "unge" Hans Rasmussen, Moseg.     d.26/6 1705 41 år gl 
     kan være fra Bøgebj.gd. 

    Laurits Jensen,(fader død ) fæ.br.18/7  1705 
        kilde Ryttergods 

     Laurits(Lars)Jensen Ryttegodsekstrakt   1722 
   Laurits(Lars)Jensen 

 
 1750 ca. 

   Morten Larsen,fæstebr.Rytterg.f.br. 30/4 1750 B.6,f.63 
      efter moder, Lars Jensens enke. 

   Morten Larsen,Søholm jordebog  1767 
   Morten Larsen Søholm Jordebog  1770 
   købte til selveje 1780 

     se ejerrække. 
     ........................ 
     

       Bygningsoplysninger evt. 
    Gården skulle være flyttet 
    lidt frem mod vej i for- 
    hold til gl. belig.hed lidt tættere åen/mosen. 

  ........................ 
     Gum.10a 
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       Oplysninger om familie- 
      forhold. Kirkebogsreg. oplyser 

   

 
Elias Eriksen,Gum.f.c.1688,bg.5/11 1755,67 år 

 

 
g.16/3 1710 Maren Chrestensdt.Gum,bg.28/3 1769,60  

 
kan være Kirstens fam. ! 

 
   år 

 

  
Ej fl. Elias findes ikke Køng Kbreg. 

 Hans Larsen fra Risager 
    f.ca.1636,d.30/10 1690 
    gift ind på Mosegård - muligvis med enken og senere med 

 

 
 - Kirsten Eliasdatter(var måske samme person) 

 

 
oplysn. om børn: 

    

 
Maren Hansdatter, Mosegård,g.27/11 1692 m. 

 

 
Lars Pedersen, Sdr. Broby 

   

 
Anna Hansdatter, bg. 13/9 1697,32 år 

   men  
      Enkekone på Mosegård,Kirsten Eliasdatter 
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blev 5/7 1691 gift m. "Unge" Hans Rasmussen, som kan være fra matr.4a 

    
Bøgebjerggård 

     Kirsten Eliasdt død ?? - ses ej Køng Kb. 
   

 
ej heller som Hans Rasmussens kone 

  "Unge" Hans Rasmussen Mosegård,f.c.1664., d. 26/6 1705,41 år 

blev gift 2. gang - ej Køng - m. Karen Hansdatter 
  

 
Karen Hansdt.bg.19/7 1716,39 år r, ej fin.skifte 

  efter Hans Rasmussens død blev  
    enken Karen Hansdat.g.16/8 1705 med 
    Laurits (Lars ?)Jensen,jvf.hovedkrigsbog 1722,se matr.2A 

  Lars Jensen Mosegårds kone u.navn bg.19/7 1716,39 år 
  Lars Jensen Mosegård,g.24/1 1717 m.Anne Mortensdt.Gummerup 

 
ej finde Annes dødsdato i Køng,men lev.1750 

 

 
hvor gd. afståes til Morten, jvf. Ryttergods 

 

 
Sk pro.12/2 1750,B.12,f.566, 

    Lars Jensen Mosegård,bg.27/1 1746 71 år 
       Ryttergods Sk.pro.3/5 1746, B.XI,folio 417 oplyser: 

     arving: fra 1. ægteskab m. Karen Hansdatter 
                1.Jens Larsen,fæster på gd. under Damsbo gods 

             fra 2. ægteskab m. Anna Mortensdatter, 4 børn 
               1.Anders Larsen,26,f.c.1720,boende på Hospitalsgd.Højrup 

                   kan være g 12/6 1744 m.enke Maren Madsdatter,Højrup 

 
Hospitalsgd. ejes af Veflinge H. H. Karens far kan 

 

   
være Mads Andersen 

               2.Morten Larsen,22 år, tj.hjemme,videreførte gd.f.c.1724 

              3.Rasmus Larsen,15 år,f.c.1731, sen. g.til Skovgd.matr.8a 

              4.Karen Larsdatter,g.4/2 1746 m. Rasmus Jensen,gd.  
  - - - - - 

 
Voldtofte, under Hagenskov/Frederiksgave 

 søn: 
      Morten Larsen Mosegård børn (kirkeb. og Ft. 1787) 

  dbt.2/3 1724      1.Lars Mortensen,db.4.s.e.T.1750 
  bg.2/7 1802,79 år sen gift til Ågård 

   

 
     2.Hans.db.4.s.e.Tr. 1752,    død ? 

  ( bror til Rs.Larsen      3.Peder,db.2.s.e.Tr. 1754,   død ? 
  

 
     4.Jens,dbt. 23/5 1756, gift til  

  

 
        matr. 4 i Højrup 

      Skovgård matr. 8a)      5.Rasmus,db.13.s.e.Tr. 1758, død ? 
  gift 21/5 1750 m.An-          Anna dbt. 18/5 1760, død 

   ne Hansdatter,Højrup      6.Hans Mortensen,db.20.s.e.Tr.1762 
  dbt.20/2 1729 ,d.15/12           førte gård videre 

   1814,86 år      7.Anna Mortensdatter,f.c.1766,g.30/10 1789 m. 
    - - -         enkem. Jakob Andersen,Mørkenborg, Tommerup 

fæstebr.Ryttergods      8.Anders Mortensen,f.c.1769/70,g.8/6 1792 m. 
 30/4 1750,B.6 f.63        enke,Anna Sørensdatter,Bykærg, Gummerup 
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   - - -                  var ej søster til Mette Sørensdt. 
  selv efter bistand  på Skovgård -  

   fra Landsarkiv 
     ej finde skifte eft. 
 

     søn: Jørgen ? 
  Morten Larsen ses ej i Kirkebog 1750-63 
  

       Gum.10a 
  

side 5 af 7 
  

       Hans Mortensen Mosegård(u 
    f.nov.1762,d.29/11   børn:nok 5 

   1841,79 år, g.16/11   1.Morten Hansen f. ca.1795 
  1793 Langst./Verninge     førte gård videre 

   Anna Hansdatter   2.Hans Hansen,f.ca .1796 
  f.c.1775 e.Ft.     d.10/9 1855,59 år ugift 
  d.7/2 1850,76 år   3.Anders Hansen,f. ca.1798,kan være ham, 

som aftægtskone     d.17/5 1844,47 år, som indsidder, 
 

  
    ej finde en kone 

   (enke e.Jørgen .. må   4.Hans Kr.Hansen,f .ca.1809 
   være fejl)     d.31/3 1835,26 år, ugift 
  

  
  5.Anna Marie Hansdt.,Mosegård,f.c.1801 

  
     g.21/10 1825 m.Hans Hansen i Nårup 

  - - - - - 
      Morten Hansen(Mosegård)dbt.(v 

   8/2 1795,d.24/11 1876,81 år Anne Kirstine Klausdt,f.c.1803 
   g.1. 20/6 1835 (han 40) ej dødsdato i Køng Kbr. 
  Anne Kirstine Klaus- forældre usikker, jvf. Ft. 1801 Skrinsh. 

   datter, Skrinshave g.1.g.14/5 1829 m Anders Andersen 
   ingen børn ses Koelbjerg,Vissenbj.,f.c.1804 

  

  
d. ??  - ingen børn ses 

   g.2. 21/3 1840 Vern.  
    Karen Nielsdatter fr   børn:nok kun 2 (afst. m. FT. 1845 & 1850) 

 Langsted,f.Ft.1816   1.Anna Mortensdatter er,f.c.1841,d. ?,g.17/4 1863 
 d.4/10 1874,59 år      m.Peder Rasmussen, Glamsbj. Mølle 

   d.v.s.f.c.1815   2.Hans Mortensen,f .ca.1842 
         - - - -      førte gård videre 

    Landsarkiv kan ej finde 
    Skifte e. Morten Hansen & 
    hs.2 koner 

      - - - - - 
      

       Hans Mortensen(Mosegård)(u 
    f.ca.1842, 

 
  skøde køb 1877 

   gift m. Anne nok ej 
     fra Køng 
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blev kaldt Anne Hans Mortensens 
   

       H.J.J.anfører v.afskrift FT. 1870,at Hans var "tung i det" - m.a.o. 

  
mindre begavet 

     heri måske forklaring på at han ikke kunne drive gården 
   der er næppe familieforhold mellem Hans M. & Peder Hansen ! 

H.J.J anfører v. Ft 1860, at Hans Mortensen kom til at bo i  
 Hønselauget efter at have solgt gården i 1879 

  Dog - jeg kan ej finde ham v. Ft. 1880 i Køng sogn ! 
  

       Kirkeb.reg fortæller intet om ham/dem 
   

 
se kirkebog efter 1890 

   

 
se Ft. 1880/1890 Ådal 

   gift? børn?, død 1879 ?? 
    

       

 
 - - - - -  

     Gum.10a 
  

side 6 af 7 
  

              BEMÆRK: der står Peder Hansen, EGERUP i skøde 1879 
 "gl" H.J.Jørgensen oplyser, at Hans Mortensen var "tung i det" -  

nok ikke velegnet til at drive gård. 
   

           - - - - 
      Peder Hansen,f.c. 1851 i Gamtofte, jvf. Ft. 1890(t 

  gift m. Anne Catrine Jeppesen,f.c.1854 i Kærum 
   børn kun: Anne Kirstine Hansen,f. 1880 i Køng s. 
  

           - - - - 
       ej familieforbindelse til næste ejer 

   Lars Rasmussen,f.1862 (s   skøde køb 1899, salg 1919 
  fra Skovgård,gift m. Maren 

    Hansen, ej fra Køng sogn ej fundet børn 
   ____________________ 

    

       t) vedr. Peder Hansen   - vi har 5 (10) brugbare: 
       se endvidere Ågård under note (t 

   

       A) Peder Hansen, Egerup,gift ind på Ågård 11/6 1870(s 
    f.11/6 1833, dbt. 2177 1833 i Gamtofte sogn, d.2/12 1890 
    forældre:gmd.Hans Hansen & Karen Pedersdatter,Egerrup 
      s) valgt mellem 5 mulige efter "stand & Egerup" 

  

       B) Peder Hansen gift 28 år, 29/11 1871 m. Karen Nielsen, Gum 
    efter dette Peder Hansen f.19/7 1843 på Gum.mark 
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   do    do  Karen Nielsen f.22/7 1846, Gum. Mark 
      Bryl.vidner: hmd.Niels Christoffersen,Gum.mark, & hmd Rs.  

    Nielsen, Sinekær. ej børn født op til 1896 
  

       C) Peder Hansen, gift ?/2 1864 m. enkekone Abelone Lars 
    Larsdatter, Gummerup 

    

       D) Peder Hansen, Egerup købte Mosegård 1879,salg 1899 (p 
    f. 23/7 1850, dbt. 6/9 1850 i Gamtofte sogn 

     forældre: gmd.Hans Pedersen & Ane Henningsdatter,Egerup 

   g. Anne Catrine Jeppesen fra Kærum,f.c.1854 
       p) valgt mellem 3 mulige efter "stand & Egerup" 
  

       E) Peder Hansen,Søholmhuse,f.c.1773,d.26/5 1832.59 år 
    g.Kirsten Nielsdatter,d.26/11 1836 

      - - - - 
      __________________________ 

    v) vi har 2 Morten Hansen mere: 
      2. Morten Hansen,g.2/12 1761 m. Anne 
         Poulsdatter,beg Gummerup 
      3. Morten Hansen,Gum får fæste af Krengerup 

        på gd. Glamsbjerg, 5-7-1-?,d 3/4 1786,t.lyst 4/1 1792 
 

       ________________________ 
              1. Hans Mortensen Mosegård,d.29/11 1841.79 år  matr 10a 

 u) vi har 2. Hans Mortensen, Gummerup,d. 18/8 1852,36 år matr. 9a 
  desuden  3. Hans Mortensen,gmd,Gumrup,bg 11/1 1765,71 år  ??? 
                 hans enke uden navn bg.13/3 1765,70 år 

  ___________________ 
    Esben Esbensens kone - ejer fra 1919 - var jordemoder - hun havde  

"diskret ophold" på gården. 
    

 
 - - - - - - -  

     

       ___________________ 
    Gum.10a 

  
side 7 af 7 

  

 
FOLKETÆLLINGER 

    

       Ft. 1787 
      Morten Larsen Mosegård,64.1.æg.sk, husb.bonde & gd.beboer 

Anne Hansdatter,67.1.æg.sk,kone 
    Hans Mortensen,24, ug, søn 

     Anders Mortensen,17,ug.,søn 
     Anne Mortensdatter,21,ug,datter 

     2. tj.folk 
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       Ft. 1801 2.fam. 
     Morten (Larsen) Mosegård,64,1.æg.sk.,husbond 

  Anne Hansdatter,67, kone 1.æg.sk. 
    Hans Mortensen,24, ug.søn 

     Anne Mortensdatter,21.ug. datter 
    Anders Mortensen,17,ug.søn 

      2 tj.folk 
      

       Ft. 1834, 3.fam. 
     Hans Mortensen,72,gmd.  (alder ??) 

   Anne Hansdatter,kone,60 
     Morten Hansen,39,ug 
     Hans Hansen,38,ug 

      Hans Kr. Mortensen,25,ug,d.31/3 1835 
      3 tj.folk 

      

       Ft.1840 
      Morten Hansen,45, enkem.,gmd. 

    Hans Hansen,43 broder ? 
      Niels Gertsen,27, tj.k. 
      Valentin Ibsen,17  do. 
      Johanne kristensdatter,18  do. 

     Marie Jensdatter,16,   do. 
       Hans Mortensen,80 aftægt, d.29/11 1841 

     Anne Hansdatter,65  do. 
    

       Ft. 1850 
      Morten Hansen,55,f.i s. gmd. 

    Karen Nielsdatter,38, f.i Langsted 
    Hans Mortensen,8,gift m. Ane 

     Anne Mortensen,10,g,til Glamsbjerg Mølle 
     3 tj.folk 

      

       Ft. 1860 72. fam. 
     Morten Hansen,65 gmd. 

    Karen Nielsdatter,45 kone f. Verninge 
    Anne Mortensen,19 datter 

     Hans Mortensen,18 søn efter gårdssalg boede i Ådalen 
    4 tj. folk 

      

       Ft. 1870 
      Morten Hansen,75,gmd. 

    Karen Nielsdatter,54 f. Langsted,kone 
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 Hans Mortensen,27,søn,ug "har var tung i det" 
     5 tj.folk 

      

       PS. Ejvind Rasmussen, Frøbjerg forsker også i Mosegård 
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fil: Gum2-10c.doc  (28 l Køng)                   side 1 af 4 

 

Oversigt over gård matr.10c Gummerup beliggende 

Dolevej 15 

kaldet Nymarksgården 

tilhørende Arne Kjær Olsen. 
 

       samt 28m, 28o og 28s Køng, alle beliggende ved Dolevej 

 

Identifikationer – lidt historie. 
 

De nævnte fire landbrug har en fælles starthistorie, idet de er 

udstykket fra gård, matr. 28 i Køng – i dag kaldet ”Virkelyst”. 

Denne gård lå oprindelig ved åen modsat den nuværende ”Bækgård”. 

Efter denne gårds brand – vistnok omkring 1860 - blev den flyttet 

til sin nuværende plads v. Byvejen 37. Gårdens mark ved Dolevej 

blev frastykket og udstykket til de 4 småbrug. Dertil kom senere 

en del huse – se også nedenstående. 

 

I forbindelse med denne frastykning fik gartner Erik Jensens ol-

defar, Jens Mortensen, søn fra Bækgården, en af de små landbrug, 

og denne blev base for det nuværende Nymarksgård,Dolevej 15. 

Jens Mortensens søn, Ole Jensen fik gården og udvidede med jord 

samt genopbyggede gården i dens nuværende form efter brand. 

- - - - - 

Som nævnt blev der på gårdens jorder ved Dolevej frastykket de 4 

små landbrug: 

 

28 l, Køng, som senere blev til Nymarksgården, Dolevej 15. 

28 m, Køng, som blev til ”Karlsgården”, Dolevej 13. 

28 o, Køng, som blev til landbrug på Dolevej 17. 

28 s, Køng, som blev til landbrug på Dolevej 21. 

     - - - - 

28 n,Køng, blev til Ådalen 26 

28 u,Køng, nu 2002 under 28m 

28 k,Køng, nu 2002 under Bækgården, matr. 16a, Fåborgvej 64 

28 r,Køng, hus Dolevej 29 (Lajla Høgh & J. Andresen) 

28 v,Køng, hus Dolevej 23, Hans Pedersen 

28ad,Køng, hus Dolevej 25, Jørgen & Johanne Pedersen 

28ac,Køng, hus Dolevej 27, G.Tukær (det lille stråtækte hus) 

28an,Køng, hus Dolevej 33, Kris Kristensen(lille røde hus) 

28aa,Køng, tillagt 28 l 
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fil: Gum2-10c.doc (28 l Køng)                      side 2 af 4 

 

Hver af disse 4 første – foregående side - får nedenstående 

selvstændig omtale 

 

 

Dolevej 21     (Helges sted) 

28 s, Køng er oprindelig en del af 28k, idet restjorden under 

  28 k blev tillagt 16a Gum. (Bækgården) 

  bygninger/hus matr. 28 s blev udskilt 

    ejere her: før 1866 ejer på Virkelyst matr.28 Lars Andersen 

               12/7  1867  skøde til Peder Hansen     B.21/145 

                8/3  1875  skøde til Hans Larsen      B.24/020 

               23/8  1907  skøde til Peder Pedersen   B.40/578 

               27/6  1913    do. nu også ejer af 28t og 28v Køng 

                4/7  1949  skøde til Helge Rasmussen 

               30/10 1975  skøde til Johs. Klemmensen på halvdel 

                6/1  1978  skøde til Ove Drøge Møller på halvdel 

               24/10 1978  Johs. Klemmensen eneejer 

 
ooooooooooooooooooooo 

 

Dolevej 17 

28 o, Køng, kaldes ofte det gamle graverhus efter ejer 

     ejere: 

før   1866 Lars Andersen på Virkelyst 

i     1866 Peder Hansen på matr. 28 l 

12/1  1866 Mads Pedersen Tømmermand (byggede nok huset)  B.20/429 

           tilkøbte 28x  12/7 1867 

10/7  1891 træskomand Christopher Hansen                 B.30/507 

21/10 1924 ugift Johanne Kirstine Hansen                 B.53/238 

28/12 1926 Jørgen Hansen                                 B.56/361 

16/8  1941 Ejnar Laurids Andersen 

26/6  1942 Jørgen Chr. Christensen 

 6/1  1943 Kaj Richard Hansen 

10/4  1943 Otto Skytte Pedersen 

 5/7  1946 Rasmus Marius Hansen (se også 20a Gum) 

26/4  1947 Sk.att. enke Kirsten Hansen,f. Nielsen(se også 13f Gum) 

29/12 1954 graver Carl Gunnar Larsen 

 1/11 1994 Pia Christensen og Peter Bergh 

  ca. 2000 Lisbeth og Gunnar Kyed     

 

ooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-10c.doc  (28 l Køng)                        side 3 af 4 

 

Dolevej 13 

28 m, Køng, m.fl.kaldes i dag ”Karlsgården” efter tidligere ejer. 

     ejere: 

før   1862 Lars Andersen på ”Virkelyst”. 

27/6  1862 skøde til Lars Hansen.                        B.19/253 

           tilkøb 28u 12/8 1867                          B.21/147 

 2/9  1898 skøde til Rasmus Hansen                       B.35/486 

 3/5  1921 Sk.attest Rasmus Hansens arvinger             B.48/429 

           søn: 

 3/5  1921 arveudlægssk.Rasmus Christian Hansen(Strygeren)  

 2/3  1961 Sk. attest til børn, Karl og Marie Kirstine 

                      Marie Kirstine – se 42 og 12c Gum. 

29/2  1963 arveudlægsskøde til søn Karl Kristian Hansen. 

29/2  1996 Sk.attest til niecer Else Pedersen & Edel Poulsen 

29/2  1996 skøde til Morten Jensen 

29/3  2000 skøde til hs.mor og søster: 

           Grethe og Trine Hedegård Jensen 

areal er – 2002 - oplyst 28 m Køng 1ha 1269 kvm 

                         28 u Køng     3755 kvm 

                          1 c Gum. 1ha 5698 kvm i alt 2ha 9722 kvm 

Dolevej 15                           

28 l Køng m.fl. dette er Nymarksgården (også matr 10c Gum.) 

   Stedet var også her et lille landbrug,28 l, men ved tilkøb 

   blev det større og til en gård.  

   Tilkøbt 10c fra Mosegård i Gummerup 10a 

           noget fra Skovgård i Gummerup – dele af 8k 

           28aa Køng. 

           Areal 2002: 10c Gum      17 ha 1414 kvm 

                       28 l Køng     5 ha 4343 kvm 

                       28aa Køng          7601 kvm 

                 i alt              23 ha 3360 kvm 

Bygninger opført efter Brand omkr. 1920 i ”ny og bedre byggestil”     

af Ole Jensen og søn, Marius, der var murere. 

Ejere: 

før 1862  Lars Andersen på ”Virkelyst” 

27/6  1862 Peder Hansen på 28 l                       B.19/252 

29/6  1866 Jens Mortensen fra Bækgården 16a           B.20/572 

 søn: 

17/5  1907 Ole Jensen                                 B.40/456 

 søn: 

???        Georg Jensen  

ca    1939     do. tilkøb 10c Hans Hansens arvinger(x 

 enke 

Thyra Marion Jensen                   Sk. attest  5/4  1977 

  hds. arvinger v.gartner Erik Jensen Sk.at.           ???? 

 

Arne Kjær Olsen                       skøde      28/2  2002  
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fil: Gum2-10c.doc. (28 l Køng)              side 4 af 4 

 

Familie forhold på Nymarksgården, matr. 10c/28 l 
 

 

Rasmus Erichsen ejer af Bækgården, matr. 16a 

 

søn: 

Jens Mortensen,f.c.1833,d. ?,gift   med 

     Anne Margrethe Olsen,f. Flemløse i 1842 

          Bl. 4 kendte børn førte Ole, stedet videre 

          boede på 10c/28  

 søn: 

Ole Jensen,f. 1879,d. 30/1 1961    gift  

     Gertrud Petrine Jensen,f. 3/12 1880,d. 28/2 1930 

          bl. 2 sønner, Marius og Georg førte Georg videre 

 

 søn Georg,f.1907,d. 1976, g. 

     Thyra Marion Jensen,f.1921,d. 2001 

          ingen børn. 

- - - - - -  

søn Marius Jensen, f. d. gift m. Elisabeth f. Jakobsen, 

     3 børn: Erik, Gertrud og Hanne. 

     Erik,g.m.Grethe Hedegård kom til at bo på Bækgården,16a 

              Grethe H. kom til at eje 28m Karlsgården 

 

 

ooooooooooooooo 

 

x) matr. 10c kommer fra Mosegården 

har en ”vandrende” historie: (som et ubebygget jordstykke) 

 Fra stykningstilladelse 20/4  1877 

Peder Rasmussehn, Glamsbjerg,  skøde 30/1  1880      B.26/ 011 

Jørgen Pedersen                skøde 12/1  1883      B.27/ 123 

 enke: 

Kirstine Pedersen         Sk. attest 28/1  1910      B.41/ 823 

Hans Pedersen (søn ?)          skøde 24/6  1910      B.41/1000      

Hans Hansen                    skøde  7/7  1916      B.45/  84 

Hans Hansens arvinger     Sk. attest 28/8  1939 

 salg til Ole Jensen/Georg Jensen    gæt   1939 
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fil: Gum2-10c.doc. (28 l Køng)              side 4 af 4 (5) 

 

Folketælliger 
1880. 

Kan kun finde en familie i Køng med fader  

Jens Mortensen,47 

Anne Magr. Olsen.38 f. Flemløse 

 Ane 12 

 Karen10 

 Morten 8 

 Ole,1  VOR OLE 

- - - -  - -  

Ft. 1850 gd. Gummerup 

Morten Rasmussens enke, 42 år 

aftægtsfolk: 

Rasmus Eriksen 82 år, f. Køng 

Maren Vernsdatter, 77 år 

 søn 

Jens Mortensen, 15 år, f.1835 

- - - -  

Ft. 1834 

Rasmus Eriksen, gmd. i Gum, 66 år 

Maren Vornsdatter,60 år 

 søn: 

 Morten Rasmussen, 26 år 

 g. Inger Jensdatter, 28 år 

  søn: 

  Anne Mortensdatter, 

 

Ft. 1801 Rs. Eriksen se Bækgård 

 

Der findes ikke særlige registreringer vedr. 10c 

Nymarksgården 
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fil: GUM2-11a.BXT                           side 1 af 4 

 

Oversigt over gård matr. 11a Gum, kaldet 

Bykærgård, beliggende Byvejen 80 

    tilhørende Charlotte Gosvig & Bjarne Pedersen 
 

Resume 
Gården hører ikke til de letteste i Gummerup, idet bl.a. 

ejerskabet i en lang periode synes delt mellem 

                         Køng Kirke      (Landgilden) 

                        og en anden      (Herligheden) 

Disse dele forenes i 1765 hos Søholm. 

 

 

 

oooooooooooooooo 

Identifikationer. 
                              hartkorn 

1682 Chr.V´matr.   Herligheden 0-5-3-0 ejer Laurs Christensen 

                   Landgilden  1-4-0-0 ejer Køng Kirke 

1688 ialt Hartkorn             2-1-3-0 /anden kilde siger 2-2-3-0 

1717 "Søholmekstrakt"          0-5-3-0 

1722 hovedkrigsbog gd.nr.14    0-5-3-0 

1765 auktionskatalog           0-5-3-0 

 

1793 udskiftn. nr. 20          2-6-1-0 

 

1820 ca. "1844 matr."          3-0-1-1 1/4 

 

Navnet Bykærgård er nok af nyere data, men kan forklares med, at 

byens gamle gadekær lå  

ved gården / i et hjørne af nuværende have, samt at det gamle 

bystævne måske lå ved hjørne af Byvejen og Hillerupvej. 

Der er fra gården sket frastykninger 11b-11n, fortrinsvis til 

husgrunde.  

Parcel 11c på Langerod 9,blev til selvstændigt landbrug. 

Parcel 11b blev solgt til Kohavegården og er senere 

           endt hos Ågården, matr. 12a. 

Da gården blev nedlagt som landbrug 5/5 1971 blev restarealet  

solgt til Enggården, matr.13a og senere endt hos Skyttegården i 

Køng. 

 

oooooooooooooooo 
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fil: Gum2-11a                                   side 2 af 4 

 

Ejere og fæstere. 
Det vil være praktisk at se på Herlighed og Landgilde hver for 

sig: 

 

Herligheden: 

1682    Herligheden(0-5-3-0) ejes af Laurs Christensen, 

        Nakkebølle forhen Hagenskov 

 ?      Steensgård skøde ?? 

1717    Anne og Jørgen Pugdal/ præst i Horne, skødedato ? 

1723    Kronen - skøde 23/5 1723 

1765    Søholm v. den store krongodsauktion 

 

Landgilden: 

1682    Køng Kirke (Kongen)     

1686    Chr. Bielke & Vibeke Juel skøde 29/5 1686 

1695    Anna Carisius, Søholm skødedato ?    1695 

1765    Søholm herefter eneejer 

 

1774    fæster "GL" Jørgen Hansen opført som selvejer 

        søn: 

Anders Jørgensen nævnt som selvejer 1787 & 1791 

        enke: 

Anna Sørensdatter 

        ny mand: 

Anders Mortensen fra Mosegård(matr. 10a), nævnt 1793 & 1801 

        svigersøn: 

Morten Rasmussen                    skøde 30/9  1828 

        svigersøn: 

Morten Nielsen                      skøde  1/7  1864 

        fremmed: 

Rasmus Rasmussen fra Køng Lindegård,skøde  8/1  1875 

        søn; 

Rasmus Rasmussen                    skøde 18/3  1904  

        fremmede: 

Hans Hansen                         skøde 16/4  1909 

Christen Rasmussen                  skøde 16/3  1916 

Søren Hansen                        skøde 28/12 1920  

Hans Chr. Hansen                    skøde 24/6  1924 

Thea & Gorm Larsen                  skøde  3/7  1930 

 datter Else og Peder Torbensen køber jorden i  1971 

Jens Ib Jørgensen - restejendom     skøde 19/4  1983 

Peter Hansen                        skøde 13/5  1983 

Charlotte Gosvig & Bjarne Pedersen  auk.sk.1/12 1987 

 

- - - - - 
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fil: Gum2-11a                             side 3 af 4 

 

fæstere: 
Skræder Anders Jensen               nævnt før 1682 

 søn: 

Jens Andersen                       nævnt 1682 

 nok fremmed: 

Anders Jørgensen                    nævnt 1717 & 1722 

 søn: 

Hans Andersen                       nævnt 1722 

 søn: 

Jørgen Hansen (Gl. Jørgen Hansen)   nævnt 1740.1767,1770 

  køber til selveje omkring 1774. 

   fæstebreve kan ej findes   

 

ooooooooooooooooo 

Familieforhold. 
Anders Jensen,Skrædder, nævnt før 1682 

 søn: 

Jens Andersen, Skrædder,f.c.1634,bg.19/12 1700, 66 år 

  gift - nok 2.g.- Maren Clausdatter g.15/9 1695 

            - - - - - - 

 ny familie: 

Anders Jørgensen,f.c.1664,bg. 28/5 1741,77 år 

  gift m. Maren Pedersdatter,f.c.1669,bg. 19/4 1747,78 år 

       kender kun 1 barn/søn: 

 søn: 

Hans Andersen, kan ikke finde relevante data 

 søn: 

"Gl" Jørgen Hansen,f.c. 1717,bg.16/4 1791,74 år,g.27/5 1740 m. 

     Maren Andersdatter, Søholm,dbt.2/2 1711,bg. 21/5 1792,81 år 

     kender kun 1 søn: Anders Jørgensen 

 søn: 

Anders Jørgensen,dbt.2/7 1743,bg.20/3 1792,49 år 

     gift 28/6 1776 m. Anna Sørensdatter, Gum. fra matr.9a 

        dbt.4/8 1748,d.29/11 1837, 89 år, 3 børn - nok plejebørn 

 enke: 

Anna Sørensdatter 

     gift 2. gang.8/6 1792 m. Anders Mortensen,Mosegård  

                  f.c. 1769,d.12/11 1853,82 år 

        1 plejebarn Karen førte gård videre 

        datter af Rs. Mortensen, Mesinge 

 plejedatter: 

Karen Rasmusdatter,f.10/10 1794 i Mesinge,d.27/12 1867.g.10/12 

1824 

     Morten Rasmussen,f.c.1795 i Hårby,d.25/8 1867, 72 år 

     bl. 6 børn førte Anna gården videre 

fil Gum2-11a                                     side 4 af 4 
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 familie forsat: 
 svigersøn: 

Morten Nielsen,f.c 1820 i Gum,d.18/1 1912,g 23/10 1863 m. 

      Anne Mortensdatter.f.1828,d.18/10 1864,35 år  

                    1 søn Morten Mortensen. 

Morten Nielsen g. 2.g  22 /5 1867 i Orte m.Karen Rasmussen 

      født c. 1831,d.25/3 1888,59 år 

  Familien flyttede til Knoldshøj 

       - - - - - 

 ny familie: 

Rasmus Rasmussen fra Køng Lindegård,f.1839,d. e. 1890 

   gift Abelone Hansen ,f.i Nr.Broby 1849,d.e 1890 

    bl.5 børn førte Rasmus Rasmussen,f. 1878 gård videre 

 søn: 

Rasmus Rasmussen,f.1878, d.e.1890  

- - - - - 

Gård solgt til fremmede,som ikke indgik i familieskab,jvf. 

ejerliste 

 

oooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 
Bykærgård hører således også til de nedlagte gårde i Gummerup 

 

dec.2002 

 
 

 

 

Fil m. registreringer vedr. Matr 11 Bykjærgård må være 

gået tabt. 
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Fil: GUM2-12a.doc                                   side 1 af 3 

 

Oversigt over gård matr. 12a kaldet Ågård, 

beliggende Krogen 13 i Gummerup 

tilhørende Solvej og Anitta Jensen 
                     

Resume. 
 

Gården hører til de gamle gårde i Gummerup og har ikke hørt til de 

letteste at behandle. 

Gården er flyttet og blev benævnt som en af de bedste gårde i 

byen. To familier har boet der. 

Gården er nu nedlagt - ca. 1998 

 

oooooooooooooooooo 

 

Identifikationer. 
                                   hartkorn 

1664    Fr.III´matr.                4-2-0-0 

1682/88 Chr.V´matr. nr.13           2-4-3-0 

1722    Hovedkrigsbog               2-4-3-0 

1770    auktionskat. nr.13          2-4-3-0 

1793    udskiftn nr. 19             4-5-3-2 1/2 

1820    "1844" matr. 12a            2-5-1-2 1/2 

 Der er frastykket parceller 12b-12i. Det bemærkes særligt, at der 

blev frastykket 3 parceller i 1811 til 3 børn  

    nemlig: 

  12b selvstændig landbrug i Trætholm 

  12c selvstændig landbrug "Knoldshøj" 

  12d tillæg til 28a, så det blev en gård. 

 Der er tilkøbt langs af sted 5 parceller. 

Gården indgik i jordfordelig og er nu nedlagt som landbrug i 1998 

Gården har navn efter sin beliggenhed nær Hårby å - derfor Ågård. 

Gården har oprindelig ligget umiddelbart efter Bykærgård og anses 

for at være flyttet til sin nuværende plads omkring 1881, jvf. 

årtal på stuehus. 

 

 

oooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-12a.doc                                side 2 af 3 

 

Ejere og fæstere. 

    ejere: 
1682  Jens Sehult,Ottense(Odense) 

1722  tilhører Søholm og senere ejere (ej finde skødedato)  

1773  fæster Mads Andersen og Morten Larsen fra matr.10a får             

      fra Schøller,Margård,tinglyst skøde den  2/12 1773 

1773  Mads Andersens enke 

      ny mand: Morten Larsens søn, Lars Mortensen fra Mosegård 

1883  Lars Mortensen, eneejer,     skøde 20/9  1783 

      fremmed:(x                                       

Jørgen Jørgensen/x            aukt.skøde  9/9  1825 x)  

      svigersøn:                                        

Peder Hansen                       skøde 24/2  1871     

      enke:                                              

Maren Jørgensdatter         skift.attest 10/6  1892 

      søn: 

Hans Jørgen Hansen                 skøde 24/4  1903 

      søn: 

Åge Hansen                         skøde 18/5  1951 

      broder: 

Marius Hansen (sidste halvdel)     skøde 16/10 1979 

      fremmed: 

Jesper Berg Olsen                  skøde 24/5  1995 

      jordfordeling                            1998 

      fremmed: kun bygninger 

Solvej Jensen                      skøde 16/4  1998 

      datter (kun halvdel) 

Annitta Jensen                     skøde 18/7  2001   

    - - - - - 

    fæstere: 

 

Hans Jørgensen ("gl.")                    nævnt 1682 

fæstebr.kendes ikke 

 søn: 

Jørgen Hansen                             nævnt 1722     

 søn:                                                  

Hans Jørgensen                            nævnt 1741     

 ny mand: 

Mads Andersen                             nævnt 1767     

   købte til selveje 1770 - 1773 

 

ooooooooooooooooo 

x)hans kone ud af gl.Skovgård-Mosegård familie. Derfor måske ikke 

  så mærkeligt, at han fik gård.  
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Familieforhold.            fil:Gum2-12a.doc  side 3 af 3 
 

Hans Jørgensen antagelig født c.1620 og bg. 6/10 1700,80 år 

     gift - hans kone uden navn bg. 26/12 1703, 62 år 

     kun 1 barn kendt - sønnen 

 søn: 

Jørgen Hansen,f.1676,bg.19/4 1740,64 år 

     gift  Maren Hansdatter,f.c.1655, bg. 6/3 1746, 81 år 

           Måske Maren fra gården og Jørgen derfor svigersøn,  

           jvf. alder, kun 1 barn kendt - sønnen 

 søn: 

Hans Jørgensen,f.c.1705, bg.27/8 1741,36 år 

     gift 12/6 1739 Anne Mathiasdatter,f.1721, bg. 29/5 1768,63 år 

           ingen børn, jvf. skiftepapirer 

 enken: 

Anne Mathiasdatter gift - ej Køng m. 

 ny mand: 

Mads Andersen, f.c.1721,bg. 21/2 1773, 52 år 

           sikkert ingen børn 

 ny kone:   gift 20/7 1768 (pige på gården) 

Karen Larsdatter,f.c. 1744,bg.13/5 1806, 62 år 

           ingen kendte børn 

 ny mand:   gift 11/6 1773 m. 

Lars Mortensen fra Mosegård,dbt.26/7 1750,d. 21/11 1824,74 år 

           5 børn se 12b,12c & 12d i reg.papir 

 ny kone:  gift 29/5 1812 m. 

Kirsten Nielsdatter, f.c.1788,d.29/3 1878, 90 år    

           ingen kendte børn 

   - - - - - 

 ny familie 

Jørgen Jørgensen,dbt.6/8 1797,d.5/1 1882,84 år 

            gift 22/4 1825 Anne Marie Larsdatter,dbt.7/2 1808, 

                           d.5/5 1877,69 år 

            2 børn/døtre, hvoraf Maren førte gd. videre 

 datter: 

Maren Jørgensdattter,f.c.1828,d.e.1890,gift 11/6 1870 m 

            Peder Hansen, Egerup,f.c.1833,d.2/12 1890 

            2 børn/sønner, hvoraf Hans Jørgen førte gd. videre 

 søn: 

Hans Jørgen Hansen,f.1/12 1871,d.23/2 1959 gift nok i Ullerslev m. 

            Petra Marie Boysen,f.3/12 1878 i Ullerslev,d.15/8 1925 

            kun 2 børn/sønner,der begge ugifte førte gd. videre. 

 søn: 

Åge Hansen 

 broder: 

Marius Hansen 

           Dermed uddøde denne familie på Ågård  

ooooooooooooooooo 
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Registreringer vedr. matr 12, Ågård 

       

       filnavn:GUM.12b side 1 af 4 
   

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 1992 
     Gl gård i Trætholm 
     K. & J. Vobbe 
     Højrupvej 14 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer/ introduktion: 
   

       Stedet her er et næsten klassisk eksempel på, hvordan man i hvert  

fald tidligere i landbrugetklarede generationsskifte/ at få børnene  

anbragt. Med den voksende befolkningstilvækst, der satte ind om- 

kring år 1800, var det ikke mulig, at  man ved giftemål, køb og  
 tilsvarende kunne få alle børn placeret på gårde. 

  Begrebet afvandring til andre erhverv var vanskelig og blev under- 

tiden betragtet som en skændsel 
    - - -  - - - -  

     På gården, Ågård, matr. 12a måtte man således se situationen i øj- 

nene. Man har åbenbart derfor beslutte at søge 3 parceller udskilt 

fra Ågården, sådan at man kunne få børn placeret. 
  Eftersom udskiftningen i 1793 havde været håbløs upraktisk med mar- 

ker placeret mange steder, var det nærliggende at tænke: vi skiller 

et par udmarker fra. 
     Sådan blev det.  
     Ved kgl. bevilling/approbation fik man den 3.dec.1811 tilladelse  

til at frastykke 3 parceller 
     nemlig 1) marken i Sinekær/ nu Trætholm, matr.nr. efter det nye  

            system 12b med hartkorn 0-4-2-1/2 
              til svigersønnen Peder Kristensen 
           2) marken på Knold ved Dolevej, matr.nr.12c,htk.1-1-3-3/4 

           til sønnen Morten Larsen 
            3) et stykke hjemmark, matr.12d, hartkorn 0-5-2-0 

            skulle tillægges matr. nr. 28, nu Krogen 5, til sønnen 
            Anders Larsen, som blev svigersøn der. 

  

       De unge mennesker kunne/måtte så selv rejse de fornødne bygninger 

på jorden. På matr.12b er det uden tvivl de oprindelige kampestens- 

bygninger, der endnu fungere, medens der på Knold må være sket helt  

nybyggeri på et tidspunkt. 
    De økonomiske konjunkturer var ikke gode i disse år - statsbanke- 
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rotten i 1813 - satte sit præg. derfor gik det heller ikke så 
 godt for hverken de nye eller den gamle ejendom. 

  

 
---------------- 

    Vi skal heller ikke være blinde for, at ejeren af Ågård, faderen 

Lars Mortensen, havde planer om at gifte sig igen, hvorfor et 
 skifte var nødvendigt. 

    

 
se 12a & 12 c 

    

 
___________________ 

         Årstal/betegnelser Hartkorn areal L.Skr.26/1 1990 
  

1844 matr. hartkorn 0-4-2-1/2 (ca.1815) 
 3c 
Hårby 

    

  
21c Køng 

    

 
_______________ 

12b,12g og 12i 
Gum 

   

            1992 Tingbog 12b Gum 
    

       
     Frastykning af matr. År 

Køb 
matr. år 

        intet 
 

3u Hårby 27/2 1852 
   

Aktuel areal 26/1 1990 
17k Gum. 11/1 
1901 

   
matr.12b 6680 kvm 

12g Gum  17/3 
1962 

   

 
__________________ 

   fil: Gum.12b side 2 af 4 
   

       Ejere & beboere    navn                Skøde datoer kilde 
   

       første ejer efter frastykningen fra 12a; Ågård er 
   svigersøn fra Ågård: 

    Peder Christensen skøde 12/2  1812 B.4/425 
        vitterlighedsv. på skøde 

         Peder Hansen & Hans Henningsen 
   

       hans Enke ; Anna Larsdatter 
    

        ny mand: 
     Anders Jakobsen   vielsesattest  1827 ca. B.13/454 

         Ander Jacobsen,giver aftægt til sig  
         selv og sin kone Anna Larsdatter 
         og skøder ejendom til sin steddatter 
    steddatter: 

     Karen Pedersdatter skøde 5/7, 27/10  1843 B.13/454 
   

       



380 

 

  tilkøb skøde til Karen Pedersdatter,3u Hår- 
    by fra Mads Pedersen, skøde 24/2, 27/2  1852 

    

       Karen Pedersdatter, Skifteattest,28/9,10/1  1862 B.19/119 
     ejendommen består af:12b Gum.,3u(c) Hårby 

   ny mand: 
     Diderik Larsen,vielsesattest 18/6  1872 B.23/173 

    søn/stedsøn: 
     Jørgen Nielsen,    skøde 27/8,  17/10  1879 B,25/645 

   

         enke Maren Kirstine Rasmussen, skifteat. 
  

 
tinglyst 19/10  1900 B.36/728 

   Peder Chr. Hansen, vielsesat.19/10  1900 B.36/729 
   

         tilkøb til Peder Chr. Hansen på 17k 
     fra L. Hansen skøde 29/12 1900, 11/1  1901 

     fremmed: 
     Hans Peter Hansen,skøde 19/6,21/6  1918 B.46/453 

    søn: 
      Christian Hansen skøde 22/4  1953 

       tilkøb 12g fra Åge Peder Hansen,Ågård 
   

 
skøde 17/3  1962 

     enke Marie Kirstine Hansen sk.attest 16/10  1989 
      hun sælger jord til Hans Madsen, Linien 

      på matr 12i & 21c skøde 11/10  1989 
      hun sælger bygninger til 
    K. & J. Vobbe      skøde 11/4  1990 
    

       

 
___________________ 

   Bygningsoplysninger evt. 
      som alm tekst. se ovenstående 
    

 
___________________ 

   fil: Gum.12b side 3 af 4 
   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Peder Christensen,dbt.   børn: 
     25/8 1776,d.15/1 1826,50    Karen Pedersdatter,f.c.1809 !! 

  g.9/2 1811 Anna Larsdat-   Maren Pedersdatter,f.c 1819 
   ter, Gum.f.c.1780 ? 

     d. 15/4 1860,83 år 
     

       Anna Larsdatterg.2.g.    nok ingen børn 
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19/10 1827 m. Anders Ja- 
    cobsen Mørkenborg Tommerup 

   f.c.1785,d.24/11 1844 
    

        datter: 
      Karen Pedersdatter,f.c.   børn :   

     1809,d.ej før 1890     Jørgen Nielsen,f.12/9 1846 
   g.14/3 1845 m.         førte sted videre 
   Niels Jørgensen,f.c.1812 

    d.14/8 1861,49 år 
     

       Karen Pedersdatter g,2.g    nok ingen børn 
    6/6 1863 m. 

     Diderik Larsen,Vedstårup 
     d. efter 1897 

     

        søn: 
      Jørgen Nielsen,f.12/9 1846 

    d. 12/7 1899 
     g. 1 g. 5/1 1881 
     Karen Jensen fra Holte 

    f.? d.12/8 1896 
     

       g.2.g. 15/12 1897 m. 
     Maren Kirstine Rasmussen,Køng 

   (husholderske) f.26/5 1864 
    i Køng d. 

       Forældre Bødker Rs. Chri 
     stensen og Ane Rasmussen  
     i Køng 

       vidner: Diderik Larsen(1.sv.-far) & hds. far. 
  

        enke: 
      Maren Kirstine Rasmussen 

    g.2.g.8/5 1900 m.enkem. deres børn: 
    Peder Chr. Hansen,f.i  1.Olga Elisa Hansen,f.5/5 1901 

   Odense,16/7 1851 2.Hans Morten Ove Hansen 
    hs. første kone hed:  f.10/10 1905 (Konrads far) 
    Trine Margr. Markussen  d.11/11 1974 g.m. Else 

      d.Munkebo,1/4 1896 søn Konrad Hansen 
   

  
g. m. Margit 

   

 
3.Mary Helene Evaline Hansen 

   

 
  f.11/5 1907 

    

 
4 navn ??? 
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 - - - - -  

     fil: Gum.12b side 4 af 4 
   

         Fremmed 
     Hans Peter Hansen fra Gelsted skøde 19/6,21/6 1918 

  g.m.Nielsine Laurine Hansen 
     søn: 

      Laurits Christian Hansen 
    f.27/8 1904 i Gelsted 
    d.9/7 1988, g.m.   børn 

     Kirstine Hansen"Strygers"    2 døtre 
     f.26/12 1907,d.9/7 1989 

    

         fremmed: 
     K. & J. Vobbe 
     - - - - - - - - - 
     

 
Folketællinger 

    Ft. 1834 
      Anders Jakobsen,47,g,lever af sin jord 

   Anne Larsdatter,53 kone vist g. 2.g 
    Maren Pedersdatter,15,hds. datter 
   

       Ft.1840 
      ej finde noget 

     

       Ft.1845 
      Karen Pedersdatter,ug,36 år 

     Jacob Nielsen,3 hds. barn (fader nok: Niels Jørgensen) 
   Anna Larsdatter,64 aftægt, hds. mor 

      Peder Pedersen 5,plejebarn 
    

       Ft. 1850 
      Niels Jørgensen,37,f.i sognet,husm. & træskomand 

  Karen Pedersdatter,42,f.sognet 
    Jakob Nielsen,8,var nok deres søn 
    Jørgen Nielsen,3, søn(førte sted videre) 
    Anne Nielsen,3 datter 

      Anne Larsdatter,70,enke, aftægt 
   

       Ft .1860 45. fam. 
     Niels Jørgensen,48,jordbruger 

    Karen Pedersdatter,53,kone 
     Jakob Nielsen,19,ug søn 
     Anne Nielsen,14,datter 
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 Anne Johanne Nielsen,12,barn 
    Karen Nielsen,10,barn 

      Anne Larsdatter,83 enke på aftægt 
   

       Ft. 1870 
      Diderik Larsen,47,f.Gamtofte,husm.daglejer 

  Karen Pedersdatter,61,f.Køng, kone 
    Anne Johanne Nielsen,20, hds. barn 
   

       Ft. 1880 
      Jørgen Nielsen 

     

       Ft.1890 
      Jørgen Nielsen 

     

 
_________________ 

    

       

       

       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registreringer 

vedr. matr. 12 

Ågård og dens 

frastykninger 
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filnavn:GUM.12c side 1 af 4 
   

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 2002 
     Knoldshøj 
     Hanne Bang & Kim Andersen 

    Dolevej  26, 
     5620 Glamsbjerg Knoldshøj 

    

       Stedet her er et næsten klassisk eksempel på, hvordan man i hvert  

fald tidligere i landbrugetklarede generationsskifte/ at få børnene  

anbragt. Med den voksende befolkningstilvækst, der satte ind om- 

kring år 1800, var det ikke mulig, at  man ved giftemål, køb og  
 tilsvarende kunne få alle børn placeret på gårde. 

  Begrebet afvandring til andre erhverv var vanskelig og blev under- 

tiden betragtet som en skændsel 
    - - -  - - - -  

     På gården, Ågård, matr. 12a måtte man således se situationen i øj- 

nene. Man har åbenbart derfor beslutte at søge 3 parceller udskilt 

fra Ågården, sådan at man kunne få børn placeret. 
  Eftersom udskiftningen i 1793 havde været håbløs upraktisk med mar- 

ker placeret mange steder, var det nærliggende at tænke: vi skiller 

et par udmarker fra. 
     Sådan blev det.  
     Ved kgl. bevilling/approbation fik man den 3.dec.1811 tilladelse  

til at frastykke 3 parceller 
     nemlig 1) marken i Sinekær/ nu Trætholm, matr.nr. efter det nye  

            system 12b med hartkorn 0-4-2-1/2 
              til svigersønnen Peder Kristensen 
           2) marken på Knold ved Dolevej, matr.nr.12c,htk.1-1-3-3/4 

           til sønnen Morten Larsen 
            3) et stykke hjemmark, matr.12d, hartkorn 0-5-2-0 

            skulle tillægges matr. nr. 28, nu Krogen 5, til sønnen 
            Anders Larsen, som blev svigersøn der. 

  

       De unge mennesker kunne/måtte så selv rejse de fornødne bygninger 

på jorden. På matr.12b er det uden tvivl de oprindelige kampestens- 

bygninger, der endnu fungere, medens der på Knold må være sket helt  

nybyggeri på et tidspunkt. 
    De økonomiske konjunkturer var ikke gode i disse år - statsbanke- 

rotten i 1813 - satte sit præg. derfor gik det heller ikke så 
 godt for hverken de nye eller den gamle ejendom. 

  

 
---------------- 

    

       Særlig vedr. 12c. 
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       Stedsbetegnelsen "knold" er sikkert gammel - forsåvidt naturlig med 

den høje placering i det kuperede terræn. I tidens løb har vi kon- 

konstateret forskellige afledninger, som Knoldshøjstedet, Knoldstedet 

eller helt enkel som i dag Knoldshøj. 
   Vi har mødt en anden benævnelse for stedet: Sjokomsø 

 

       

       Stedet hedder i matr. 12c Gummerup og findes i tingbog under dette  

nr. 
      Der er tilkøbt matr. 40c ved skøde af 3/6,6/8 1909 

   dette - 40c - skulle være solgt igen,jvf.Htk oplysn. "gl reg.Sk/P" 

Øvrige tilkøb fremgår af skødehaveroversigt. 
  Der ses intet frastykket 

    

 
____________________ 

   fil Gum.12c side 2 af 4 
   

       Skødehavere   år kilde 
   

       Lars Rasmussen skøder til søn Morten Larsen 
  

 
skøde 31/1  1812 B.4/ 425 

   Forberende auktion       21/2  1820 B.6/36 
         Hans Andersen nævnes B.6/36 
   

 
auktion 26/6 1822  1822 

    Anne F. Engberg,Odense auktionssk. 10/1  1823 B.6/506 
   

       Skifteretten i boet efter 
    Anne F.Engberg giver skøde 17/1  1823 B.6/519 

   til Peder Hansen, Gummerup 
    

       Alt tyder på at Peder Hansen giver skøde 
   til Hans Andersen  dato ?? B.7/27 
   

 
"tilbageførsel" 

           vanskelig at tolke ! mangler skøde ! 
   

 
 - - - -  

        Lidt kort sagt er den triste historie nok: 
       Morten Larsen opbygger et nyt sted på et stykke jord fra fæ- 

    drende gård - kører økonomisk fast - tvangsaukt. til Panthaver 

    Anne F. Engberg, hvorfra Peder Hansen køber og overdrager med 

    aftægt til Hans Andersen. 
       Hvem er så denne Peder Hansen ? 

      Jeg troede længe på, at de var svigerforældre - et andet emne er 

   Peder Hansen, Søholm, jvf. Familieforhold, men det kan være en 

   fremmed, f.x. Peder Hansen på Hjemstavnsgården ! 
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 - - - - 

     Ft.1834, Knoldshøj, boelsted 
    Hans Andersen,44 boelsmand 
    Ane Pedersdatter,47,kone 
     Peder Hansen,16,ug. søn 
     Johanne Kirstine Hansdatter,14,datter 

    Karen Hansdatter,8,datter 
      Kristen Johansen,48,ug,tjenestekarl 

   

       Ft. 1850  116 fam. nr.697 
    Hans Andersen,61,f. Flemløse,enkem. boelsm. 

   Karen Hansdatter,24,ug,datter 
     Niels Chr. Larsen,15, plejebarn 
      Kirsten Nielsdatter,18, tj. pige 
   

       Ft. 1880 nr. 1098 gd. nr. 1 
    Lars Pedersen,56,f.Flemløse 
    Karen Hansdatter,53,kone 
     Else  Larsen,18,datter 
     Ane Larsen,11,datter 
    

 
 - - - - - - 

     Hans Andersen, skøde med aftægt, til sin 
    svigersøn: 

     Lars Pedersen skøde 31/10, 4/12  1857 B.17/355 
     fremmed: 

     Morten Nielsen, Mageskifteskøde 22/9, 14/10(x  1881 B.26/475 
          med  Lars Pedersen 

      søn: 
      Morten Mortensen skøde 7/12,12/12  1902 B.38/65 

   

              Morten Mortensen får skøde på 40c 
          fra H.C. Jacobsen,  skøde 3/8, 6/8  1909 

           fra Hjemstavnsgård, 6a 
    fil: Gum.12c side 3 af 4 

   

         fremmed: 
     Frederik Madsen (z       skøde 21/6, 27/6   1919 

      fremmed: 
     Axel Hansen skøde 23/6  1967 

      fremmed 
     Kaj Jensen skøde 4/10  1988 

    Kaj Jensen fra Hans Stougård på 20c Køng 
            skov i Trætholm skøde 27/2  1991 

             20c er 24705 kvm skov 
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Kaj Jensen fra Henry Christiansen 27n Køng 
           skov i Trætholm skøde 15/1  1991 

             27n er 11880 kvm skov 
    Hanne Bang & Kim Andersen, skøde 27/8  1998 
    _________________ 

     x) Morten Nielsen kom fra matr. 11a 
      f.c.1820,d.18/1 1912 på Knoldshøj 
      det var ikke gården 11a han mageskiftede med, men det kan 

   have været en grund/hus nede i Gummerup 
  

       

 
------------------ 

    

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Morten Larsen, f.c. 1778 
    d.27/11 1848 i Højrup 
    oplyst  kirkeb.73 år 

       g.1.g 23/11 1810    sandsynligvis ingen børn 
   Dorthe Jørgensdatter,Køng 

    f.c.1780 d.14/6 1811,31 år 
      g.2.g. som 48 årig 11/5    børn: 3. stk:Peder f.1831,Karen,f.1825, 

  1825 m.Mette Pedersdatter                 Dorthe.f.1827 
   Højrup,f.c.1799,d.10/8       dertil havde Mette datter:Johanne 

  1878,79 år      Madsdatter,f.1821 
   

 
Efter fallitten synes Morten Larsen,at 

  

 
tage job som tjenestekarl i Gummerup 

  

 
ved 2.giftermål bliver han husm. i Højrup 

 

 
v.Ft. 1834 oplyses Morten Larsen at tjene  

 

 
på Krengerup 

    

 
se Ft.15,fam.nr.698 m.efterf. 

   - - - - - - - - - 
     Peder Hansen, Gummerup emne: 
     

 
husm.Peder Hansen, Hesle,f.c.1773 

  jeg tror ikke der er d.26/5 1832,59 år, - gift 3/3 1809 
  familieforhold mel- Kirsten Nielsdatter,f.c.1763,d.26/11 1836, 

 lem Peder H. & Hans  73 år - evt. datter Anne nej ! 
   Andersen,mar.2002 boede v. Søholm. 

      kan ej finde Hans An- Peder Hansen ej Ft. 1834 6 Ft. 1801 
  dersen v, Ft. 1801 i 

     hele sognet ! en hel fremmed kunne være Peder Hansen 
 

 
Hjemstavnsgården ! 

     men -    hvorfor ikke 
    Hans A. f. i Flemløse 
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- - - - - - - 
      fil: Gum.12c side 4 af 4 

   

       Hans Andersen, Knoldhuset     børn: 
     f.c.1790 Fleml.,d.18/3     kender 3:  Karen Hansdatter,f.c.1826 

  1876,86 år,g.20/2 1820 m. førte sted videre 
   Anne Pedersdatter               Peder Hansen,f.c.1818  
   f.c.1786,d.23/2 1848 g.16/11 1844 m.Maren 

  

  
Hansdatter, Køng 

    datter:             Johanne Kirstne Hansdatter 
   Karen Hansdatter,Knoldshøj j   børn: f.c.1820 

    f.c.1826,d. nok efter 1890 
    g.19/11 1853 m. 

     Lars Pedersen, Voldtofte flyttet til Gum. 
    f.c.1823,d. efter 1890 
    

        fremmed: 
     Morten Nielsen,Gum Hjulmandssøn se matr 54 

   f.c.1820,d.18/1 1912 gift til Bykærgård 
    g.2.g.22/5 1867 med tilflyttet fra Gummerup 

   Karen Rasmussen, Orte Bykærgård 11a se det 
   f.c.1831,d. på Knoldshøj 

    25/3 1888 
      

        hans søn: 
     Morten Mortensen 
     f.c.1865,d. 
     ______________________ 

    z) Frederik Madsen var nok bror el fætter til 
     Offer Madsens forældre: H.Chr. Madsen,f.1901 d. 1981 & 

 

 
  Anna Madsen,f.1903,d.1973 

      forældre til Frederik & H.Chr. Madsen kan være 
      Rasmus Madsen, Søholmhuse, f.15/6 1868,d. 11/2 1920 & 

     Jensine Madsen, f. Aalsbo 11/2 1869, d.16/8 1954 
  

          el er det Offer Madsens forældre ? 
      C.Chr. Madsen,f.30/5 1896,d.27/5 1978 
      Eva Madsen,f.21/2 1920,d.24/12 1999 
   

 
_________________ 

    

       Spørgsmål til evt. videre behandling/ problemer 
  

       Skøde Peder Hansen til Hans Andersen se reg 
  

 
_____________ 
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Folketællinger 
     Ft.     1834 samt øvrige  husk de findes Søholmhuse og andre steder,ej Gummerup 

 i 1834 
      Hans Andersen 

     Peder Hansen 
     Hans Andersen 
     

       Ft. 1840 
 

Ft 1860 
    Hans Andersen  Lars Pedersen 

   

       Ft. 1845 
 

Ft.1870 
    

  
Lars Pedersen 

   Ft. 1850 
 

Ft. 1890 
    hans Andersen Morten Nielsen 

   

       

 
Konklusion er, at de i Ft. må stå i andet 

  

 
distrikt 
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fil: Gum2-12b                                     side 1 af 3 

 

Oversigt over landbrug matr. 12b, Højrupvej 14 

tilhørende K. og J. Vobbe 

kaldet ”Gl. Trætholm” 
 

Resume 
Gården her er et eksempel på, hvordan man løste et etablerings- 

behov og et arveproblem. 

Ejeren af gård matr. 12a Gum,kaldet Ågård, Lars Rasmussen, havde 

flere børn, der var i den etableringsmodne alder og samtidig stod 

han overfor at skulle gøre skifte i anledning af indgåelse af nyt 

ægteskab. 

 

Han løste sagen ved at tage de spredte jorder – fra den ulyksalige 

udskiftning - og tildelte en sådan ”løs” jordlod til hver af sine 

3 børn, således at 

- datter, Anna Larsdatter,gift m. Peder Christensen, fik 

             lod, matr. 12b i Trætholm 

- søn, Morten Larsen fik parcel på Langerod/ Knold,matr.12c 

 - søn, Anders Larsen, fik lod ”derhjemme”, idet han blev gift ind 

        på matr.28a. 

De 3 måtte således hver især skabe sig en tilværelse under de 

udstukne forhold. 

Her koncentrerer vi os om matr. 12b. 

 

oooooooooooooooooooo 

Identifikationer 
Frastykningen fra Ågård er aproberet i 1811 som matr. nr.12b 

med hartkorn 0-4-2-0 ½. 

Intet kendt frasalg – men tilkøbt 3u Hårby, 17k og 12g Gum. 

De nuværende gamle kampestensbygninger er sikkert fra 1812 

Området hed vel oprindelig Sinekær – hvordan og hvornår Trætholm 

kommer ind i billedet, ved jeg ikke. 

 

 

ooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-12b                                       side 2 af 3 

 

Ejere: 
Lars Rasmussen, Ågård    skøde indtil              1812 

Peder Christensen – kun på jord -    skøde  12/2   1812 

      gift     Anna Larsdatter fra Ågård 

 ny mand: 

Anders Jacobsen Mørkenborg   vielsesattest 19/10   1827 

               fra Tommerup 

 datter/steddatter: 

Karen Pedersdatter                  skøde  27/10   1843 

      tilkøb af 3u Hårby            skøde  10/1    1862 

 hds. mand: 

Niels Jørgensen          fik aldrig skøde        

 ny mand: 

Diderik Larsen              vielsesattest  18/6    1872 

 søn: fra 1. ægteskab 

Jørgen Nielsen                      skøde  17/10   1879 

 enke: 

Maren Kirstine Rasmussen    skifte attest  19/10   1900 

 ny mand: 

Peder Chr. Hansen           vielsesattest  19/10   1900 

      tilkøb af 17k                 skøde  11/1    1901 

 fremmed: 

Hans Peder Hansen                   skøde  21/6    1918 

 søn: 

Christian (Laurits) Hansen          skøde  22/4    1953 

      tilkøb af 12g                 skøde  17/3    1962 

 enke: 

Marie Kirstine Hansen       skifte attest  16/10   1989 

  sælger jorden til Hans Madsen     skøde  11/10   1989 

  sælger bygninger til 

K. & J. Vobbe                       skøde  11/4    1990 

 

ooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-12b                                    side 3 af 3 

 

Familieforhold 
 

Peder Christensen,dbt.25/8 1776,d.15/1 1826, g. 9/2 1811 m. 

      Anna Larsdatter fra Ågård, f. c. 1780,d. 15/4 1860, 80 år 

        bl.2 kendte døtre, førte Karen senere stedet videre. 

 ny mand: 

Anders Jacobsen, Mørkenborg, Tommerup,f.c. 1785,d.24/11 1844 

      gift 19/10 1827 m. enken Anna Larsdatter 

        sikkert ingen børn: 

 datter/steddatter: 

Karen Pedersdatter,f.c. 1809,d.e. 1890, g.14/3 1845 m. 

      Niels Jørgensen,f.c. 1812,d.14/8 1861. 

        kun 1 kendt søn, Jørgen, der sen. førte videre 

 ny mand: 

Karen Pedersdatter, g.2.g. 6/6 1863 m. 

      Diderik Larsen, Vedstårup, f.?, d. efter 1897 

        sikkert ingen børn 

 søn/stedsøn: 

Jørgen Nielsen, f.12/9 1846,d.12/7 1899,g.1.g 5/1 1881 m. 

      Karen Jensen fra Holte,f.?,d. 12/8 1896 

      gift 2. g. 15/12 1897 m.Maren Kirstine Rasmussen 

                 f.26/4 1864 i Køng, d. ? 

 ny mand: 

Peder Chr. Hansen,enkemand,f.i Odense 16/7 1851,g.8/5 1900 m. 

      enken Maren Kirstine Rasmussen, bl. 4 børn er Konrad Hansens 

      far, Ove            - ingen førte videre 

- - - -  

 fremmed: 

Hans Peter Hansen fra Gelsted, gift m. Nielsine Laurine Hansen  

 søn: 

Laurits Christian Hansen, f.27/8 i Gelsted,d. 9/7 1988 

      g.m. Kirstine Hansen ”Strygers”,f.26/12 1907,d.9/7 1989 

      2 døtre – ingen førte videre. 

 

oooooooooooooooooooo 

 

Afslutning: 

Stedet er nedlagt som landbrug 
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Registreringer 

til 12 b  Gl 

Trætholm 

      filnavn:GUM.12b side 1 af 4 
   

 

REGISTRERINGER  12b 
   Identifikation 1992 

     Gl gård i Trætholm 

     K. & J. Vobbe 

     Højrupvej 14 

     5620 Glamsbjerg 

     
       Ældre identifikationer/ introduktion: 

   

       Stedet her er et næsten klassisk eksempel på, hvordan man i hvert  

fald tidligere i landbrugetklarede generationsskifte/ at få børnene  

anbragt. Med den voksende befolkningstilvækst, der satte ind om- 

kring år 1800, var det ikke mulig, at  man ved giftemål, køb og  
 tilsvarende kunne få alle børn placeret på gårde. 

  Begrebet afvandring til andre erhverv var vanskelig og blev under- 

tiden betragtet som en skændsel 
    - - -  - - - -  

     På gården, Ågård, matr. 12a måtte man således se situationen i øj- 

nene. Man har åbenbart derfor beslutte at søge 3 parceller udskilt 

fra Ågården, sådan at man kunne få børn placeret. 
  Eftersom udskiftningen i 1793 havde været håbløs upraktisk med mar- 

ker placeret mange steder, var det nærliggende at tænke: vi skiller 

et par udmarker fra. 
     Sådan blev det.  
     Ved kgl. bevilling/approbation fik man den 3.dec.1811 tilladelse  

til at frastykke 3 parceller 
     nemlig 1) marken i Sinekær/ nu Trætholm, matr.nr. efter det nye  

            system 12b med hartkorn 0-4-2-1/2 
              til svigersønnen Peder Kristensen 
           2) marken på Knold ved Dolevej, matr.nr.12c,htk.1-1-3-3/4 

           til sønnen Morten Larsen 
            3) et stykke hjemmark, matr.12d, hartkorn 0-5-2-0 

            skulle tillægges matr. nr. 28, nu Krogen 5, til sønnen 
            Anders Larsen, som blev svigersøn der. 

  

       De unge mennesker kunne/måtte så selv rejse de fornødne bygninger 

på jorden. På matr.12b er det uden tvivl de oprindelige kampestens- 

bygninger, der endnu fungere, medens der på Knold må være sket helt  
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nybyggeri på et tidspunkt. 
    De økonomiske konjunkturer var ikke gode i disse år - statsbanke- 

rotten i 1813 - satte sit præg. derfor gik det heller ikke så 
 godt for hverken de nye eller den gamle ejendom. 

  

 
---------------- 

    Vi skal heller ikke være blinde for, at ejeren af Ågård, faderen 

Lars Mortensen, havde planer om at gifte sig igen, hvorfor et 
 skifte var nødvendigt. 

    

 
se 12a & 12 c 

    

 
___________________ 

         Årstal/betegnelser Hartkorn areal L.Skr.26/1 1990 
  1844 matr. hartkorn 0-4-2-1/2 (ca.1815)  3c Hårby 

    

  
21c Køng 

    

 
_______________ 12b,12g og 12i Gum 

   

            1992 Tingbog 12b Gum 
    

            Frastykning af matr. År Køb matr. År 
        intet 

 
3u Hårby 27/2 1852 

   Aktuel areal 26/1 1990 17k Gum. 11/1 1901 
   matr.12b 6680 kvm 12g Gum  17/3 1962 
   

 
__________________ 

   fil: Gum.12b side 2 af 4 
   

       Ejere & beboere    navn                Skøde datoer Kilde 
   

       første ejer efter frastykningen fra 12a; Ågård er 
   svigersøn fra Ågård: 

    Peder Christensen skøde 12/2  1812 B.4/425 
        vitterlighedsv. på skøde 

         Peder Hansen & Hans Henningsen 
   

       hans Enke ; Anna Larsdatter 
    

        ny mand: 
     Anders Jakobsen   vielsesattest  1827 ca. B.13/454 

         Ander Jacobsen,giver aftægt til sig  
         selv og sin kone Anna Larsdatter 
         og skøder ejendom til sin steddatter 
    steddatter: 

     Karen Pedersdatter skøde 5/7, 27/10  1843 B.13/454 
   

         tilkøb skøde til Karen Pedersdatter,3u Hår- 
    by fra Mads Pedersen, skøde 24/2, 27/2  1852 
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       Karen Pedersdatter, Skifteattest,28/9,10/1  1862 B.19/119 
     ejendommen består af:12b Gum.,3u(c) Hårby 

   ny mand: 
     Diderik Larsen,vielsesattest 18/6  1872 B.23/173 

    søn/stedsøn: 
     Jørgen Nielsen,    skøde 27/8,  17/10  1879 B,25/645 

   

         enke Maren Kirstine Rasmussen, skifteat. 
  

 
tinglyst 19/10  1900 B.36/728 

   Peder Chr. Hansen, vielsesat.19/10  1900 B.36/729 
   

         tilkøb til Peder Chr. Hansen på 17k 
     fra L. Hansen skøde 29/12 1900, 11/1  1901 

     fremmed: 
     Hans Peter Hansen,skøde 19/6,21/6  1918 B.46/453 

    søn: 
      Christian Hansen skøde 22/4  1953 

       tilkøb 12g fra Åge Peder Hansen,Ågård 
   

 
skøde 17/3  1962 

     enke Marie Kirstine Hansen sk.attest 16/10  1989 
      hun sælger jord til Hans Madsen, Linien 

      på matr 12i & 21c skøde 11/10  1989 
      hun sælger bygninger til 
    K. & J. Vobbe      skøde 11/4  1990 
    

       

 
___________________ 

   Bygningsoplysninger evt. 
      som alm tekst. se ovenstående 
    

 
___________________ 

   fil: Gum.12b side 3 af 4 
   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Peder Christensen,dbt.   børn: 
     25/8 1776,d.15/1 1826,50    Karen Pedersdatter,f.c.1809 !! 

  g.9/2 1811 Anna Larsdat-   Maren Pedersdatter,f.c 1819 
   ter, Gum.f.c.1780 ? 

     d. 15/4 1860,83 år 
     

       Anna Larsdatterg.2.g.    nok ingen børn 
    19/10 1827 m. Anders Ja- 
    cobsen Mørkenborg Tommerup 
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f.c.1785,d.24/11 1844 
    

        datter: 
      Karen Pedersdatter,f.c.   børn :   

     1809,d.ej før 1890     Jørgen Nielsen,f.12/9 1846 
   g.14/3 1845 m.         førte sted videre 
   Niels Jørgensen,f.c.1812 

    d.14/8 1861,49 år 
     

       Karen Pedersdatter g,2.g    nok ingen børn 
    6/6 1863 m. 

     Diderik Larsen,Vedstårup 
     d. efter 1897 

     

        søn: 
      Jørgen Nielsen,f.12/9 1846 

    d. 12/7 1899 
     g. 1 g. 5/1 1881 
     Karen Jensen fra Holte 

    f.? d.12/8 1896 
     

       g.2.g. 15/12 1897 m. 
     Maren Kirstine Rasmussen,Køng 

   (husholderske) f.26/5 1864 
    i Køng d. 

       Forældre Bødker Rs. Chri 
     stensen og Ane Rasmussen  
     i Køng 

       vidner: Diderik Larsen(1.sv.-far) & hds. far. 
  

        enke: 
      Maren Kirstine Rasmussen 

    g.2.g.8/5 1900 m.enkem. deres børn: 
    Peder Chr. Hansen,f.i  1.Olga Elisa Hansen,f.5/5 1901 

   Odense,16/7 1851 2.Hans Morten Ove Hansen 
    hs. første kone hed:  f.10/10 1905 (Konrads far) 
    Trine Margr. Markussen  d.11/11 1974 g.m. Else 

      d.Munkebo,1/4 1896 søn Konrad Hansen 
   

  
g. m. Margit 

   

 
3.Mary Helene Evaline Hansen 

   

 
  f.11/5 1907 

    

 
4 navn ??? 

    

 
 - - - - -  

     fil: Gum.12b side 4 af 4 
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         Fremmed 
     Hans Peter Hansen fra Gelsted skøde 19/6,21/6 1918 

  g.m.Nielsine Laurine Hansen 
     søn: 

      Laurits Christian Hansen 
    f.27/8 1904 i Gelsted 
    d.9/7 1988, g.m.   børn 

     Kirstine Hansen"Strygers"    2 døtre 
     f.26/12 1907,d.9/7 1989 

    

         fremmed: 
     K. & J. Vobbe 
     - - - - - - - - - 
     

 
Folketællinger 

    Ft. 1834 
      Anders Jakobsen,47,g,lever af sin jord 

   Anne Larsdatter,53 kone vist g. 2.g 
    Maren Pedersdatter,15,hds. datter 
   

       Ft.1840 
      ej finde noget 

     

       Ft.1845 
      Karen Pedersdatter,ug,36 år 

     Jacob Nielsen,3 hds. barn (fader nok: Niels Jørgensen) 
   Anna Larsdatter,64 aftægt, hds. mor 

      Peder Pedersen 5,plejebarn 
    

       Ft. 1850 
      Niels Jørgensen,37,f.i sognet,husm. & træskomand 

  Karen Pedersdatter,42,f.sognet 
    Jakob Nielsen,8,var nok deres søn 
    Jørgen Nielsen,3, søn(førte sted videre) 
    Anne Nielsen,3 datter 

      Anne Larsdatter,70,enke, aftægt 
   

       Ft .1860 45. fam. 
     Niels Jørgensen,48,jordbruger 

    Karen Pedersdatter,53,kone 
     Jakob Nielsen,19,ug søn 
     Anne Nielsen,14,datter 
     Anne Johanne Nielsen,12,barn 

    Karen Nielsen,10,barn 
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  Anne Larsdatter,83 enke på aftægt 
   

       Ft. 1870 
      Diderik Larsen,47,f.Gamtofte,husm.daglejer 

  Karen Pedersdatter,61,f.Køng, kone 
    Anne Johanne Nielsen,20, hds. barn 
   

       Ft. 1880 
      Jørgen Nielsen 

     

       Ft.1890 
      Jørgen Nielsen 

     

 
_________________ 
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Fil: Gum2-12c                                       side 1 af 3 

 

Oversigt over landbrug matr.12c, Dolevej 26, 

kaldet Knoldshøj 

tilhørende Hanne Bang og Kim Andersen 
   

Resume: 

 

Landbruget her er et eksempel på, hvordan man løste et etable-

ringsbehov og et arveproblem. 

Ejeren af gård matr.12a Gum. kaldet Ågård, Lars Rasmussen, havde 3 

børn, der var i den etableringsmodne alder og samtidig stod han 

overfor at skulle gøre skifte i anledning af indgåelse af nyt 

ægteskab. 

Han løste sagen ved at tage de spredte jorder - fra den ulyksalige 

udskiftning i 1793 - og tildelte en sådan "løs" jordlod til hver 

af sine børn således: 

 - søn Morten Larsen fik parcel på Langerod/Knold matr. 12c 

 - søn Anders Larsen fik lod derhjemme, idet han blev gift ind 

                                        på matr. 28a. 

 - datter Anna Larsdatter, gift m. Peder Christensen fra Køng 

                     fik lod matr. 12b i Trætholm. 

De 3 måtte således hver på sin vis skabe sig en tilværelse un- 

de udstukne forhold. 

De nuværende bygninger her må være fornyede i forhold til de 

oprindelige fra 1811 

 

Her koncentrerer vi os om matr. 12c 

 

                     ooooooooooooooooooooo 

 

Identifikationer: 
Frastykningen fra Ågård er aproberet fra Rentekammeret i 1811 med 

hartkorn            og matr. nr. 12c 

Stedet er senere blevet kaldt Knoldshøj,og man kan støde på 

benævnelsen "Sjokumsø", sandsynligvis efter dammen ved ejendommen. 

 

Areal: Tingbog oplyser 2003: 

  matr. 12c Gum.  7 ha 7674 kvm 

  matr. 20c Køng  2 ha 4705 kvm (skov i Trætholm) 

  matr. 27n Køng  1 ha 1880 kvm (skov i Trætholm) 

    not. med landbrugspligt 

 

ooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-12c                                      side 2 af 3 

 

Ejere: 
 

Lars Mortensen på Ågård                 skøde indtil 1812 

 søn: 

Morten Larsen                           skøde  31/1  1812 

- - - - - 

Nu skal man huske: vi havde statsbankerot i 1813 og de  

økonomiske konjunkturer var mildest talt dårlige i de 

efterfølgende år - megen fast ejendom kom på auktion. 

Hvordan det har været i detaljer her på stedet, ved vi 

ikke, men Morten Larsen har givet lånt "tvivlsomme" 

penge ! 

Der tales i Sk. og P. protokol om forberedende 

møde til auktion og der nævnes en Hans Andersen 21/2  1820 

Der afholdes auktion                            26/6  1822 

Anne F. Engberg, Odense, får auktionsskøde      10/1  1823 

Skifteretten i boet efter Anne F. Engberg 

giver skøde til Peder Hansen, Gummerup          17/1  1823 

Hvem denne Peder Hansen er, vides ikke - 

men han har næppe boet der. 

Hans Andersen får skøde af Peder Hansen - dato ?  

Her mangler vi oplysninger - findes ? 

Historien ret tragisk - Morten kom senere til at bo i Højrup 

i et tvivlsomt miljø og blev daglejer på Krengerup 

- - - - - 

 svigersøn af Hans Andersen: 

Lars Pedersen aftægtsret til Hans A. og skøde    4/12 1857 

 fremmed: 

Morten Nielsen fra Gummerup   mageskifteskøde   14/10 1881 

 søn: 

Morten Mortensen                        skøde   12/12 1902 

     køber 40c fra Hjemstavnsgård       skøde    6/8  1909 

     solgt el indg. i de andre 

 fremmed: 

Frederik Madsen                         skøde   27/6  1919 

 fremmed: 

Axel Hansen                             skøde   23/6  1967 

 fremmed: 

Kaj Jensen                              skøde    4/10 1988 

     køber 20c Køng,skov 24705 kvm      skøde   27/2  1991  

     køber 27n Køng,skov 11880 kvm      skøde   15/1  1991 

Hanne Bang & Kim Andersen               skøde   27/8  1998 

 

                          ooooooooooooooooooo  
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fil: Gum2-12c                             side 3 af 3 

 

Familieforhold: 
Morten Larsen f.c. 1778,d. 27/11 1848 i Højrup, gift 2 gange: 

1. 23/11 1810 Dorte Jørgensdatter fra Køng,f.c.1780,d.14/6 

                         1811 - næppe børn                               

2. 11/5 1825 Mette Pedersdatter, Højrup,f.c.1799,d. 10/8 1878, 

                        79 år. 3 kendte børn 

- - - - -  

 Ny familie: 

Hans Andersen,Flemløse,f.c. 1790,d. 18/3 28/6,86 år,g.20/2 1820 

        Anne Pederdatter,f.c.1786,d.23/2 1848  - 3 kendte børn 

                     hvoraf datter, Karen, førte videre 

 svigersøn: 

Lars Pedersen, Voldtofte,f.c. 1823,d.e. 1890,g. 19/11 1853 m. 

        Karen Hansdatter,f.1826,d. ? 

                     børn ukendt. 

- - - - - 

 Ny familie: 

Morten Nielsen fra matr. 11a Gum.,f.c.1820,d.12/1 1912,g.22/5 1867 

        Karen Rasmussen fra Orte( hs.2.kone),f.c.1831,d.på Knolds- 

        høj. 25/3 1888. Havde kun 1 søn, Morten 

 søn: 

Morten Mortensen,f.c 1865 kender ej videre data 

 

oooooooooooooooooooooooo 

Afslutning 
 

Som det vil ses,er der en del huller i historien ! 

Særlig omkring tvangsauktionen ca. 1820 - tingbogen 

er uklar for mig. 
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Registrering-

er til 12c 

      filnavn:GUM.12c side 1 af 4 
   

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 2002 

     Knoldshøj 

     Hanne Bang & Kim Andersen 

    Dolevej  26, 

     5620 Glamsbjerg Knoldshøj 

    
       Stedet her er et næsten klassisk eksempel på, hvordan man i hvert  

fald tidligere i landbrugetklarede generationsskifte/ at få børnene  
anbragt. Med den voksende befolkningstilvækst, der satte ind om- 
kring år 1800, var det ikke mulig, at  man ved giftemål, køb og  

 tilsvarende kunne få alle børn placeret på gårde. 
  Begrebet afvandring til andre erhverv var vanskelig og blev under- 

tiden betragtet som en skændsel 
    - - -  - - - -  

     På gården, Ågård, matr. 12a måtte man således se situationen i øj- 
nene. Man har åbenbart derfor beslutte at søge 3 parceller udskilt 
fra Ågården, sådan at man kunne få børn placeret. 

  Eftersom udskiftningen i 1793 havde været håbløs upraktisk med mar- 
ker placeret mange steder, var det nærliggende at tænke: vi skiller 

et par udmarker fra. 
     Sådan blev det.  
     Ved kgl. bevilling/approbation fik man den 3.dec.1811 tilladelse  

til at frastykke 3 parceller 
     nemlig 1) marken i Sinekær/ nu Trætholm, matr.nr. efter det nye  

            system 12b med hartkorn 0-4-2-1/2 
              til svigersønnen Peder Kristensen 
           2) marken på Knold ved Dolevej, matr.nr.12c,htk.1-1-3-3/4 

           til sønnen Morten Larsen 
            3) et stykke hjemmark, matr.12d, hartkorn 0-5-2-0 

            skulle tillægges matr. nr. 28, nu Krogen 5, til sønnen 
            Anders Larsen, som blev svigersøn der. 

  

       De unge mennesker kunne/måtte så selv rejse de fornødne bygninger 
på jorden. På matr.12b er det uden tvivl de oprindelige kampestens- 
bygninger, der endnu fungere, medens der på Knold må være sket helt  
nybyggeri på et tidspunkt. 

    De økonomiske konjunkturer var ikke gode i disse år - statsbanke- 
rotten i 1813 - satte sit præg. derfor gik det heller ikke så 
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godt for hverken de nye eller den gamle ejendom. 
  

 
---------------- 

    
       Særlig vedr. 12c. 

     
       Stedsbetegnelsen "knold" er sikkert gammel - forsåvidt naturlig med 
den høje placering i det kuperede terræn. I tidens løb har vi kon- 
konstateret forskellige afledninger, som Knoldshøjstedet, Knoldstedet 
eller helt enkel som i dag Knoldshøj. 

   Vi har mødt en anden benævnelse for stedet: Sjokomsø 
 

       
       Stedet hedder i matr. 12c Gummerup og findes i tingbog under dette  

nr. 
      Der er tilkøbt matr. 40c ved skøde af 3/6,6/8 1909 

   dette - 40c - skulle være solgt igen,jvf.Htk oplysn. "gl reg.Sk/P" 

Øvrige tilkøb fremgår af skødehaveroversigt. 
  Der ses intet frastykket 

    
 

____________________ 
   fil Gum.12c side 2 af 4 
   

       Skødehavere   år kilde 
   

       Lars Rasmussen skøder til søn Morten Larsen 
  

 
skøde 31/1  1812 B.4/ 425 

   Forberende auktion       21/2  1820 B.6/36 
         Hans Andersen nævnes B.6/36 
   

 

auktion 26/6 
1822  1822 

    
Anne F. Engberg,Odense 

auktionssk. 
10/1  1823 B.6/506 

   
       Skifteretten i boet efter 

    Anne F.Engberg giver skøde 17/1  1823 B.6/519 
   til Peder Hansen, Gummerup 

    
       Alt tyder på at Peder Hansen giver skøde 

   til Hans Andersen  dato ?? B.7/27 
   

 
"tilbageførsel" 

           vanskelig at tolke ! mangler skøde ! 
   

 
 - - - -  

        Lidt kort sagt er den triste historie nok: 
       Morten Larsen opbygger et nyt sted på et stykke jord fra fæ- 

    drende gård - kører økonomisk fast - tvangsaukt. til Panthaver 
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    Anne F. Engberg, hvorfra Peder Hansen køber og overdrager med 
    aftægt til Hans Andersen. 

       Hvem er så denne Peder Hansen ? 
      Jeg troede længe på, at de var svigerforældre - et andet emne er 

   Peder Hansen, Søholm, jvf. Familieforhold, men det kan være en 
   fremmed, f.x. Peder Hansen på Hjemstavnsgården ! 

 
 

 - - - - 
     Ft.1834, Knoldshøj, boelsted 

    Hans Andersen,44 boelsmand 
    Ane Pedersdatter,47,kone 
     Peder Hansen,16,ug. Søn 
     Johanne Kirstine Hansdatter,14,datter 

    Karen Hansdatter,8,datter 
      Kristen Johansen,48,ug,tjenestekarl 

   
       Ft. 1850  116 fam. nr.697 

    Hans Andersen,61,f. Flemløse,enkem. boelsm. 
   Karen Hansdatter,24,ug,datter 

     Niels Chr. Larsen,15, plejebarn 
      Kirsten Nielsdatter,18, tj. Pige 
   

       Ft. 1880 nr. 1098 gd. nr. 1 
    Lars Pedersen,56,f.Flemløse 
    Karen Hansdatter,53,kone 
     Else  Larsen,18,datter 
     Ane Larsen,11,datter 
    

 
 - - - - - - 

     Hans Andersen, skøde med aftægt, til sin 
    svigersøn: 

     
Lars Pedersen 

skøde 31/10, 
4/12  1857 B.17/355 

     fremmed: 
     Morten Nielsen, Mageskifteskøde 22/9, 14/10(x  1881 B.26/475 

          med  Lars Pedersen 
      søn: 

      
Morten Mortensen 

skøde 
7/12,12/12  1902 B.38/65 

   

              Morten Mortensen får skøde på 40c 
          fra H.C. Jacobsen,  skøde 3/8, 6/8  1909 

           fra Hjemstavnsgård, 6a 
    fil: Gum.12c side 3 af 4 

   
         fremmed: 
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Frederik Madsen (z       skøde 21/6, 27/6   1919 
      fremmed: 

     Axel Hansen skøde 23/6  1967 
      Fremmed 

     Kaj Jensen skøde 4/10  1988 
    Kaj Jensen fra Hans Stougård på 20c Køng 

            skov i Trætholm skøde 27/2  1991 
             20c er 24705 kvm skov 
    Kaj Jensen fra Henry Christiansen 27n Køng 

           skov i Trætholm skøde 15/1  1991 
             27n er 11880 kvm skov 
    Hanne Bang & Kim Andersen, skøde 27/8  1998 
    _________________ 

     x) Morten Nielsen kom fra matr. 11a 
      f.c.1820,d.18/1 1912 på Knoldshøj 
      det var ikke gården 11a han mageskiftede med, men det kan 

   have været en grund/hus nede i Gummerup 
  

       
 

------------------ 
    

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      
       Morten Larsen, f.c. 1778 

    d.27/11 1848 i Højrup 
    oplyst  kirkeb.73 år 

       g.1.g 23/11 1810    sandsynligvis ingen børn 
   Dorthe Jørgensdatter,Køng 

    f.c.1780 d.14/6 1811,31 år 
      g.2.g. som 48 årig 11/5    børn: 3. stk:Peder f.1831,Karen,f.1825, 

  1825 m.Mette Pedersdatter                 Dorthe.f.1827 
   Højrup,f.c.1799,d.10/8       dertil havde Mette datter:Johanne 

  1878,79 år      Madsdatter,f.1821 
   

 
Efter fallitten synes Morten Larsen,at 

  
 

tage job som tjenestekarl i Gummerup 
  

 
ved 2.giftermål bliver han husm. i Højrup 

 
 

v.Ft. 1834 oplyses Morten Larsen at tjene  
 

 
på Krengerup 

    
 

se Ft.15,fam.nr.698 m.efterf. 
   - - - - - - - - - 

     Peder Hansen, Gummerup emne: 
     

 
husm.Peder Hansen, Hesle,f.c.1773 

  jeg tror ikke der er d.26/5 1832,59 år, - gift 3/3 1809 
  familieforhold mel- Kirsten Nielsdatter,f.c.1763,d.26/11 1836, 
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lem Peder H. & Hans  73 år - evt. datter Anne nej ! 
   Andersen,mar.2002 boede v. Søholm. 

      kan ej finde Hans An- Peder Hansen ej Ft. 1834 6 Ft. 1801 
  dersen v, Ft. 1801 i 

     hele sognet ! en hel fremmed kunne være Peder Hansen 
 

 
Hjemstavnsgården ! 

     men -    hvorfor ikke 
    Hans A. f. i Flemløse 
    - - - - - - - 

      fil: Gum.12c side 4 af 4 
   

       Hans Andersen, Knoldhuset     børn: 
     f.c.1790 Fleml.,d.18/3     kender 3:  Karen Hansdatter,f.c.1826 

  1876,86 år,g.20/2 1820 m. førte sted videre 
   Anne Pedersdatter               Peder Hansen,f.c.1818  
   f.c.1786,d.23/2 1848 g.16/11 1844 m.Maren 

  
  

Hansdatter, Køng 
    datter:             Johanne Kirstne Hansdatter 
   Karen Hansdatter,Knoldshøj j   børn: f.c.1820 

    f.c.1826,d. nok efter 1890 
    g.19/11 1853 m. 

     Lars Pedersen, Voldtofte flyttet til Gum. 
    f.c.1823,d. efter 1890 
    

        fremmed: 
     Morten Nielsen,Gum Hjulmandssøn se matr 54 

   f.c.1820,d.18/1 1912 gift til Bykærgård 
    g.2.g.22/5 1867 med tilflyttet fra Gummerup 

   Karen Rasmussen, Orte Bykærgård 11a se det 
   f.c.1831,d. på Knoldshøj 

    25/3 1888 
      

        hans søn: 
     Morten Mortensen 
     f.c.1865,d. 
     ______________________ 

    z) Frederik Madsen var nok bror el fætter til 
     Offer Madsens forældre: H.Chr. Madsen,f.1901 d. 1981 & 

 
 

  Anna Madsen,f.1903,d.1973 
      forældre til Frederik & H.Chr. Madsen kan være 

      Rasmus Madsen, Søholmhuse, f.15/6 1868,d. 11/2 1920 & 
     Jensine Madsen, f. Aalsbo 11/2 1869, d.16/8 1954 

  
          el er det Offer Madsens forældre ? 
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   C.Chr. Madsen,f.30/5 1896,d.27/5 1978 
      Eva Madsen,f.21/2 1920,d.24/12 1999 
   

 
_________________ 

    
       Spørgsmål til evt. videre behandling/ problemer 

  
       Skøde Peder Hansen til Hans Andersen se reg 

  
 

_____________ 
    Folketællinger 

     Ft.     1834 samt øvrige  husk de findes Søholmhuse og andre steder,ej Gummerup 
 i 1834 

      Hans Andersen 
     Peder Hansen 
     Hans Andersen 
     

       Ft. 1840 
 

Ft 1860 
    Hans Andersen  Lars Pedersen 

   
       Ft. 1845 

 
Ft.1870 

    
  

Lars Pedersen 
   Ft. 1850 

 
Ft. 1890 

    hans Andersen Morten Nielsen 
   

       
 

Konklusion er, at de i Ft. må stå i andet 
  

 
distrikt 
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Fil: GUM2-13a.doc                             side 1 af 4                                                        

 

Oversigt over gård matr. 13a Gum - kaldet Enggård 

- beliggende Krogen 3, 

Ejer: Henrik Jensen og Merete Knudsen - nu nedlagt 

landbrug.   Oversigten rummer 4 ekstra sider 4A-4D 
 

Resume. 

Blev oprindelig betegnet som boel, men der er sandsynligvis i 

forbindelse med udskiftning blevet tillagt jord. Med gårdens 

indeklemte beliggenhed har det været nærliggende at frasælge og 

tilsidst nedlægge landbruget. Flere familier har boet der. 
 

ooooooooooooooooooo 

Identifikationer. 

                                                    hartkorn 

1664    Fr. d.III´matr.               3-4-0-0 

1682/88 Chr.d.V´matr.nr.12            1-4-2-0  betegnet boel 

1722    hovedkrigsbog                 1-4-2-0 

1765    aukt.                         1-4-2-0 plus 2 fæstem.i Køng 

1793    udskiftn. Nr.21               6-0-0-0 

1820   "1844 matr" nr.13a             6-5-0-2 1/2 

1992    nedlagt som landbr. 1993. 

Frastykket: 

 1778 parcel, blev til matr. 21a Fåborgvej 108 

 ellers 13b-13p - særlig bemærkes 

  parcel 13b tillagt til landbrug 4c på Langerod 

  parcel 13f  blev til gården Hesselhøj på Hillerupvej 

  øvrige er mindre jord- og grundparceller. 

 Bemærkes køb og sen. salg af matr. 24  

 Der er tilkøbt mindre parceller, bl.a. matr. 36 Gum. 

Gården har nok  

fået navnet "Enggården" med sin beliggenhed nær  ved åen og de 

tilliggende enge. 

oooooooooooooooooooo 

Ejere og fæstere. 

   Ejere: 

1682  Holger Rosenkrands til Brahesborg 

          Oberst Kaphingstes til Søholm  - skøde ? 

          hans enke Anna Carisius        - skøde ? 

1722  salg til Kronen         skøde 10/12 1722 

1765  auktion Krongods        skøde 13/9  1765  til Søholm 

1770  Chr. Schøller, Margård  aukt. 21/4  1770 

          det ser ud til at Rasmus Larsen matr. 8 og "unge" Peder 

          Andersen, hver køber en part, idet Peder Andersen via             

2 skøder bliver eneejer: 

            skøde 25/2 1778 &  skøde 30/7  1783 
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fil Gum2-13a                                      side 2 af 4 

 

     ejere forsat 

 

     søn: 

1805  Anders Pedersen får     skøde    5/3   1805 

            søn: 

1839  Jens Andersen får       skøde    8/4   1839    

           svigersøn: 

1872  Lars Rasmussen, Broby,           8/11  1872 

           søn: 

1901  Lars Peter Jensen,      skøde   10/5   1901 

           fremmed: 

1910  Elias Th. Jørgensen,    skøde   23/12  1910 

           fremmed: (ej søn) 

1914  Jørgen Jørgensen        skøde   27/11  1914 

           søn: 

1929  Hans Richard Jørgensen          13/8   1929 (s 

       Jørgen J.tog gård tilbage             1930 

           svigersøn: 

1930  Chr. Søndergård Jensen          13/1   1930 

       Jørgen J.tog gdr tilbage 

1930  Jørgen Jørgensen, skøde         15/11  1930 

           søn: 

          Aksel Jørgensen   skøde      ?/4   1945  ? 

           fremmed/svigersøn fra Bykærgård: 

1959  Peder Torbensen,  skøde          0/7   1959 

           hans kone: 

1979  Else Torbensen,f. Larsen         1/9   1979 

           fremmed: 

1993  Lene og Poul E. Nielsen           8/1  1993 

          fremmed: 

2001  Henrik Jensen og 

          Merete Knudsen                4/1  2001    

  s) Jørgen Jørgensen var besværlig og kunne slet ikke enes 

     med søn & svigersøn efter ejerskiftet  !!!   

- - - 

   fæstere: 

Laurits (Lars) Nielsen fæster                   nævnt  1664 

Morten Pedersen, fæster                         nævnt  1682 & 1717 

  søn: 

Peder Mortensen, hovedkrigsbog                         1722 & 1738 

 fr.: 

Peder Christophersen,fra Fåborg 

                                      Fæstebr. Kronen   26/6 1738    

 fr.: 

Peder Andersen fra Melby køber til selveje skøde 25/2  1778 

Oooooooooooooooo 
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fil: Gum2-13a                               side 3 af 4 

 

Familieforhold: 

 

Laurits/Lars Nielsen,f.c.1636,bg. 3/4 1708,  gift m. 

       Maren Rasmusdatter,f.c.1636, bg. 25/5 1690,54 år,  børn 

ukendte 

- - - - - - 

 ny fam.: 

Morten Pedersen,f.c 1643,bg.15/6 1729,84 år, gift 2 gange 

     1. Anne Hansdatter,f.c.1653,bg.18/5 1694, 42 år 

         2 kendte børn, hvoraf Peder førte videre 

     2. Dorthe ? ,f.c.1762, bg. 10/8 1731, 69 år 

              kender kun 1 barn, Anne 

  søn: 

Peder Mortensen,f.c.1683, bg. 15/1 1747,64 år, gift 5/8 1723  m. 

        Karen Pedersdatter,f.?, bg.10/3 1768, børn ukendte 

- - - - - -                

 ny familie: 

Peder Christophersen fra Fåborg, f.c. 1713, død 4/4 1791,78 år 

        gift 28/11 1738 m. Karen Hansdatter,f.c. 1702 

                  bg. 14/10 1786, 84 år   

                  ingen børn, men han havde  3 brorsønner 

- - - - - - 

 ny familie: 

Peder Andersen fra Melby,f.c. 1743/49,d. 23/4 1825, 82 år 

        gift ej Køng Hedvig/Helvig Jørgensdatter 

                  f.c.1749, d.2/7 1840, 91 år 

          6 kendte børn, hvoraf Anders førte gård videre. 

 søn: 

Anders Pedersen,f.c 1774,d. 14/5 1844, 67 år,g.7/2 1806 m. 

        Anne Jensdatter, f.c.1770,d.29/10 1860,90 år 

          3 kendte børn, hvoraf Jens førte gård videre. 

 søn : 

Jens Andersen,f.c.1810,d.22/8 1885, 75 år, gift 2 gange 

       1.enken Anne Hansdatter, Højrup,f.c. 1806,d.12/6 1844,38 år 

               gift 7/4 1837 

                2 kendte børn, hvoraf Karen førte gård videre. 

       2.Kirsten Rasmusdatter,Køng,f.1823,d.24/4 1877, 54 år 

                gift 25/1 1845    

                 8 kendte børn 

 datter: 

Karen Jensdatter,f.c.1841,d.20/1 1919,78 år,g.2/2 1866 m. 

       enkem.Lars Rasmussen,f.c. 1822,d.28/2 1911,89 år 

         flere børn, hvoraf hds.søn Lars Peder førte gd. videre 

 hds. søn: 

Lars Peder Jensen,f.7/4 1864,d.6/6 1924   

     hermed uddøde denne fam. på gården 
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fil: Gum2-13a                                        side 4 af 4 

- - - - - -  

     Blandt de senere ejere kun et familieforhold: 

Jørgen Jørgensen fra Søndersø,f.10/4 1875,d.7/8 1948 Køng (z 
       hs. forældre hed: 

       Hans Jørgensen & Anne Marie Hansen (anmeldt Skovby s. 24/1 1844) 

   gift 20/10 1900 i Pårup K.,Odense (måtte ikke få hinanden !) 
      forlovere: Lars Nielsen & Hans J. Jakobsen, Snestrup, Odense 

Maren Kirstine Andersen,f.15/5 1876, Stubberup,Hindh. 

                               d.7/3 1926, bg. Køng 
      hds. forældre hed: 

      Anders Hansen & Gertrud Larsen 

børn – 6 stk. (Asta siger de var 7 – pige døde 4 år gl.) 

1. Ellen Jørgensen,f. ?,d. 15/9 1981, bg. Køng 
g. 3/11 1929 i Køng m. 

Kristian Søndergård Jensen,f. ?,d. måske Køng 
 ejede en periode Enggården i 1930 

 boede flere steder – boede i 1979 på Fåborgvej 79, Glamsbj. 

Kender kun 1 barn: 

 Ruth Søndergård Jensen,f. 5/11 1932 i Køng 

 

2. Agnes Jørgensen, f.21/7 ?, d. i Tommerup, dato  ?? 
g. dato ? Carl Eriksen,f. ?, d. Tommerup,dato ?  
 boede mange år på Appevej i Tommerup 

   Kender kun 1 barn: 

    Edel Eriksen,f. 26/1 1931 i Tommerup 

 

3. Hans Richardt Jørgensen, f. 18/3 1903 i Ødis s.(Kolding) 
d. 30/11 1935 i Hårby, g.20/5 1929 Hårby 

Minna Marie Jensen,f. 8/9 1903 i Hårby,d. 3/3 1996 Hårby 
hds.forældre: Hans Christoffer Jensen & Maren Olesen Andersen 

 havde en periode i 1929 Enggården 

 børn: (kun 1 kendt) 

  Anna Kirstine Jørgensen,f. 16/12 1930 i Hårby 

     g. 26/2 1955 Hans Tausens Kirke i Odense 

  Haakon Find Jensen,f. 28/8 1921 i Assens 
  hs. forældre; Martin Nikolaj Jensen & Karen Andersen  

    5 børn: (alle født Hans Tausens sogn i Odense) 

      Per Find Jensen,f. 10/9 1955 

      Gitte Find Jensen,f.4/12 1956 

      Lene Find Jensen,f. 12/9 1958,d. 17/9 1958 

      Bente Find Jensen,f. 24/11 1962 

      Claus Find Jensen,f. 11/9 1965 

 

4. Aksel Ejnar Jørgensen,f. 24/10 1906 i Serup, Søndersø 
d. 9/11 1981, Køng, g.17/12  1949, Odense Rådhus 

    Asta Marie Petterson, f. 8/19 1924 i Vissenbjerg (t 
     hds. forældre: Otto Petterson & Petra Rasmine Jensen 

 

   

     4 Børn:                                       ekstra side 4A 
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       a)Jytte, f. 11/2 1950 Køng – bor Odense 

          har 2 børn: Mette,f. 25/5 1974,g.Christian 

                         har igen 2 børn: Sofie,f. 17/5 2001 

                                       Christoffer,f. 24/3 2004 

                      Jacob, 13/11 1971 

 

       b)Grethe, f. 17/4 1951 Køng – bor Fåborg – g.m.John 

          har 2 børn: Trine, f.20/12 1974 

                      Mads, f.18/7 1978, d. 18/1 2001 

       c)Arne Enggård Jørgensen, f. 12/1 1953, Køng,g. Bente  

                         Eriksen, bor Tommerup 

          har 2 børn: Rasmus,f.10/1 1980 

                      Søren,f. 25/8 1984 

       d)Kurt Jørgensen,f. 22/7 1959, Køng,g. Birgit Mølgård 

                                        bor Glamsbjerg 

          har 3 børn: Christine,f. 25/6 1984 

                      Frederik,f. 27/2 1988 

                      Benjamin, f. 2/1 1992 

        

5. Thorvald Jørgensen,f. 1908,d. 1969, bg. Køng 
g. m. Bertha  ???,f. 1910,d. 14/4 1975,Broby, bg. Køng 
  boede hele livet i Gummerup – lille hus i Krogen 

  2 børn: 

  Jørgen Jørgensen,f. 10/7 1940, Køng 

  Bent Jørgensen,f. 25/12 1945, Køng bor nu Nr. Broby  

 

6. Ingeborg Katrine Jørgensen,f,1/4 1920, d. 21/7 1994, bg. Hårby  
g. 10/3 1940 Harry Jepsen,f. 29/4 1915,d. 5/5 2002, bg. Hårby 
boede landbr. Signekær sen. bladhandel i Hårby 

 2 børn: 

 Jørgen Bent Jepsen,f. 2/6 1940, Hårby,g. Alice Pedersen 

                              3/3 1962, Brahetrolleborg 
     boet Fåborg & København 

   3 børn: Dorthe, Ulla & Michael 

 

 Solveig Kirstine Jepsen,f. 16/4 1942,Hårby,g. 14/3 1964 Hårby 

   Erik Rasmussen,f. 7/2 1943 i Tanderup 

     hs.forældre: Henrik Rasmussen, Gelsted  
     vogmand Tanderup & Gelsted 

     2 børn: Torben,f. 3/1 1969 & Flemming,f. 30/8 1964 

- - - - - - 

 

t)Asta Pettersons far/forældre boede på et tidspunkt Klaregade 5, 

Gummerup. Hun havde fl. søskende, bl.a. Karl, der tjente hos 

Martin Simonsen, Bøgebjerggård ca. 1946 og Edith, gift Larsen, 

bestyrer af Apotekudsalg i Glamsbjerg. 

 

Ekstra side 4B 

- - - - - 
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z) en del af oplysningerne er fra Anna Kirstine Jensen,f. 

Jørgensen, nu boende Fuglebakken 18, Assens 

oooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 

Her er der atter en af de gamle gårde i Gummerup, der er blevet 

nedlagt. 

 

ooooooooooooooooooo 

 

 

Margit og Jens Riis                              16.nov.2007 

Skovgyden 2, Gummerup.                      side 1 af 2 

 

 

Sølvkanden 

 

Forhistorie 

Gdr. Jørgen Jørgensen, Enggård, Gummerup, forærede i 1946 Køng 

Kirke en dåbskande. 

Margit husker ikke datoen, men en søndag i 1946, da hun var til 

gudstjeneste sammen med sine forældre, takkede daværende pastor J. 

Frankov-Pedersen fra prædikestolen for gaven. 

At kanden blev brugt hersker der ikke tvivl – se senere. 

Imidlertid - kanden må have været udsat for ”et uheld” /gået i 

stykker og er blevet gemt af vejen. 

Efterfølgende glemte alle kanden. 

- - - - - -  

I 2006 stiftede vi på Lokalhistorisk Arkiv i Glamsbjerg bekendt-

skab med Anna Jensen, Assens, der søgte oplysninger om sine aner i 

Gummerup, bl. a. nævnte Jørgen Jørgensen, der var hendes farfar. 

I forbindelse med dette nævnte hun historien om en dåbskande. Hun 

bekræftede senere historien efter at have læst nekrologen i 

Kommunaltidende over Jørgen Jørgensen i aug. 1948. 

 

Margit efterlyste efterfølgende dåbskanden både hos nye og ikke 

mindst gamle menighedsrådsmedlemmer. Ingen kendte til den historie 

og vi havde faktisk opgivet. 

Imidlertid havde Anna Jensen skrevet en biografi om sin farfar, 

Jørgen Jørgensen i Lokalhistorisk Arkivs årskrift, Tilforn, for 

2007 (udkom nov. 2007) og heri nævnt dåbskanden. 

Ved et møde i Præstegården den 14. nov 2007, nævnte vi historien 

for sognets forholdsvis nye præst, Jørgen Bendixen. Han oplyste, 

at han i et skab på præstegårdens loft havde fundet en lidt 

defekt, men meget sort kande. Kanden blev fundet frem, og en 

 

               Ekstra side 4C 

mødedeltager mente at den lidt afhængig af metalart ville kunne 

istandsættes/loddes. 
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Margit tilbød at tage kanden med hjem for at pudse den med et 

sølvpudsemiddel og i sidste ende levere kanden tilbage til præ-

stegården. 

Dette arbejde skete den 15. nov. og afslørede, at for os at se var 

kanden en messinglegering, der var forsølvet (plet) med indgrave-

rede englemotiver, men uden dateringer – altså det måtte være den 

fra 1946 omtalte kande.  

Senere samme dag præsenterede vi kanden for urmager, Carl Lassen, 

i Gummerup, der er ret sølvkyndig. Han bekræftede vor formodning 

om legering og forsølvning – også ved at påpege at sølvet, bl.a. 

på hanken var slidt af /pudset af. 

Carl Lassen var inde på, at kanden nok på et tidspunkt var blevet 

tabt på et gulv, hvorved låget var blevet slået lidt skæv, øverste 

hankbinding slået løs og endelig, at bundstykket var blevet slået 

hel fra, så kanden nu fremtrådte i 2 stykker. 

Antagelsen kunne bekræftes af, at der var et par meget små buler 

på kanden. 

Carl Lassen antog at han ville kunne lodde kanden, som derefter 

burde sendes til nyforsølvning – alt i alt nok for en pris af ca. 

2000 kr. 

Senere på dagen den 15 nov. har vi forelagt sagen for menigheds-

rådets formand, Grethe B. Therkelsen, Gummerup, som bad om, at vi 

ville skrive historien og vedlægge den, når vi som lovet leverede 

kanden tilbage til præstegården. 

- - - - - - 

Vi har orienteret Anna Jensen, Fuglebakken 18, Assens, som kommer 

i dag for at fotografere kanden. 

 

 

Skovgyden 2, Gummerup den 16. nov. 2007 

 

Margit Simonsen Riis og Jens Møller Riis 

 

- - - - - - - 

Kildeoplysninger: 

Anna Jensens artikel i Tilforn 2007-11-16 

Margit og Jens Riis: Huse og gårde i Gummerup, findes 

                     Lokalhistorik Arkiv i Glamsbjerg. 

Nekrolog i Kommunaltidende aug. 1948 

 - - - - - - - 

Aftryk tilgået: Pastor Jørgen Bendixen 

                Menighedsrådet 

                Grethe B. Therkelsen 

                Anna Jensen 

 

               Ekstra side 4D 

 

- - - - - - - 

Margit & Jens Møller Riis 
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Skovgyden 1,                                   medio maj 2006 

Gummerup, 

5620 Glamsbjerg. 

 
tlf. 64 722024 

mail: jema.riis@ mail.dk 

 

 

Fru Anna Jensen 

Fuglebakken 18, 

5610 Assens. 

 

 

Kære Anna Jensen, 

Tak for en berigende samtale forleden på Glamsbjerg lokalhistori-

ske Arkiv. 

- - - - - 

Som anført bygger vore lokalhistoriske arbejder på matrikel numre. 

For hvert af hovednumrene er lavet en – for nogens vedkommende – 

en ret omfattende registrering og dertil en mere enkel oversigt. 

Vi vedlægger særtryk af oversigten suppleret med flere detaljer 

for matr. nr. 3 Gummerup (Anders Jensens gl. gård og 

    matr. nr.13 Gummerup (Enggården) 

og håber, du kan have lidt fornøjelse af dem. 

 

Vi vil selvsagt gerne ved lejlighed have flere data om Jørgen 

Jørgensen de seks børn og evt. børnebørn, så materialet kan blive 

så opdateret som muligt. Vi har selv undladt at gøre dette, da det 

let kan betragtes som nyfigenhed. 

- - - - - 

Vedr. Højrup. 

Vi er som sagt ikke færdige, men kender en del dertil. 

Bl. a. matr. 23 – også kaldet ”Troiholm”, hvor Jens Hansen boede, 

og hvor hans svigerforældre Anders Pedersen & Karen Jørgensdatter 

også boede. 

  

Med hensyn til ejendommene på Højrup Mark, Troiholm og Askholm 

(nu nedrevet) m.fl. vil vi gerne ved lejlighed køre en tur for 

dig. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Margit og Jens Riis 
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Registreringer 

til matr. 13a 
      Filnavn: Gum.13a GUM.13A 

    

 

REGISTRERINGER 

    

Identifikation 1992 

side 1 af 

9 

   Enggård matr.nr.13a 

     Ejer og beboer: 

     Henrik Jensen & Merete Knudsen 

   Krogen 3 

      5620 Glamsbjerg 

     
       Ældre identifikationer: 

    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       1664  Fr.III matr.  3-4-0-0 
     1682 (1688) matr. nr.12  1-4-2-0 
           benævnes  boel 
     1717 Søholm ekstraktet   1-4-2-0 
     1722 Søholm,hovesk.b.12  1-4-2-0  - se (x i matr.2A 

   1750 c. afskr.matr.nr.12  1-4-2-0 
     1767 Søholm J.  1-4-2-0  plus 2 i Køng 2-3-1-1/4 

  1770    do.      do. 
     1770 aukt.liste - nr.-12  1-4-2-0 
     1774-77 Hoved.skat.bog   1-4-2-0  plus 2 i Køng 2-3-1-1/4 

  1793 udskiftn. nr.21  6-0-0-0  (z 
    1820 (1844) matr.nr.13  6-5-0-2 1/2 
    _____________________ 
    z) man skulle tro.der i periode 1777-1793 er købt til ! 

 

       

       Efter Landbrm.skrivelse af 28.febr.1986 
   består Enggård af matr.13a,11n og 28d 
   men Hans Råhauge,Skyttegården i Køng har købt jorden - vist i 1992 

       

       Enggård nedlagt i 1992 
    parceller ikke fordelt i tingbog 
    

       1992 matr.nr. 13a  
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1992 Tingbog,13a Gummerup 
    ......................... 

     Frastykning af matr. 
 

år 
   i perioden 1778-1787 er frastykket en parcel, som senere blev til 

 - i 1993 - Fåborgvej 108, dette blev bortfæstet og senere solgt 

til selveje i 1794 SE SENERE UNDER familieforhold 
  Efter "1844" matr. fik parcellen nr.21a 

   

       total:13b - 13p 
     

       
 13b til Langerodstedet 

 8/10 
1820 til Jørgen 

   

  

 Madsen  
St randby,hvor- 

       adressen nu:  til købtes 4c i 1832 
        Langerod 22  fra Bøgebjerggård 
       ejer 2001 Vera & Ejnar Sørensen,Odensevej  dato ? 

    fil: Gum.13a side 2 af 9 
           frastykn. forsat: 

      13c frastykket af Jens Andersen 
        til Rs. Jørgensen,som 3/8 1917 giver 
        sk.til Hans Peter Anton Jørgensen 
        som også får skøde på 4i af Chr. Madsen 

       ejer 2001 Bjørgmose/ Minna Hansen,Fåborgvej 
   13d Jens Andersen skøder  

         grund på Linien til  4.marts 1864 
        Carl Hildebrandt 4k 

         ejer skøde 1/3 1996 Gitte Nielsen & P.Blenner 
       adresse Fåborgvej 117 

    
 13e til Bøgebjerggård 

 
(dec.1866) 11.jan.1867 

  

        13f til Hesselhøj,selvst     se 13f 
          ldbr.sam.m.25d Køng 1881 

    13g skøde 22/4 1970 til 15a 
    

        13h Annines hus,Hille- 
         vej 13 (Kålfahuset) 
     13i til 3k sen. til 22a Man vil se at ENGGÅRDS 

   13k sammen m. 4i liniemark er opdelt i 
  

  
mange parceller. 

    13l til Chr Nielsens gård matr 22 
    13m i 1951 sammen m. 13d,sen.til 4k 
   

        13n i 1969 under 29a = 4a Køng 
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 13o  sammen m.19a Køng (Skytteg) 
    13p tilh. 25b Hårby 

      13q til 3b Hårby 
     

       Tilkøbt 
  

år 
   

       
  24  tilkøbt af tjenestekarl Anders 

4. okt. 
1820 0 

         Pedersen af Ungkarl Jørgen 
          Pedersen (ej Bøgebj.g.) 
          Jørgen Pedersen havde købt 24 

         ved auktion 20 juli 1812 
          efter afdøde Hans Christophersen B.4/495 SP780 

         fra matr.40a (dec.1866) 11.jan.1867 
    24  solgt til Peder Jørgen- 1864 

         sen,Bøgebjerggård 
    

         11n hovedparcel fra Bykæ ærgård 
 

5/5 1971 
     28d fra Glamsbj.Kommune 

          kun lille parcel egent- 
          lig fra Lars Nielsens gård. 
    

        36 købt fra Moth (Villums gd) 20.jul.1917 
       matr.nr.36 tilhører Enggård i 1971 
       indgår den i andre ?? el. er matr 36 solgt til anden side. 

 

 
ooooooooooooooooooo 

   ......................... 
     fil: Gum.13a side 3 af 9 

   

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       Holger Rosenkrans til Bra- 
    hesborg  (V.Hj. 1992)     nævnt som 1/4 gd. 1682 

   Oberst Kaphingtes,Søholm ? 
   hs. enke:Anna Babara Sophia Charisius ? 
   Kronen/Ryttergods 10/12 1722 
     jvf.hovedkrigsbog, se (x 1722 

    Christiana Stockfledt,Søh.             aukt.sk. 13/9  1765 
   hds. mand: 

     F.C.V.Holck,Søholm       1768 
    Auktionsliste 2/4 1770 1770 
    Chr. Schøller,Margård       1770 
      Tingbog angiver at Schøller sælger til Rasmus Larsen matr.8 

     dette kan meget vel passe! asse! denne sælger så videre til 
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    Peder Andersen,"unge Peder Andersen", med Peder Christop- 

 
hersen (x som fæster 

       jvf. Krog Vestf. Hj 1992 992, side 10 - men 
        Peder Christophersen står som "ejer" i Hovedsk.bog 1774-77  

    "Unge"Peder Andersen,f.ca.1749,jvf.Fynske Landsting 
 

 
     skøde 1778 folio 290 & 330 

   

 
skøde udstedt 12/2 1778, tingl. 25/2 1778 

       - - - - -  
           z)Jeg tror nu okt. 01, at Peder Andersen køber noget af 

      Schøller, og Rs. Larsen resten, som han så senere sælger til 
      Peder Andersen, jvf. L 290 & L330 skøde til Peder Andersen 
      udstedt 29/12 1780 tinglyst 30/7 1783 

          hartkorn 5-0-4-1 ser lidt mærkelig ud 
        - - - - - 

       søn: 
      Anders Pedersen,f.c.1778 skøde     31/1, 5/3   1805 B.3/587 

    do. ejer i P.J. i 1820  
      søn: 

      Jens Andersen,f.ca.1810 skøde    6/4,  8/4  1839 B.12/238 
    svigersøn: 

     Lars Rasmussen,Sdr.Broby skøde    3/11, 8/11  1872 B.23/299 
     skøde m. aftægtsbrev,vidner 

      Morten Nielsen & Peter Hansen 
    søn: 

      Lars Peter Jensen,aftægt & skøde  25/4, 10/5  1901 B.37/212 
    Fremmed 

     Elias Th. Jørgensen skøde    9/12,23/12  1910 
     fremmed:/ej søn   

     Jørgen Jørgensen skøde   23/11, 27/11  1914 
     søn: 

      Hans Rich. Jørgensen skøde     13/8  1929 
     fremmed: 

     Chr. Søndergård Jensen skøde     13/1  1930 
     retur til gl.ejer: 

     Jørgen Jørgensen skøde     15/11  1930 
     søn: 

      Aksel Jørgensen  skøde            /4  1935 
     fremmed ,sv.søn fra Bykærg. 
    Peder Torbensen skøde        10/7  1959 
     hs kone: 

      Else Torbensen bodel.sk.     1/9  1979 
     fremmed: 

     Lene Nielsen & Poul E. Nielsen elsen,skøde 11/12   1992 
    

 
tinglyst 10/1  1993 
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Henrik Jensen & Merete Knudsen, skøde 4/1  2001 
    fil: Gum.13a side 4 af 9 

   

 
ooooooooooooooooo 

   Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
   

       Laurits (Lars) Nielsen,  a)     nævnt 1664 
   f.c.1631 

      bg.9/4 1708,77 år,g.m. 
    Maren Rasmusdatter,f.c. 
    1636.bg.25/5 1690,54 år 
      - - - - 

      Morten Pedersen,f.c.1643  a)     Også i Søholm ekst.1717 1682 
   bg.15/6 1729,84 år,g.m.     Morten Pedersens sv.mor Karen Christen 

 gift 1. Anne Hansdatter     datter bg.3/8 1707,85 år 
     f.c.1652,bg.18/5 1694,    børn: 

       42 år   Peder Mortensen,f.c.1683 
   gift 2. Dorthe..,f.c.1762 

      bg.10/8 1731,69 år 
       - - - - 

       søn: (givet !)  
     Peder Mortensen,f.c. 1683  a)    nævnt hovedkrigsbog  1722 

   bg.15/1 1747,64 år,g.m. 1738 
   15/8 1723 Karen Peders-      kender ej evt. børn 
   datter,bg.10/3 1768 

     alder ,ej oplyst a) ingen af disse findes Fæstereg. & Sk.  
  

 
   pro. hos Ryttergods, Brahesholm 

   fremmed:    el. Brahesborg 
    Peder Christophersen  
    fra Fåborg,f.ca.1713       fik fæstebrev 26/6 1738 hos Kronen 

  død 4/4 1791 ,78 år       og tog tidligere fæster Peder Morten- 
  g.28/11 1738 m. Karen       sen i aftægt. Parret havde ej børn 
  Hansdatter,f.c.1702       men 3 brodersønner nner. Broder hed Hans 
  bg.14/10 1786,84 år       Christophersen  se evt.matr.3a 

   Peder Christophersen  >>>       nævnt Søholm Jordebog  1767 
   

       Peder Christophersen  >>>       fæster auktionsliste  1770 
   1774-77 H.sk.b. samme       han havde også 1/4 af 2 Køng 

  

 
      htk. 2-3-1-0 1/4 

    

 
      opfattes som fæster af 13a og  

  

 
      af 1/4 af 2 i Køng 

     fremmed: 
     

Peder Andersen fra Melby       Købte gård i selveje elveje af C 
hr. 
Schøl- 

   

 
      ler,Margård i 1778 og tog Peder Chr- 
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se mere under familie-       stophersen og Karen Hansdatter 
atter i 
af- 

   forhold       tægt - tinglyst 24/6 1779 
   

 
      z)jvf. ovenst. bemærkninger 

  

       Gården havde da af htk.:       Peder Andersen byggede  hus mellem 
       1-4-2-0       1778 og 1787 på grund nu kaldet 
       2-3-1-1/4       Fåborgvej 108, som fæstede ud til es ud til 

   

 
      Christopher Hansen f.1744,død 5.okt 

  ialt 3-7-3-1/4       1793.Han var gift m. Maren Nielsdat- 
  

 
      ter,f. 1762. 

Søn Niels 
f. . 1791 

   

 
      Hun blev gift 2. g med Heinrich Han- 

  

 
      sen 13.dec.1793 

    

 
      Heinrich H. fik af Peder Andersen 

  

 

      skøde på huset 22/2 
1794  16/4 1794 

   

 
      Husets hartkorn blev 0-2-0-1 1/4.  

  

 
      eller 0-0-2-1 1/2 

    

 
      Efter "1844" matr.fik huset nr.21a 

  

       

 
Gad vist om matr. 20a & 22a også er kommen  

 

 
derfra  ?? 

     ......................... 
     fil: Gum.13a side 5 af 9 

   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       gl. fam. se under beboere & fæstere 
          kun navne her  

      Laurids/Lars Nielsen 
      familie ? 

      Morten Pedersen 
       søn: 

       Peder Mortensen 
       fremmed: 
      Peder Christophersen 

     - - - - -  
       ny familie 

     Peder Andersen fra Melby    børn: 
     f.ca.1749 (1743),d.23/4  1.Anders Pedersen f.ca.1777 

    1825,82 år    førte gård videre 
    g.ej Køng,m.Helveg/  2.Jørgen Pedersen f.ca.1781 
    Hedvig Jørgensdatter    ej opl. Køng K.b.r. 
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f.c.1749,d.2/7 1840,91 år  3.Birthe Pedersdtr. f.ca.1783 
    

 
   kan være gift 8/1 1808 m. 

   

 
   Peder Pedersen i Gummerup 

  

 
 4.Karen Pedersdtr. f.ca.1788 

      søn:    gift til Risagergd. matr.5a 
    - - - - -  

      Anders Pedersen,f.c. børn: 
     1774(Ft9 el. 177(Kb.)  1.Jens Andersen f.ca.1810 

    d.14/5 1844,67 år    førte gård videre 
    g.7/2 1806 Anne Jensdt.  2.Peder Andersen f.c.1814 
    Gum.f.c.1770,d.29/10    ej opl. i Køng K.b.r. 

   1860.90 år  3.Anne Andersdatter  f.c.1807 
    Anne Jensdatter    g.32 år 22/3 1839 m 

   f.ca.1774,d.efter 1870    Peder Rasmussen, Lundegd./14a 
  

         søn: 
       - - - - - 
      Jens Andersen,f.c. 

     1810,d.22/8 1885,75 år 
    

       g.1.g. 7/4 1837 m. enke børn: 
     Anne Hansdatter.Højrup  1.Anne Katr.Jensdt f.ca.1838 

    f.c.1806,d.12/6 1844,38   2.Karen Jensdatter f.ca.1841 
    år    førte gd. videre 
    

       g.2.gang 25/1 1845 m. børn: 
     Kirsten Rasmusdatter  1.Anders Jensen  f.ca.1847 g.9/4 1873 

  Køng,f.c.1823,d.24/4 1877    Dorthea Andersen, Højrup 
   54 år som aftægtskone  2.Anne Jensen f.ca.1848 

       - - - -    d.30/7 1869,22 år ugift 
   

gåden førtes videre   3.Anne Kirstine J. 
f.ca.1849 
g .30/12 1879 

  gennem datter, Karen    Anders Rasmussen, Højrup 
   Jensdatter af 1. ægte-  4.Rasmus Jensen f.ca.1852 ej K.b.r. 
   skab  5.Hedevig Jensen f.ca.1852 g.23/5 1888 

  

 
   Jens Peder Hansen, Verninge 

  

 
 6.Karen Marie J. f.ca.1855 ej K.b.r. 

   

 
 7.Peder Jensen f.ca.1856 ej K.b.r. 

     datter:  8.Mette Catrine J. f.ca.1859 ej opl.1890 
   - - - - 

      fil um.13a side 6 af 9 
            datter: 

     Karen Jensdatter,f.c.(v 
    1841,d.20/1 1919,78 år   Parret fik skøde på 13a i Gum. 8/11 1872 
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boede da hos søn værkbe-   gav skøde med aftægtsret til søn,ungkarl  
 styrer Lars Peder Jensen   Lars Peder Jensen, 10/5 1901 (B.37/212) 

  gift 2/2 1866 Køng m.boels   ordet søn nævnes ej i skødet,men ved Ka- 
 m.enkem.i Vøjstrup(v   rens død i 1919 boede hun hos søn,L.P.J. 
 Lars Rasmussen,f.c.1822   Lars Peder J. ses ikke gift i Køng - 

  d.28/2 1911 i Gum.,89 år   Han solgte gård i 1910 og blev (el)værks- 
 

 
  bestyrer og forældrene boede forsat hos  

 

 
  ham. 

     

 
  Han boede/købte bestyrerhuset,som han 

 

 
  solgte til Elværket, tingl. 29/6 1920 

  

       

       

 
  Hans videre skæbne er ukendt, gravsten 

 

 
  på malerens gravsted i Køng d. 1924 

  

 
  men ses ej indskrevt i Køng K.bog 

  Hs. forældre var: væver 
    Rasmus Larsen & Karen Børn: Lars R. 1.ægteskab,jvf.FT. 1880 & 90 

 Hansdatter, Sdr. Broby   1.Karen Larsen Dal,f.c.1859 i Nr. Broby 
  

  
kilde Ft. 1890 

     søn:   2.Lars Peder Jensen,f.17/2 1864 (v 
   - - - -     førte gd videre  d.6/6 1924 

   Lars Peder Jensen Børn: Lars R. 2 ægteskab (v 
   f.7/4 1864,d.6/6 1924   1.Anne Kirstine Larsen Dal,f.4/9 1870  

  g. 5/6 1911 kongebrev     gift se nedenstående (t Nr.Broby 
   Louise Marie Henriette  

    Jørgensen,f. Schunch,f.i 
    Lybæk 28/1 1873 

     

       v) ved Ft. 1890 ___________________ 
   var der endvidere 2 

     plejebørn:  t) datter.Anne Kirstine  (Stine malers) 
  Anne Sofie Andersen f.c.   Anne Kirstine Larsen Dal,f.4/9 1870 
    1877 i Køng   i Nr. Broby, d. 1950 Gum.,g.1/12 1893 
  Anders Andersen,f.c.   i Køng Maler Jørgen Laurids Hansen f. 
    1880 i Køng   10/5 1867 i Særslev, d. 1926 Gum. 
     ved Ft.1880   forældre: boelsm.Hans Chr. Larsen & 
  plejebørn:   Dorthe Marie Henriksdatter, Moderup 
  Marius Emil Jørgensen   bryl.vidner:Carl Chr.E. Jakobsen & Lars  
    f.c.1774,Kbhvn   Ramussen, Gum. 

    Arne Larsen,f.c.  børn:  Margrethe, f.1894 
     1869 i Køng         "Mie"/Marie, f.1896 
   

 
        "Ette"/Henriette, f.1901 

   

 
        Kristian Hansen, f.1899 

   

 
         g.m.Anna fra Skårup 
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         3 børn:Jørgen,f.c.1934 

   

 
                Gorm H.,f.1938 

   

 
                Dorthe,f.1946 

   ........................       boede og bor i malerhuset 
   næste ejer       Byvejen 76, Gum. 
   Elias Thorvald Jørgensen 

      skøde 1910 - trods navnes.fald 
     ses ikke familieskab i skødet 

    

       ......................... 
     fil: Gum.13a side 7 af 9 

   

        fremmed:  
     Jørgen Jørgensen,Nordfyn 

     vistnok Serup/Søndersø 
    f.10/4 1875,d.7/8 1948 
    gift m.   skøde 1914 (s 6 børn: bl. disse  (b 
    Maren Kirstine Andersen  Aksel Ejnar Jørgensen 

   f.15/5 1874,d.7/3 1926  født 24/10 1906 i Søndersø 
   

 
 død 9/11 1981 - overtog hjemmet 

  hds. forældre:  gift Asta Petterson c. 1950 fire børn 
   Anders Hansen & Gertrud  søster  Edith S. Larsen,Apotekbesty. 

  Larsen, Martofte 
     

 
b) kender ej navne på andre børn 

  

       _________________________ 
    x) Peder Christophersen havde ingen børn, men broder Hans Christop 

   hersen, boende ?, opr.troede jeg på matr.3a, og denne havde 3  

   efterkommere,som gjorde arvekrav.Jeg kan ikke se,hvordan det  

   hænger sammen. Se Krog, Vestfyns Hjst.1992, side 10 
 

          Kirkebogsreg. oplyser 2 emner for Hans Christophersen 
  1.Peder Christophersen, Køng,f.c.1699,bg.16/12 1759.60 år 
    g.m.Maren Hansdatter,f.c.1708,bg.6/1 1791,83 år 

   2.Peder Christophersen bødker,Gum.f.c.1739,bg.21/12 1811,72 år 

   g.m.Anne Pedersdatter,f.c.1741,bg.30/7 1799,58 år 
 

       _________________________ 
    s) efter skøde havde Jørgen Jørgensen skøde på ejendom i Skovstrup, 

   som Elias T Jørgensen fik i bytte 
   

       _________________________ 
    v) forholdene lidt indviklede: 
     Lars Rasmussen f. Sdr. Broby,forældre væver Rasmus Larsen & 
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 Karen Hansdatter. Gift 1: Anne Margr. Augustesen, Nr. Broby 
 

 
  datter:Karen Larsen Dahl,f.1859, Nr. B. 

                     Gift 2 : 2/2 1866 Karen Jensen i Køng 
   

 
  datter:Anne Kirstine Larsen Dahl,f.4/9 

  

 
  1870 

                        Karen havde i forvejen en søn f.u.f. ægteskab 
 

 
  Lars Peder Jensen,f.17/2 1864 Nr. Broby  

  

 
  far Jens Rasmussen i Trunderup 

                  Dette er forklaring på navneforvirring. Men ej for- 
                 klaring på døbenavnet "Dahl". 

   

 
der var tale om min,din og vort barn  !! 

  ______________________ 
    fil: Gum.13a side 8 af 9 

   

 
FOLKETÆLLINGER 

    z) Folketællinger 
     

       1787 8 fam.Gummerup 
    Unge Peder Andersen,38,B.& gdbeboer 

   Helvig Jørgensdatter,32, beg 1. æg.sk. 
    Anders Pedersen,9,  deres barn 
    Jørgen Pedersen,6     do. 

     Birthe Pedersdatter,4 do. 
       2 tj.folk 

         Peder Christoffersen,75,enkem. 1. æg.sk. 
  

       

       1801 7.fam. Gummerup 
    Peter Andersen,57,husb. 
    Hedvig/Helvig Jørgensdatter 52, beg 1. ægtesk. 

   Anders Pedersen,23, senere gift m. datter fra Risager 
  Jørgen Pedersen, 18 Anne Jensdatter 

    Birthe Pedersdatter,17 
     Karen Pedersdatter,13, sen gift til Risagergd. 

  

       1834 14 fam. Gummerup 
    Anders Persen/Pedersen,56 
    Anne Jensdatter,63 

        3 ugifte børn 
      Jens Andersen,24 
      Peder Andersen,20 
      Anne Andersdatter, 27 

      2 tj.folk 
      

       1840 fam. 1 gård 
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Anders Pedersen,63 d.14/5  1844,67 år 
    Anne Jensdatter,70 år d.29/10 1860,90 år 
     Jens Andersen, gift søn, 30 år 
     Anne Hansdatter,33, svigerdatter 

     Anne Katrine Jensen,2 år, deres barn 
    4 tj.folk. 

           Hedevig Jørgensdatter,91, enke, aftægtskone 
  

       Ft 1850 
      Jens Andersen,40,f.i.s.gmd. 

    Kirsten Rasmussen,27, kone 
     Anne Katrine Jensen,11 hs. Datter 

    Karen Jensen,9  do 
       Anders Jensen,3, deres barn 

      Anne Jensen,2  do. 
       Anne Kirstine Jensen,1,  do. 

        Anne Jensdatter,77,enke,aftægt,f.i s. 
        5 tj. Folk 

     fil: Gum.13a side 9 af 9 
   

       

        folketællinger forsat: 
    

       Ft. 1860 61.fam. 
     Jens Andersen,50,f.i s. /født i sognet 

   Kirsten Rasmusdatter,38 kone,f.i.s. 
    Anne Katrine Jensen,22,g.m.skipper i Kbhvn, hs.datter 

  Karen Jensen,20 førte sted videre,  hs.datter 
    Anders Jensen,14, byggede Kolfahuset, deres søn 
    Anne Jensen,13,fik datter m. Pilevævers søn i Køng 

   Anne Kirstine Jensen,11,gift Anders rasmussen i Højrup 
   Rasmus Jensen,8, blev hotelportier i Kbhvn 

    Hedevig Jensen,8 moder til Vald. karetmager 
    Karen Marie Jensen,5,sypige i Kbhvn 

     Peder Jensen,3,boede i Lyngby 
     Mette Catrine J.1, udv. til amerika 
       Anne Jensdatter,90 enke mandens mor aftægt 

     3 tj. folk 
      

       Ft. 1870 
      Jens Andersen,60,gmd. 

    Kirsten Rasmusdatter,47 
     Anne Kirstine Jensen,20 datter 

    Karen Marie jensen,15,datter 
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 Mette Katrine Jensen,10,datter 
    Anna Larsen,2 datterdatter se Anne jensen, Ft 1860 

  Rasmus Jensen,17,søn 
     Peder Jensen,12, søn 
      1 tj.dr. 
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Fil: Gum2.13f                                  side 1 af 2 

 

Oversigt over gård matr. 13f Gummerup, beliggende 

Hillerupvej 19 

kaldet Hesselhøj 

tilhørende Ove og Tove Hansen 
ooooooooooooooooooo 

 

Resume: 
Gården er kommen til verden ved en frastykning fra matr. 13a 

Gummerup kaldet Enggård i 1881. Køber var en søn fra Køng 

Lindegård. Findes i Tingbog som nr. 25d Køng. 

 

ooooooooooooooooooo 

Identifikationer: 
Gården fik ved frastykning matr. nr. 13f og havde 2-2-2-2 htk. 

og fik ved tilkøb i 1911 ydereligere 0-3-0-2 htk. Areal derefter 

ca. 13 ha. 

Baggrunden for navnet Hesselhøj kendes ikke eksakt. 

De nuværende bygninger relaterer sikkert til de oprindelige 

bygninger fra 1881. 

oooooooooooooooooooo 

 

Ejere: 
 søn fra Køng Lindegård matr. 25a i Køng 

Hans Rasmussen                           skøde  2/9  1881 

 fremmed: 

Anders Peder Nielsen Pedersen            skøde 24/12 1909  

     tilkøb af 25d Køng                  skøde  7/7  1911 

 enke: 

Bodil Katrine Pedersen,f.Nielsen skifte attest 28/10 1944 

 nevø: 

Niels Chr. Hansen                        skøde 28/10 1944 

 fremmed: 

Finn og Ivan Madsen, Hårby               skøde  3/7  1996 

  jorden beholdes, bygninger sælges til 

Ove og Tove Hansen                       skøde  6/11 1996 

  Restareal til bygninger i 1996 er 

  1 ha 2450 kvm tingbog nr. 25d Køng 

  Jeg ved ikke om der er landbrugspligt. 

 

ooooooooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-13f                                       side 2 af 2 

 

Familieforhold: 
 

Køng Lindegård - i 1860 var der 3 sønner 

              Rasmus Rasmussen,f.1839, kom til Bykærgård matr. 11a 

              Lars Rasmussen,f.c. 1856 overtog hjem 

              Hans Rasmussen,f.c. 1853 kom til Hesselhøj 

Hans Rasmussen,f.c. 1853,d. ?, gift 12/9 1881 m. 

     Karen Marie Rasmussen,Køng,f.c. 1855 - børn ukendt 

- - - - - 

 ny familie: 

Anders Peder Nielsen Pedersen,f. ?, d.?, gift m. 

    Bodil Katrine Nielsen fra matr. 20a,f.?, d.? 

                          nok ingen børn til at tage over 

 

 nevø/hds. søstersøn:     se matr. 20a 

Niels Chr. Hansen.f. 19/3 1913,d.1995, gift i Vrå m. 

    Valborg Simonsen,,f.1/5 1913, d.c. 1974 

                          3 børn - ingen tog over 

    efter Valborgs død samlevede Chr. Hansen med 

    Inger Toft. 

 

oooooooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 
 

Gården eksisterer i dag 2002 som bolig/fritidslandbrug 
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Registreringer 

til matr 13f 

Hesselhøj 

      filnavn: Gum.13f side 1 af 3 
   

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 1992 
     Hesselhøj.matr.13f 
     Ejere og beboere: 
     Ove & Tove Hansen 
     Hillerupvej 19, 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       Gården er etableret i 
    1881 ved frastykning  af 
      13f fra  Enggård i Gum.   2-2-2-2 10 ha 5056 kvm 

     25d fra Køng Lindegård   0-3-0-2  ?  ca. 2 ha 
   

  
i alt ca. 13 ha 

   

       I 1945 var der et tilliggende på 23 tdr.l  
   

       1992 matr.nr. 13f Gummp. restparcel efter 
                 25d Køng frastykning 1996 
   1992 Tingbog under er på 12450 kvm 
                 25d Køng not. landbrug 
   ........................ jvf. Tingbog 2001 
   

       
Frastykning af matr. År 

Køb 
matr. år 

   
intet før deling 1996 

25d 
Køng 1911 

   

       ......................... 
     

Ejerrække    navn                Skøde datoer 
nævnt 
år 

   
       Hans Rasmussen f.1852 fra  

       Køng Lindegård/se nedenst. nst, skøde 16/8, 2/9  1881 
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 fremmed: 
     Anders Peder Nielsen Pedersen,skøde 24/12  1909 

           kun på 13 f 
       Tilkøb: på 25d Køng fra J.  

      Andersen t. Anders P.N.P. P.   skøde 26/6,7/7  1911 
     enke Bodil Katrine Pedersen 
                 f. Nielsen      sk.att.28/10  1944 
     nevø: 

      Niels Chr. Hansen, Ramten      skøde 28/10  1944 
     datter:Kirsten Kristensen n    sk.att.3/7  1996 
     fremmed: 

     Finn & Ivan Madsen      skøde 3/7  1996 
     bor på Hårby Linie 

        jorden beholdes - bygn.salges til 
   Ove og Tove Hansen      skøde 6/11  1996 

     bor på Hesselhøj 
     

            Handelsoplysninger : 
    Finn Madsen købspr.J.+ B.  828.500 kr 1997 
      ved denne lejlighed blev bygningerne  

     solgt fra for            475.000 kr til Ove & Tove Hansen 
  ........................ 

     
Beboer/fæsterrække navn                Indfl 

ytn. 
dato 

nævnt 
år 

   
       se ejerrække 

     ......................... 
     fil:Gum.13f side 2 af 3 

   
       Bygningsoplysninger evt. 

    Antager, at de nuv. bygninger er de oprindelige fra 1881 
 ......................... 

     
       
       
       Oplysninger om Familieforhold 

   
 

     forhistorie .. 
        ... på forhånd: 

     
 

Ft.1860 Køng Lindegård 
   De 2 må have holdt sam- Rasmus Rasmussen,47 f.s. 
   Men Ane Hansdatter,46 f.s. Se 17a,Gum 

  blev ført gift mange år   Rasmus Rasmussen,26 født før de gift 
  Senere   kom til Bykærgård,fil Gum.11a 
  hds forældre skulle  Hans Rasmussen,8, kom til Hesselhøj 
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nok væk  Lars Rasmussen,5, overtog hjem 
  se også 11a 3 tj.folk 

     
 

................ 
    Oplysninger om familie- Rasmus Rasmussen,f.c.1813,Køng Lindegd. 

   forhold.  gift 19/11 1847 d.før 1870 
    jvf. Ft. 1834  Anne Hansdatter f.c.1814,Møllerbyggestedet 

      matr.17a Gum & havde tre sønner: Gum. d. før 1870 
          Ft. 1860,1870  Forbindelse nok ikke i første omg. accept. 

      Køng Lindegård for forældre, mmen de kom sen. til at bo på 
      m. fl. Køng Lindegård. 

    
 

Parret fik 3 sønner (1 f. før æg.sk.) 
  

 
 1. Rs. Rasmussen,f.c.1839, købte  i 1875 

  

 
    Bykærgård, se matr. 11a Gum 

  
 

 2. Hans Rasmussen, f.c.1853 
   

 
    etableredes på Hesselhøj 1881 

  
 

 3. Lars Rasmussen,f.c.1856 
   

 
    overtog Køng Lindegård 

   
       
       
       Hans Rasmussen f.c.1853 

    d.?, g.1219 1881 m. børn: 
     Karen Marie Rasmussen,    ??? 
      Køng,f.c.1855, d. ? 
     ......................... 
      fremmed: 
     Anders Peder Nielsen  Pe- 

    dersen, f.d.   nok ingen børn, hvorfor nevø tog over: 
  g. 

      Bodil Katrine Nielsen  
    f.d.  fra matr 20a 

     ......................... 
      Nevø 

      Niels Chr. Hansen(x 
     f.29/3 1913,Gum.,d.1995 

    g.m. 
      Valborg Simonsen børn: søn Frits f.?,død 

    
f.1/5 1913 i Vrå,d.1967       søn Leif,skytte 

e på gods i 
Jylland 

   el. 1974       datter.Kirsten ,bor i Kbhvn. 
   

       Inger Toft ingen fælles børn 
    ......................... 
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fil:Gum.13f side 3 af 3 
   

       
                             x) N.Chr.Hansen gl. familie: 

   
 

"Sliwahuset" se 20a børn: 
   

 
Lars Nielsen ,f. ? Kirsten,før 

  
 

gift m. 
 

te sted vi- 
  

 
Stine (Lars) Nielsen dere. 

   
 

(måske Maren Ander- søster = ko 
  

 
sens "sendebud") ne Hesselhø 

  
 

 datter: 
     

 

Kirsten og Marinus 
Hansen ansen (fra Brylle) 

   

 

boede i 
"Sliwahuset"0g 

(Kirstens hjem) 
og 

   

 
flyttede til Dolevej 17 

   
 

i  (vist) 1947 
    

 
børn: 

     
 

 1 Niels Chr. Hansen,Hesselhøj 
   

 
 2 Lars Jørn, bor på Horne 

   
 

 3 Hedvig,lærerinde 
    

 
 4 Grethe, diakonisse 
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fil: Gum2-14a.doc   forside                         side 1 af 7 

 

Margit Simonsen og Jens Møller Riis 

Oversigt 
 

Lundegård 
matr. 14a Gummerup 

 

beliggende Byvejen 

Køng sogn 
 

Tilh. Alexa og Hans Henning Skytte 
- - - - - - - -  

Da vi gik i gang med vor første lokalhistorie om Huse og Gårde i 

Gummerup, var vor erfaring med opstilling/ dispositioner m.m. ret 

begrændset. Vi kendte meget til landbohistorien og dens kilder i 

form af kirkebøger, folketællinger, pante- og tingbøger og lign. 

Vi måtte derfor læse litteratur herom og lægge en strategi. 
 

Den kom til – og det har vi forsat med –  

at lave en masse registreringer – dog efter en vis dispositiom 

som: 

- ejendommens idenifikation 

- Ejendommens ejere 

- ejendommens fæstere 

- familieforholdene      m. flere 

Efter dette ville vi på et tidspunkt kunne lave en kortere 

    Oversigt for ejendommen – igen med baggrund i en relativ fast 

disposition. 
 

Vi var derefter helt på det rene med, at der senere ville dukke 

nye oplysninger om ejendommen og dens historie frem. 

Frem for at skulle skrive det hele om, kunne sådanne nye 

oplysninger skrives ind på nummererede tillæg (supplementer) 
 

Således også for Lundegård: 

 her er først en Oversigt  på 7 sider, 

 dernæst 4 tillæg – trykt på farvet papir – i alt 8 sider 

 endelig diverse registreringer på 13 sider – blå forside 

   (disse 13 sider kan af tekniske grunde ikke mere genoptrykkes, 

    men må i givet fald fotokopieres. 

 

 

Det hele er genoptrykt ( og rev.)aug. 2017 

 



435 

 

fil: Gum2-14a.doc                                  side 2 af 7     

 

Oversigt over gård - matr. 14a Gummerup - kaldet 

Lundegård - beliggende Byvejen 86  - tilhørende 

                  Alexa og Hans Henning Skytte. 

                                                 

Opd. Sept.2004 
 

Resume: 
Gården hører til de gamle i Gummerup - kendes således tilbage til 

1664. Et særpræg her er, at den i periode i 1700 tallet havde  to 

fæstere - årsagen kendes ikke - men måske var det et familiean-

liggende. Efter hartkorn var det en ret stor gård. Denne deling 

ophørte, eftersom den ene fæster - efter at være blevet ejer -

købte den anden halvdel. Med lidt god vilje kan man sige, at det 

er den samme familie - men med mange kædeægteskaber - der har 

beboet gården op til 2004. Gården ligger på sin gl. plads. 

 

ooooooooooooooooooo 

Identifikationer.  
                                     hartkorn 

1664    Fr.d. III´matr.               8-5-1-0     

1682/88 Chr.d.V´ matr.  gd.nr.5       9-2-1-2 

1722    hovedkrigsbog   gd.nr.5       9-2-1-2  men med 2 fæstere 

1765    Kronens aukt.                 9-2-1-2 

1770    aukt.kat. m. 2 fæstemål       4-5-0-2 1/2 til hver                                

1793    udskiftn. halvd. nr.22        4-5-0-2 1/2 Chr.Lundes fæste 

1793    udskiftn. halvd. nr.23        3-3-3-1 1/2 Chr. Johansens " 

1820    "1844 matr." nr. 14a samlet   5-3-1-1 

 

Frastykning og tilkøb: 
I forbindelse med udskiftning og derefter kan der være blevet 

legaliseret noget frastykning fra Chr. Johansens part. Ellers er 

der frastykket 14b-14e - her er 14b særlig interessant, eftersom 

det blev til et statshus på Langerod, som igen opstod i forbin-

delse med mageskifte/køb fra Hjemstavnsgården i 1930. Øvrige salg 

og køb omfatter kun mindre parceller. Dog blev Damgårdens – matr. 

2a – jorder købt til ca. 1970. 

Navnet Lundegård - vi kan konstatere, at beboerne i 17oo tallet 

havde tilnavnet "Lunde" - hvilket giver de sædvanlige skelnings-

problemer - men her er måske forklaringen på gårdnavnet. 

ooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-14a.doc                                  side 3 af 7     

 

Ejere: 
 

1682 Jomfru Christance Daa til Brahesborg 

 

 

     salg til Erich Steensen, Skovsgårde - skødedato ? 

     datter Babara Kirstine Steensen – skødedato ? gift m.Oberst        

     Mogens/Magnus Holck,fra Holkenhavn. Hun døde 1755 

1722 Kronen/ Kongen  får skøde 10/7 1723 

     ejere forsat: 

1765 aukt. Christiane Stockfledt, Søholm får skøde  

      hds. mand: 

1768 Fr. V.C. Holck 

1770 auktionliste har 2 halvgårde - begge købes af 

     Chr. Schøller, Margård, der foretager delt salg: 

     halvdel 1: Claus Hansen, Assens, hartkorn 4-5-0-2 1/2 

                denne sælger til fæster Chr. Johansen, der er ejer  

                ved udskiftning.    

                denne sælger til Rs. Mortensen,  

                       skødedato ulæselig - men i 1808 

     halvdel 2: Chr. Pedersen(Lunde) får købsaftale m. Schøller          

                     11/12 1771, men denne tinglyses først i 1805 

                enke: 

                Birthe Rasmusdatter ej finde Sk.attest. Hun gift 

                  2. gang d. 22/1 1802 m. 

     Rasmus Mortensen fra Køng, hvilket via vielsesattest giver     

                ham ejerskab. 

1808 Rasmus Mortensen er eneejer af begge halvgårde, som nu be- 

     tragtes som en gård.       

      enke fra Rasmus Mortensens 2. æg.sk. 

1841 Anne Jørgensdatter - ej se Sk.att. 

      svigersøn: 

1842 Jørgen Rasmussen,     skøde 19/8  1842 

      enken:  

1884 Mette Hansdatter, sk.attest 11/1  1884 

      svigersøn:      

1885 Jens Hansen Skytte,   skøde 11/12 1885 

      søn: 

1920 Hans Jørgen Skytte,   skøde 13/7  1920 

      sønner: 

1964 Hans Henning og Jens Skytte, skøde 26/9 1964 

     efter Jens´ død Hans Henning eneejer c. 1994 

      fremmed: 

2003 Poul Leon Larsen, Bøgebjerggård – beholdt jorden 

     og solgte bygninger m. jordparcel til fremmed: 

2004 Karl Embacher  

- - - - - - - - 
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fil: Gum2-14a.doc                                  side 4 af 7     

 Fæstere: 
Jens Rasmussen                          nævnt 1664 

Laurids Jensen Lunde                    nævnt 1688 

 sønner: 

Henning Larsen Lunde  & Morten Larsen Lunde 

  ------ 

Erik Hansen Lunde & Morten Lunde        nævnt 1722 i krigshovedbog 

Johan Henningsen  & Hans Larsen Lunde   

Chr. Johansen     & Chr.Pedersen Lunde  nævnt 1770 aukt. kat. 

ooooooooooooooooooo 

Familieforhold: 
Der er forhold i 1700 tallet som er usikre, men nok afklarede her: 

Flere bærer tilnavnet Lunde, men om det dækker over familieskab 

eller slet og ret bare er tilnavn for beboere er usikker, og 

dermed kan familieforhold sløres. 

              - - - - - - - - - - - - - - -  

Sammenhængen kan bedst forklares med kort oversigt: 

Jens Rasmussen (Lunde) 

søn: Lars Jensen Lunde 

 2 sønner: Henning Larsen Lunde linien uddør og erstattes af ny  

            familie m.Erik Hansen(Lunde) forhen ladefoged på 

            Brahesholm 1714   

           Morten Larsen Lunde, bliver til gennemgående familie 
            

= = = = = = = =  

Den første og uddøde linie - med  ny fam. 1714, behandles først: 
 

Jens Rasmussen,f.c.1611,bg.20/8 1691 

 søn: 

Lars Jensen Lunde - se data nedenstående - 2 sønner,jvf. ovenst.  

 søn: 

Henning Larsen Lunde,f.?,d? gift 15/7 1703 m. 

     Karen Olufsdatter fra Højrup,f.?, d.? 

        Henning Larsen Lunde ”kommer nok” fra gården i 1714, 

        bg. i Verninge 9/1 1724. 

          Har nok ikke haft arvinger - eller var Johan Henningsen  

          se senere - en ”sen” søn? 

         Imidlertid – det ledige fæste i 1714 gik til 

         Erik Hansen Lunde (forhen ladefoged Brahesholm) 

            - - - - - - - - - - -  

 ny familie: 

Erik Hansen(Erik Lunde) var ladefoged på Brahesholm  

        f.c.1679,bg.16/6 1743,64 år, g.11/12 1712 m. 

        Dorthe Andersdatter, Glamsbjerg,f.c.1686,bg.8/3 1758 

        Erik Hansen fik fæste på 1/2 gd.den 25/4 1714 efter 

                                      Henning Lunde. 

             bl. min.3 børn førte datter Maren gd. videre 
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fil: Gum2-14a.doc                          side 5 af 7 

 

 datter: 

Maren Eriksdatter,dbt.4/3 1712,bg.30/7 1796,84 år,g. 18/6 1736 m. 

       Johan Henningsen,fæstebr. på 1/2 gd. 21/8 1743 efter  

          sin svigermor, Dorthe Andersdatter. 

          Johan Henningsen også benævnt Johan Skrinshave ! 

            bl.6 kendte børn førte Christian gd. videre. 
 

 søn: 

Christian Johansen,dbt.8/12 1737,d.16/10 1809, gift 2 gange 

1. 6/11 1772 enken Gertrud Jensdatter,f.c.1727,d.8/5 1792 

         sikkert ingen børn – dog Karen fra 1. ægteskab 

   se evt. skifte 31/12 1794 Frederiksgave efter gmd. Peder Jensen 

   Greve, i Sønderby 

2. 19/11 1792 Kirsten Eriksdatter, Glamsbjerg,f.c.1772,d,4/5 1808 

           2 kendte børn - skæbne ukendt. 

Hermed er denne linie uddød på Lundegård - Rasmus Mortensen køber 

nemlig  resthalvdel af gård 

 

= = = = = = = = = 

 

Den anden og gennemgående linie: 
  

Jens Rasmussen,f.c. 1611, bg. 20/8 1691, 80 år 

 

 sikkert søn: 

Lars Jensen Lunde/ Lars Lunde, f.c 1642, bg. 27/12 1719,77 år,g.2x   

a) Anne Henningsdatter,f.c. 1642,bg. 21/12 1702. Herfra kendes 

      2 sønner: 

     Henning Larsen Lunde førte 1/2 gd. videre. Se ovenfor 

     Morten Larsen Lunde - førte 1/2 gård videre. Se nedenfor     

b) Karen ....f.c.1685,bg.24/2 1765, 80 år 

               sikkert ingen børn /ingen kendte ! 

 søn: 

Morten Larsen Lunde,fæste 24/12 1708,f.c.1680,bg.13/5 1725, 45 år. 

         gift 3 gange: 

a) 9/7 1709 Maren Stephansdatter af Langsted,f.c.1678,bg.2/12 1709 

b) 29/6 1710 Anna Jørgensdatter,Køng,f.c.1688,bg,22/8 1712,24 år 

c)  ? Karen Hansdatter, Aborg,f.c.1687,bg. 9/7 1746, 59 år 

       ingen kendte børn fra a) & b), men 5 kendte børn fra c) 

 enken Karen Hansdatter gift 2. g. 16/6 1726 i Køng m. 

 

 ny mand: 

Hans Larsen Lunde,fæstebr.1/2 gd. 16/8 1726, - 2 kendte børn. 

 enkemand: 

Hans Larsen Lunde,f. ?,d. ? gift 2.g. 19/12 1746 m. 

      Maren Andersdatter, f.c.1720,d.13/1 1800, ken.kun 1 søn,Lars 
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 enken Maren Andersdatter, g. 2. g. m. 

Chr. Pedersen Lunde, f. c. 1733,d.12/1 1801, 68 år. 

 
 

 

enkemand Chr. Pedersen Lunde g. 2 g. 4/4 1800 m. 

       Birthe Rasmusdatter f.c.1764,d. 14/10 1812,48 år 

       1 barn/søn,Kristian, (hun var pige på gården) 

 

 enken Birthe Rasmusdatter, gift 2. g. 22/1 1802 m. 

Rasmus Mortensen,f.c.1768,d.22/6 1841, 73 år,søn Peder 

       

 enkemand Rasmus Mortensen g.2.  

       Anna Jørgensdatter, Broby,f.c.1786,d.21/10 1854 

               bl.4 børn, hvoraf Jørgen førte gård videre 

 

 søn: 

Jørgen Rasmussen,f.c.1814,d.3/7 1878, 64 år, gift 14/4 1848 m. 

       Mette Hansdatter, Broby,f.c.1825,d.8/1 1890, 

               bl. 6 børn førte datter, Kirsten gd. videre 

 

 datter: 

Kirsten Jørgensen,f.c. 1859,d.23/12 1900,gift 20/11 1885 m. 

        Jens Hansen Skytte,f.17/3 1855,d.26/1 1920 

               bl.2 børn førte søn Hans Jørgen gård videre. 

 enkemand Jens Hansen Skytte, gift 2. g. 19/5 1903 m. 

        Margrethe Hansen, Vittinge,f.2/3 1855,d.3/9 1925,70 år 

 

 søn: 

Hans Jørgen Skytte,f. 5/2 1888,d.febr. 1969,g.4/5 1921 m. 

        Margrethe Sørensen, Glamsbjerg,.f.4/5 1893,d. 1994 

               bl. 7 børn førte Jens & Hans Henning gd. videre 

                    Jens forblev ugift - død 1994 

                   derefter 5 døtre: Anna, Birthe, Kirsten 

                                     Ellen og Inger 

 søn:   

Hans Henning Skytte,  f.21/4 1925 gift 18/9 1952 m. 

        Alexa Juhler, f.17/6 1924 - 2 sønner       

            Johannes og Anders 

 

 

 

 

 

udskrevet 2004 
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ooooooooooooooooo 

Afslutning. 

 

Tilføjelse I 

 

Gården eksisterede som gård i drift til 2003 med forpagter     

Poul Leon Larsen,Bøgebjerggård, hvor han købte den hele gård – 

beholdt jorden – og solgte i 2004 bygninger med jordparcel omkring 

gården til Jeanne & Karl Embacher. 

 

Stuehuset nedbrændte delvis for Jeanne og Karl Embacher efter at 

de havde investeret en del i stuehuset. 

Brandårsag: et tændt og glemt elstrygejern. 

Stuehuset blev genopført og der blev investeret mere i det end den 

ubetalte brandassurance. (kilde: Embacher) 

 

Karl Embacher solgte derefter hovedparcellen til: 

Bjørn Iversen, Dorthe Bang Iversen, Mona Iversen og Frede 

Vestergård Iversen. Overftagelse 1/12 2007 

 

 

  

- - - - - - - 

Poul Leon Larsen tillagde inden for lovens rammer Lundegårdens 

jorder til Bøgebjerggård, matr. nr 4 Gummerup. 

Denne samlede gård er senere solgt til Martin Østerby i 2016 

 

 

Tilføjelse II 

Det kan være en fordel at læse den ALM. DEL om Gummerup. 

Findes på Lokalhistorisk Arkiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



441 

 

fil: Gum2-14a.doc                         side 0 af 13 

 

 

Margit Simonsen og Jens Møller Riis 

             

4 Bilag og andre Registreringer 
 

I alt 8 sider 

 
Vedr. 

 

Lundegård 
 

matr. 14a Gummerup 
 

beliggende 

Byvejen 86 

Køng sogn 
 

5620 Glamsbjerg 
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Arealafstemning efter kort og arealattester nov. 2003 

Vedr. Lundegård matr. 14a 

Jeg har ikke set ”papir” arealoplysninger på oprindelig areal før 

1920 

 

                                      Areal           hartkorn 

1916 tilkøb af 3g (kort og attest)    2ha 2660 kvm    0-4-2-2 1/4 

16/4 1920 opr. areal (attest)    

      matr. 3b                        2ha 7580 kvm    0-3-0-0 3/4          

      matr.38b                        1ha 7270 kvm    0-2-0-1    

      matr.14a (3 parceller)         26ha 8140 kvm    5-3-1-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                     ialt            33ha 5650 kvm    6-5-0-2 

Mageskifte 1930 

 Tilgang fra 6 l på 2 parceller (z    5ha 7630 kvm    0-7-2-1 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                     ialt            39ha 3280 kvm    7-4-3-0  

 Fragang fra 38b på Dole (y               4027 kvm    0-0-0-0 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

                     ialt            38ha 9253 kvm    7-4-3-0 

 Fragang fra 14a på Dole  (x          6ha 2650 kvm    1-1-1-0 1/4  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

                     ialt            32ha 6603 kvm    6-3-1-2 3/4 

køb af 2f (Damgården) 1 parcel       14ha 1944 kvm    3-1-0-2 1/2 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   

                     i alt           46ha 8547 kvm    9-4-2-2 1/4 

 

Det nævnte areal er bruttoareal efter kort og attester 

Det er ikke sikkert – nærmest mærkelig – hvis det skulle stemme 

med arealer på ejendomsskemaet 

 

___________ 

  x) & (y beregnet på grundlag af kortoplysninger 

x) 26 ha 8140 kvm minus 20 ha 5490 kvm  =  6ha 2650 kvm 

y)  1 ha 7270 kvm minus  1 ha 3233 kvm  =      4027 kvm 

z) afvigelse fra kort til attest 

    kort 1930            kort 1969 

    5 ha 7630 kvm minus  5 ha 3883 kvm  =      3747 kvm 

    skyldes måske regulering i forbindelse med regule- 

    ring af Højrupvejen ! 

    H.H.Skytte har senere bekræftet, at denne antagelse er rigt 
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  (bilag 2 er også et brev til Hans Henning Skytte) 

- - - - - - - - 

Sammenfatning af brev til Ingvard Rasmussen af 29. maj 2007 
vedr. 

den udflyttede Anders Hansen. 

Sammenfatningen arkiveres:  

a) som bilag 11 – som side 6 under bilag 11 Gummerup 

b) som bilag 2  under oversigt Lundegård matr. 14 Gummerup 

 

Årsagen er, at Ingvard Rasmussen har fundet ud af, at Anders Han-

sen er svigersøn af Christian Johansen på den halve Lundegård samt 

at Christian Johansen solgte en fjerdedel af det halve jordtillig- 

gende af Lundegård til svigersønnen i periode 1786-90. 

Arkiv nr. hos Ingvard R. 

Selve udflytningen må vi antage, jf. udskiftningsforhandlingerne 

har fundet sted i forbindelse med udskiftning 1793. 

Der er en del personrelaterede forhold,som gengives efterfølgende: 

 

”Chr. Johansen boende på den halve Lundegård matr. 14 i Gummerup. 

Han var søn i gården,dbt. 8/12 1737,bg. 16/10 1809. Blev gift  

6/11 1772 m. Gertrud Jensdatter, f.c. 1727,bg. 8/5 1792. 

Jeg har en oplysning om, at hun skulle være enke fra Dreslette, 

men jeg tvivler mer og mer. Efter Ft. 1787 lb. nr. 330 skulle hun 

være i 1. ægteskab. Hun ”medbragte” imidlertid en datter Karen,  

f.c. 1763, - (det kan jo ske) - jf. Ft.lb.nr. 145 i 1787.  

 

Denne Karen blev  – jf.skøde om at Anders Hansen var svigersøn af 

Chr. Johansen – gift 26/11 1784 i Køng med Anders Hansen. 

  stemmer med Ft. lb. nr. 145 1787 som siger: 

   Anders Hansen, 28 år husm. 

   Karen Pederdatter, 24 år.kone – beg. 1. ægteskab 

     Niels Andersen,3 år, søn 

   på dette tidspunkt – altså 1787 – boede den lille familie i  

   Køng, jf. Ft. 

Karen Pederdatter døde, bg. 2/4 1788, 24 år. Forinden havde parret 

fået et barn mere, nemlig datter, dbt. Karen 18/11 1787, bg. 30/12 

1787, 5 uger 
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  (bilag 2 er også et brev til Hans Henning Skytte) 

- - - - - - - - 

 

 

 

Hvornår Anders Hansen atter blev gift, har jeg ikke kunnet finde 

hverken i Køng el. nabosogne, men Ft. i 1801 19. familie i Køng 

fortæller: 

 Anders Hansen, 40 år 

 Kirsten Hansdatter, 40 

   Jørgen Andersen, 13 år, barn 

   Lars Andersen, 7 år, barn 

   Peder Andersen, 4 år 

        Anders Hansen, f.c. 1760/61, d. 12/7 1838, 78 år 

        Kirsten Hansdatter, f. c, 1759/60, d. 4/10 1831, 72 år 

= = = = = = = 

For god ordens skyld skal du også have 

Christian Johansens fulde data 

Chr. Johansen boende på den halve Lundegård matr. 14 i Gummerup. 

Han var søn i gården,dbt. 8/12 1737,bg. 16/10 1809. Blev gift  

1. gang 6/11 1772 m. Gertrud Jensdatter, f.c. 1727,bg. 8/5 1792. 

        ej fundet fælles børn – Gertruds alder ! 

2. gang 19/11 1792 Kirsten Eriksdatter, Glamsbjerg, f.c. 1772 

        bg. 4/5 1808, 36 år. Havde i ægteskabet fået 2 børn, som  

        jeg ikke senere har kunnet finde.” 
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               indlægges ved de 3 gårde matr. 1 Højbjerggård 

                                        matr. 8 Glamsbjerg 

                                        matr.14a Lundegård 

 

          Forbindelse /SUPPLEMENT til HØJBJERGGÅRD matr 1 - side 6 

Ane Henningsdatter, f. ca.1815, 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 Lar- 

   sen 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 ! 

- - - - - - - 
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               indlægges ved de 3 gårde matr. 1 Højbjerggård 

                                        matr. 8 Glamsbjerg 

                                        matr.14a Lundegård 

 

 

 

 forbindelse til Søndergård matr. 8 Glamsbjerg og Lundegård i 

 Gummerup matr. 14 

Hans Sørensen,f. c.1859 i Sønderby 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. ? 

 

 børn: (3 stk.) 

  Sørine Margrethe Sørensen, f. 4/5 1893 i Sønderby, konf. 6/10  

           1907 -   gift til Lundgård 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 
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               indlægges ved de 3 gårde matr. 1 Højbjerggård 

                                        matr. 8 Glamsbjerg 

                                        matr.14a Lundegård 

 

 

 

        

ejerrækker i Glamsbjerg 

Hans Sørensen    boede først på mindre landbrug 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   ??? 

: 

 

Frasalg til Glamsbjerg Centret 
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Fil: findes også Oversigt-doc-Skytte-nov-2003.doc      J.M.Riis    

                                                      Skovgyden 2 

                                                      Glamsbjerg. 

Kære Hans Henning, 

Jeg har  - som aftalt – gennemset og hermed registreret de ”gamle 

papirer”, som du gav mig til gennemsyn forleden. 

Hvis ikke familien vil beholde dem. Synes jeg, de bør afleveres på 

Lokalhistorisk Arkiv, f.x. samlet under betegnelse familien på 

Lundegård i Gummerup 

 

M.v.h    Jens 

ooooooooooooooo 

 

1. Skifteopgørelse efter Kirsten Jørgensen, død 23/12 1900, gift  

   med Jens Hansen (Skytte). 

 

2. Navnebevis   udstedt 15.sept. 1905  - bekræft.afskr. 1920 

 

3. Skøde vedr. køb af 38b Køng  - 5. april 1904 

 

4. Skøde vedr. køb af  3g Gum.  – 18. jan. 1917 

 

5. Skøde fra Jens Hansen Skytte til søn Hans Jørgen Skytte 

   med aftægtsret til sælger  af 2 juni 1919 

   m. tillæg om skifte efter Jens Hansen Skyttes død 26/1 1920 

   m. tillæg om ændret aftægt til enke Anne Margrethe Hansens 

      aftægt af 31/7 1920 

 

6. Regning m. afgiftsberegninger vedr. 5 fra sagfører Jacob Hansen 

   Glamsbjerg. 

 

7. Dåbsattester (afskrifter fra 1905) 

   a)Jens Hansen (Skytte),f. 17/3 1855 i Højrup 

     hans hustru fra 2. ægteskab 

   b)Anne Margrethe Hansen (Hansdatter),f.2/3 1855 i Vittinge 

     børn fra 1. ægteskab m. Kirsten Jørgensen 

   c)Hans Jørgen Hansen (Skytte),f.5/2 1888 i Gummerup 

   d)Anna Margrethe Hansen (Skytte) f.5/6 1889 i Gummerup 
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8. Afskrift af skifteopgørelse efter Christen Jørgensen,d.13/11  

   1932. 

   Christen Jørgensen var bror til den under 1 nævnte Kirsten  

   Jørgensen.  

   Christen Jørgensen var født på Lundegård og havde ophold der  

   på sine ældre dage. 

   Familieforholdene ”rulles” op her. 

 

9. Overformynderiets registreringer ang. Post 8, for såvidt angår 

   Hans Jørgens Skyttes daværende 5 børn. 

                                                 

ooooooooooooo 

 

10. Leveringsbog till slagteri 1903-1941 fra Lundegård i  

    Gummerup. 

 

11. Skattekvitterinsbog  for Hans Jørgen Hansen (Skytte), 

    Lundegård    

    for periode 1916-1926 for Tiendeydelse og hartkornsskat 

    (sidstnævnte sluttede i 1926). 

 

12. Maskinsynsbog 1910-1972 
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Registreringer vedr. Lundegård matr.er gået 

tabt ved omlægning af filer  -   desværre ! 

 
13 sider 
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Oversigt over gård, matr. 15a, kaldet Trætholm, 

beliggende Højrupvej 10, Glamsbjerg 

tilhørende   Ketty og Villy Friboe Olsen                  
 

 

Resume.  
Her taler vi om en gård, som oprindelig var et hus, men som fik 

øget jordtilliggendet efter år 1800 og kunne  betegnes en gård. 

 

Efter brand i 1834 blev gården flyttet fra sin gl. plads i byen -     

nu Skovgyden 2 - til sin placering ved jorden i Trætholm.  

To familier har beboet gården i lange perioder. 

Gården er intakt, men drives som deltidslandbrug. 

 

ooooooooooooooo 

 

Identifikationer.                                                                              
 

1664   betegnes et hus                  hartkorn                            

1682   Chr.V´matr. hus nr. 2             0-1-1-1       

1722   hovedkrigsbog hus nr. 2           0-1-1-1 

1764   ej  registreret  -  tilhører Søbo          

1789   forbered. udskiftn.               0-1-1-1 

1793   udskiftn.: nu 2 lodder:    

         nr. 41         1-6-2-0 &    må være tilkøbt i 1789-93 

         nr. 65         0-1-1-1          i alt 1-7-3-1    

1820  "1844" matr, nr. 15a   1-5-3-2 

             

Tilkøb:           7a  - gården, Landstedet, der lå inde i byen 

                        Og bestod af flere parceller. 

 

Frastykket:            15b-15g nævnes her:     

      hele 15f området - marken til Langerod  5    

      gl. toft 15c nu Skovgyden 2, matr. 4 l. 

          

Gården inde i byen blev betegnet som Helnesstedet efter en ejer, 

som kom fra Helnæs. 

Efter udflytning i 1834 fik den navnet efter området, og blev 

kaldt "Trætholm", lidt fejlagtig, for det hed et andet landbrug 

(12b) der i forvejen. 

De nuværende bygninger har deres rod tilbage fra 1834, omend en 

del moderniserede og med en nybygning. 
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Ejere: 
Anders Bille,Søbo              1664                           

Steen Bille, Tirsbech          1682        

Anders Rosenkrantz, Søbo       1722    hovedkrigsbog               

Søbo ejer lod  nr.65,          1793 fæster Lars Jørgensen         

Lars Jørgensen ejer lod nr. 41, og Lars Jørgensen køber lod nr.65  

af   ... Eilersen, Søbo, tinglyst 13/12 1802                       

Lars Jørgensens stedsønner, skøde 13/12 1802,hvoraf Morten senere 

blev eneejer 

svoger: Chr. Hansen, Helnæs, skøde 13/3 1814                 

enken, Maren Larsdatter, skifteattest    nok 1835      

 ny mand:                                                

Anders Madsen,gift 1835, først skøde    5/4  1867   

 søn:                                                  

Chr. Andersen                  skøde   14/6  1867        

 søn:                                             

Lars Andersen                  skøde   17/7  1899       

 fremmed:                                               

Charles Otto Rasmussen         skøde   14/6  1928        

 fremmed:                                                    

Villy Friboe Olsen             skøde   16/4  1968 
       - - - - - -                                                                                  

Fæstere:                         
Rasmus Olsen                           nævnt 1664       

Hans Michelsen                         nævnt 1682         

 nok søn:                                                

Christopher Hansen                     nævnt 1717 og 1727        

 svigersøn:                                                    

Jens Christensen             fæstebr. 11/9   1749            

 fremmed:                                               

Morten Hansen (kom fra Højrup)         nævnt 1771 

 ny mand: 

Rasmus Pedersen fra Jordløse 

 Ny mand:                                    1793 køber til 

Lars Jørgensen,                              selv eje 

ooooooooooooooooo 

Familieforhold: 
Rasmus Olsen        Kender ikke evt. familieforhold 

Hans Michelsen,f.c.1639, bg.10/3 1695, 56 år 

         hans kone Karen ....f.c. 1633,  bg.15/8 1709, 76 år 

 søn: 

Christopher Hansen,f.c.1656, bg. 13/4 1747,  81 år,  gift 2 gange: 

                                                  nok ej i Køng ! 

        1) Christiane Jeppesdatter,f.c.1665, bg.  17/8 1725, 60 år 

           en kendt datter, Anne,dbt.12/11 1702, førte sted videre 

2) Anne Pedersdatter,f.c.1671,bg. 5/2 1749,78 år,ej børn 
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fil: Gum2-15a.doc                             side 3 af 3 

                familieforhold forsat: 

 svigersøn:                                  

Jens Christensen fra Verninge,f.c.1700,bg.6/5 1781, 81 år,g.7/6 

       1733 med     

       Anne Christophersdatter,dbt.12/11 1702,bg.18/1 1795,96 år ? 

   - - - - - -  

 ny familie: 

Morten Hansen,Højrup,dbt.28/2 1751,bg.30/4 1776 u.alder,gift dato  

                                 måske i 1771 - nok i Nr. Broby 

       Birthe Chrestensdatter fra Nr. Broby (hun gift 3 gange) 

              ingen kendte børn fra 1. æg.sk. 

 ny mand – nr. 2 til Birthe Chrestensdatter 

Rasmus Pedersen,Jordløse,f.c.1732, bg.30/9 1786,54 år,g.20/12 1776 

         6 kendte børn,hvoraf nogle i fællesskab førte sted videre  

         søn Morten senere eneejer, men da han blev gift til matr. 

           9a fulgte hans søster Karen efter på stedet. se senere  

                        

 ny mand – nr. 3 til Birthe Chrestensdatter 

Lars Jørgensen, Nr. Broby,f.c.1741, d.12/11 1822,  81 år   

         ingen kendte børn 

 stedsønner: 

 søn/broder: 

Morten Rasmussen,f.c.1777, blev gift til gd. matr. 9a 

 søster: 

 Karen Rasmusdatter,f.19/6 1785,d.31/1 1826, g. 17/6 1814 m. 

Kresten Hansen, Helnæs,f.c.1777,d.10/7 1835, 58 år 

                  2 kendte børn  

                  han gift 2. g. i Hårby, 3/7 1827 m. 

           Maren Larsdatter, f.c. 1801,d. 18/8 1869, 69 år  

                  2 kendte børn 

                  hun gift 2. g. 4/12 1835 i Køng m. 

Anders Madsen, Voldtofte, f.c.1801,d.30/11 1878, 77 år 

                  kun 1 kendt søn: Christen - førte gd. videre 

Christen Andersen,f.c.1837, d. efter 1890, g.1867 m. 

           Kirsten Hansen,f.c.1842,d.e.1890 

                  2 kendte børn, hvoraf Lars førte videre 

Lars Andersen, f.1870 gift m. Maren 

     hermed uddøde denne familie på Trætholm   

   - - - - - 

fremmed: 

Otto Charles Rasmussen,f.20/3 1899,d.28/6 1975, gift m. 

     Emma fra Lærkedal i Nr. Broby,f.11/10 1898,d.20/3 1993 

     Ingen af børnene efterfulgte 

 fremmed: 

Villy Friboe Olsen gift m. Ketty – 3 børn 

oooooooooooooooo 

Afslutning.       
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Registreringerne vedr matr 15, Trætholm 

er gået tabt v. 

omlægning af filer 
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fil: Gum2-16a.doc                      side 1 af 3 

 

Oversigt over gård matr. nr. 16a Gummerup kaldet 

Bækgården beliggende Fåborgvej 64 – tilhørende 

Grethe Hedegård og Erik Jensen. 
 

Resume: 
Gården hører til de helt gamle, idet den kendes tilbage til 1664. 

Gården har såvidt kan ses hele tiden ligget lidt udenfor den 

øvrige landsby ved bækken,/Hårby å. Forklaring udover, at der 

boede en Jep Smed der i 1682, kan jeg ikke give. Smeden boede af 

hensyn til brandrisikoen ofte afsides i forhold til byens øvrige 

huse. Gården har sin hel gamle udseende – firlænget og med 

bindingsværk, og er faktisk i den henseende en perle. En slægt har 

siddet på gården meget længe. 

Navnet Bækgården føles naturlig med beliggenheden ved bækken/åen. 

 

                        oooooooooooooooooo 

Identifikationer 
1664  Fr.d.III´matr.      4-2-0-0  hartkorn 

1682  Chr.d.V´matr. nr 15 1-0-0-0       do. 

1764  Ryttergodsauktion   1-0-0-0       do. 

      Fra 1723 til 1770 var yderligere tilfæstet nr.18 Køng  

                  med     1-0-1-2  hartkorn 

1767  i alt hartkorn      2-0-1-2 

1793  udskiftning nr.33   1-0-0-0 

1820  ”1844” matr.nr.16   1-1-1-1/4 

Der er frastykket 16b-16i, fortrinsvis byggegrunde og fjernt- 

liggende parceller og tilkøbt minimum 6 plus 6 parceller, så 

gården i dag omfatter 16a Gum.28k og 37l Køng med samlet areal    

6 ha 6395 kvm    
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fil: Gum2-16a                                side 2 af 3 

 

Ejere 

1682 amtssekr.Erich Nielsen,Assens 

     oberst Magnus Holch, Skovsgårde 

1723 hs. enke Babara Kirstine Steensen 

1723 Kronen        får skøde       10/7  1723 

1765 Christiane Stockfledt aukt.sk 13/9  1765 

1768 hds. mand Fr.C.V.Holch 

1770 Chr. Schøller,Margård aukt.sk  7/12 1770 

1774-1777 Lars Mortensen         skøde dato ? 

     Lars Mortensen er samtidig fæster af 18 i Køng, 

     som ejes af Mads el. Niels Hansen i Køng 

     Lars Larsen Lunde   skødedato    ? 

1793 Lars Larsen Lunde er ejer v.udskiftn.1793 

1795 Hans Christophersen    skøde    9/3  1795     kilde B.3/22 

1796 Rasmus Eriksen         skøde   11/12 1796       do. 

1798 Rasmus Eriksen nævnes igen som ejer  1798 

     søn: 

     Morten Rasmussen (z    skøde   28/4  1848 

     svigersøn: 

     Anders Andersen        skøde   27/1  1854 

     søn: 

     Morten Andersen(Bæk)   skøde   29/5  1896 

     søn: 

     Peder Andersen Bæk     skøde    5/5  1905 

      fremmed: 

     J.P.Georg Jensen       skøde   19/1  1945 

     Marius Jensen,dele af gård     29/4  1947 

     Marius Jensen eneejer  skøde    9/7  1962 

      enke: 

     Lisbeth Jensen         sk.att.  4/10 1966 

      svigerdatter: 

     Grethe Hedegård Jensen skøde   22/6  1981  

     ______________________ 

     z) skødet interessant – opremser 6 tilkøbte parceller op til 

                                                       1848 

ooooooooooooooooooooooooo 

 

Fæster og beboere: 
Jep Smed                          nævnt 1682 

 nok søn: 

Laurs Ibsen/Jeppesen, nævnt som smed    1722 

 svigersøn: 

Lars Mortensen,Ryttergods fæstebr. 28/4 1749 

 Lars Mortensen køber til selveje 

    se ejere 

ooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-16a                                 side 3 af 3 

 

Familieforhold      
 

Jep Smed nævnt 1682 

 ej i Kirkebog 

  nok søn: 

Laurs Jeppesen/Ibsen, nævnt som smed,f.c.1685,bg.7/9 1755,70 år 

      gift 22/3 1711 Anne Pedersdatter, f.c.1685,bg.6/6 1762,77 

      Kender ej børn, men NN Larsdatter gift m. Lars Mortensen 

      De havde datter døbt Karen 1/2  1750       

  så svigersøn: 

Lars Mortensen, kender ej data, g.m. NN Larsdatter 

 - - - -  

 ny familie: 

Rasmus Erichsen,f.c.1768, d. 24/11 1850, 82 år,g.24/3 1797 m. 

      Maren Vorms/Werentsdatter, f.c.1773,d.10/5 1850,77 år 

        bl.2 kendte børn førte Morten gård videre. 

 søn: 

Morten Rasmussen,dbt.25/9 1808,d.28/1 1866,58 år, g.i Verninge m. 

      Inger Jensdatter,f.c.1805,d. 20/5 1847,42 år 

        bl. 4 kendte børn førte Anne gård videre 

 datter: 

Anne Mortensdatter,f.c.1833,d.e.1870,g.25/2 1853 m. 

      Anders Andersen,f.c.1823 i Flemløse,d.e 1890 

        bl. 5 kendte børn førte Morten gård videre 

 søn: 

Morten Bæk Andersen,f.c. 1866, d. ?,g. hvem ? 

        bl. flere børn førte Peder gård videre 

 søn: 

Peder Andersen Bæk, kender ej data 

       hermed uddøde familien på Bækgården, men lever bl. 

på Eskørgården i Husby sogn 

 

ooooooooooooooooooooooooo 

 

Afslutning 
 

Gården eksisterer i bedste velgående i dag som en del af et 

gartneri ledet af Grethe og Erik Jensen. 
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Registreringer til matr.16 Bækgården 

       

       filnavn. Gum.16a side 1 af 7 
   

 
REGISTRERINGER 

    
       Identifikation 1992 

     Bækgården matr 16a 

    Ejere og beboere: Grethe & Erik Jensen 

   

Fåborgvej 64 

skødehaver Grethe Hedegård 

Jensen 

  5620 Glamsbjerg 

     
       Ældre identifikationer: 

    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
    1664 Fr.III matr. 4-2-0-0 ???????? 

   1682 Matr. nr. 15 (Chr.V) 
    1682 Amtsekr.i Assens Erich Nielsen 1-0-0-0 
         Oberst Magnus Holch,Skovgårde 

   1723 hs.enke Babara Kirstine Steensen 1-0-0-0 
         matr.nr.15 bruges sammen med  

        matr.nr.18 i Kiøngm.1-0-1-2 
    1722  samme hovedkrigsbog se (x under matr.2A 

  1723 10.juli skøde til Kongen (Ryttergods) 1-0-0-0 
    1765 13.sept.skøde til Christiana Stock- 

        fledt,Søholm 1-0-0-0 
         hertil nr. 18 i Kiøng, 

hartk.  g,hartk.1-0-1-2 
    1767 Søholm plus 18 Køng ialt Htk. 2-0-1-2 
    1768 hds. mand:F.V.C.Holck 
    1770 Søholm J.b.plus del af 18 Køng 2-0-1-2 
    1770 auktionsliste nr.15 1-0-0-0 
    1770 Hertil nr. 18 i Køng   Auktionsliste 
         m. htk.1-0-1-2 

     1770 auktionsskøde til Ch r Schøller 1-0-0-0 
    1774-77 selvej.Lars Mortensen,jvf. H.sk.bog 1-0-0-0 
         hertil fæste af 18 i Køng – selvejer 1-0-1-2 
          ejer af 18 Mads el. Niels Hansen i Køng 

       videresalg måske til Lars Lunde.Lars Lunde opført 
      som ejer og bruger v.udskiftn.1793. Måske han bortfæster eller 

     sælger til Rs. Erichsen efter 1793 
        Det tyder på Lars Lunde = måske Lars Larsen Lunde ! 

      Hvis tesen passer - stemmer udskiftn. nr. 33 
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se overvejelser under ejere 

   

 
nedenstående ! 

    

       1793 udskiftn. nr.33  1-0-0-0 
           på Køng kortet (P. Jensen) 

          på Gummerup kortet (P.Jensen) findes Bækgården ikke 
       fejlagtig læst som nr. 32 (Møllerbyggestedet) 

  

       

 
Mere om  Lars Lunde - se "Lunde" hos 14a 

 

       1820 ca, afskr."1844"  1-1-1-0 ¼ 
    1992 matr.nr. 16a m.fl. 
    

       1992 Tingbog.16a Gum. Areal opl. tingbog - febr. 2002 
   

 
 matr. 16a Gum. 2 ha 9239 kvm 

   

 
 matr.28k Køng 1 ha 5323 kvm 

   

 
 matr.37l Køng 2 ha 1833 kvm 

   

 
    I alt 6ha 6395 kvm 

   

       

 
30d,38g,32c & 37k må indgå i  de øvrige 

  fil: Gum.16a side 2 af 7 
   

       Frastykning af matr. 
 

år 
   

       total 16b - 16i 
     16b  Højrupvej 32,skøde 15/8 1995,Bente Thorslund særeje ? 

   16c  under 22 pr.875 1969 
    

  
nok efter 1905 

   16d  senere til 3k, Chr. Nielsen, Fåborgvej 112 ? 
   16e  udgår 2/4 1990,inddr. under 21b 
   16f  til matr.33 nu Ole Hansen, Højrupvej 19 

  16g  Fåborgvej 68,skøde 1/5 1990 Bent Kofoed Frederiksen 
 16h  Fåborgvej 116,skøde 15/3 1995 Johnny Brian Vestergård 
 

 
gl. landarbejderbolig 

   16i  Ådalen 19, skøde 14/8 1989, Bruno Markvardsen 1001 kvm 
 

 
 - - - - - 

     Tilkøbt:   jeg ved ikke om alle matr. er Køng !! 
  

       30d Køng 
      38g Køng købt 25/6 1954 af Marius Jensen fra Vald Andersen 

 28k Køng      do do. 
     32c Køng skøde fra C.M.Pedersen til Marius Jensen 

  37l KØNG skøde til Grethe Hedeg.J. 6/3 1992 
  37k Køng skøde fra DLR 10/12,1991 & 6/3 1992 
  



460 

 

            til Grethe Hedegård Jensen 
   ......................... 

     Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       amtseer.Erich Nielsen,Assens 1682 
   oberst Magnus Holch,Skovgårde 1882 

    hs.enke Babara Kirstine Steensen 1723 
     do.,jvf.hovedkrigsbog gd .nr.15 1722 
   Kronen (ryttergods) 10.juli 1723 
   Christiana Stockfledt,Søholm 13.sept 1765 
   hds.mand:F.V.C.Holck 1768 
   Chr. Schøller,Margård auktionskat.apr.1770  7.dec. 1770 
   

         herefter en del usikkerhed: - men fata er 
     Lars Mortensen fæste Ryttergods 28/4 1749 - ægter datter af 

 

 
forrige fæster, Lars Jeppesen(Ibsen) 

     Lars Mortensen, fæster auktionskataloger sen. 2/4 1770 
    Lars Mortensen,fæster Søholm jordebog 1767 & 1770 
    udskiftning 1793 Lars Lunde oplyses som ejer 1793, htk. 1-0-0-0 

   desværre findes ej henv. til R.el.L tingbøger 
  

 
ny læsning - uændret vurdering 

     min tese er - se også (s 
        at Lars Mortensen & Lars (Larsen) Lunde er 2 forsk. personer 

     at Schøller måske sælger til Lars Mortensen 
      at Lars Mortensen skøder til Lars (Larsen) Lunde - ejer 1793 

 

          sikkert: 
          Lars (Larsen) Lunde skøder til Hans Christophersen (H.C.S.) 

 

 
 skøde 9/3  1795 B.3/22 

       Rasmus Eriksen køber af Hans Christophersen(p 
      desværre er arkivmatetrialet meget afbleget 
      og næsten ulæselig: 

        Rasmus Eriksen er køber - sælger er 
      "Hans ...(H.C.S.)"    skøde 11/12  1796 B.3/22 
   

           Skødet er ef den type, der ref. tilbage til forrige ejere 
     _____________________ 

        p) kan være spekulant - muligvis aldrig boet der ! 
  fil: Gum.16a side 3 af 7 

   

       Altså: Rasmus Eriksen skødehaver fra 9/3  1798 B.3/22 
   

       Niels Sørensen i Køng giver skøde muligvis B.6/188 
   på jordstykke til Rs. Eriksen,udstedt 1820 
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tinglyst 25/5 1821 B.6/188 

   tinglysn dokumenter,hvor Rs. Eriksen im- B.8/258 
   

 
pliceret    13/6 1828 B.8/258 

   

       Rs. Erichsen nævnt selvejer 1814-20 
        jvf.P. Jensen "1844" 

    Rs. Eriksen giver skøde til søn Morten 
     Rasmussen, skødet er interessant 28/4 1848 B.14/487 
     opremser 8 parceller/punkter (z 
     søn 

      Morten Rasmussen     skøde 28/4 1848 B.14/487 
     svigersøn: 

     Anders Andersen    skøde 8/10 1853, 27/1 1854 B.15/700 
     søn: 

      Morten Andersen (Bæk) skøde 15/5, 29/5 1896 B.34/93 
   

       Peder Andersen (Bæk) skøde 1/5, 5/5 1905 B.39/433 
     til fremmed: 

     J.P.Georg Jensen 
 

19/1  1945 
  Marius Jensen skøde på dele deraf 29/4  1947 
  

Marius Jensen skøde alene 
 9/7  
1962 

   enke:Lisbeth Jensen             skift.at.  4/10 1966 
  svigerdatter: 

     Grethe Hedegård Jensen             Skøde 22/6  1981 
  

       Grethe Hedegård Jensen på 37k Køng skøde 10/12 1991 
  

grethe hedegård Jensen på 37e Køng skøde 
 6/3  
1992 

    - - - - - -  
      z) 
      tingl. 28/4 1848 B.14/487 - må forstås som oversigt som nu 

 tilhører matr. 16a 
 

tinglyst 
   

1. oprindelige del (16) overtaget fra Lars Larsen Lunde  
 9/3 
1798 

   
2. parcel af 17 overtaget fra Mads Pedersen, Gum. 

11/1 
1802 

   3. Parcel i Gummerup,handlet 11/6 1804 
   

   fra Henrik Hansen tinglyst 
13/6 
1828 

   4. parcel i Sinekær erhvervet 12/12 1807      1807 
   

5. et areal erhv. fra Niels Sørensen, Gum.27/12 1820 
25/5 
1821 

   6. parcel 30d, Køng fra Hans Jørgensen, Køng 
  

   erh.27/12 1820, tinglyst 22/2 1822 
22/2 
1822 
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7. parcel 17(bogst. ?), Gum., fra Niels Sørensen,Gum. 
 

   udstedt 21/? 1810 
 

21/? 
1810 

   8. Div. Indbo & udbo 
    ......................... 

     Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
         desværre ej finde sk.pro hos Ryttergods 

  Jep Smed 
  

1682 
   Laur.Ibsen (jepsen) hovedkrigsbog,se (x i matr.2A 1722 
   Laur Jepsen 

 
1740 ca. 

   Lars Mortensen,Gum. fæstebr. Ryttergods, (B.6/26) 28/4 1749 
      gift m. Laur. Jepsens datter 

    Lars Mortensen - fæster auktionsliste 1770 
      måske Lars (Larsen) Lunde 
      måske Hans Christophersen 
    Rasmus Erichsen,se ejerrække 
    fil: Gum.16a side 4 af 7 

   

       Bygningsoplysninger evt. 
    Efter de gamle kort har gården hele tiden siden 1682 ligget lidt 

fra de andre gårde på den nuværende plads. Bygningerne er i dag  

gamle. Byggeår ikke undersøgt. 
   Beliggenhed måske med vilje, hvis det var smedien ! 

 

       Efter ejer- og fæsteliste har gården været drevet sammen med matr. 

nr. 18 i Kiøng (Chr.V matr) i 1700 hundrede-tallet 
  ......................... 

     

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Jep Smed,nævnt 1682  ej i K.B.reg. 
    nok søn: 

      Laur Jepsen,nævnt 1722 Jepsen = Ibsen ! 
    Lars Jeppesen,smed i Køng,g.22/3 1711 m.Anne Pederdatter 

   Lars J.f.c.1685, bg.7/9 1755 - 70 år 
     Anne P.dt.f.c.1685, bg.6/6 1762 - 77 år 
      forbindelse ??,  (x 

     

         Lars Jeppesens datter gift m. (...Larsdatter)  
  Lars Mortensen 

     ????    kan være far/søn ! !      se også Ft. 1787 og (s 
   Lars Larsen Lunde ? 

     vi har en Lars Larsen Lunde g. 1791 på "Lunde oversigt"  se 14a 
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se problemer 

         kan ej være svigersøn !! 
    Rasmus Erichsen 

     f.c.1768 d.24/11 1850,82   børn: 
     g.24/3 1797   1. Gertrud Rs.datter f.ca.1798 

   Maren 
Vorms(Werent)datter   2. Morten Rasmussen,f.ca.1808 

  f.c.1773,d.10/5 1850/77år      førte gd.videre 
    ......................... 

     Morten Rasnussen, dbt.25/9 
    1808,d.28/1 1866,58år børn: 

     gift m.    1.Anne Mortensen f.ca.1833 
   Inger Jensdatter     førte gd. videre 

    f.c.1805,d.20/5 1847,42år   2.Jens Mortensen,f.c. 1836 
   hun var fra Verninge     d.14/9 1852,17 år 

     ej finde g. dato der   3.Maren Mortensen,f.c.1838,g. 6/10 1866 
 

 
    m.Christian Jensen i Køng 

   

 
  4.Anne Katrine M.,f.c.1845 

   ........................     d..ugift,22 år,5/11 1866 
   Anne Mortensen 

     f.c.1833,d.efter 1870 
    gift m.25/2 1853 børn: 

     Anders Andersen,Flemløse   1.Anders Andersen,f.c.1854,ses ej v.Køng 
 f.ca.1823,d.efter 1890   2.Jens Andersen,f.ca.1858 

   

 
    kom til at bo i Kværndrup 

   

 
  3.Inger Marie Andersen,f.ca 1859 

  

 
  4.Morten Bæk Andersen,f.ca.1866 

  

 
    førte gd videre 

    .........................   5.Rasmus Andersen,f.ca.1868 
   Morten Bæk Andersen 

    f.ca.1866,d.  børn:   flere ??     se: 
    

 

  1.Peder Hansen 
Bæk    fam på Eskørgården 

  

 
    førte gd.videre    i Husby sogn 

   fil: Gum.16a side 5 af 7 
   

       ny familie: i 1945 se  også Nymarksgården matr. 
   Georg Jensen m. fl     fil Gum.10c 

      Marius Jensen  
         boede der næppe, men   4 børn: 
      søn: Erik Jensen g.m.     Morten, Trine, Ida & Peder 

    Grethe Hedegård Jensen 
     bor der 

      _________________________ 
      x) Vi har en Lars Mortensen - g.2x 
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1. 8/11 1733 m.enke Else Pedersdatter,bg.13/1 1741 - 55 år 
 2. 11/6 1773 m.enke uden navn fra Køng 

            (resultat kan være Marie Laurids(Lars)datter,f.1775 
      MEN JEG FØLER MIG IKKE SIKKER ! 

   

       s) 
      Lars Larsen Lunde der skøder til Hans Christophersen. 

 der skøder til Rs. Eriksen 
     læs B3/22 meget grundig  ej ændræt opfattelse 

   

 
 evt Ravnebjerg overskueligt 

   

       

       s) 
      Hvis dette skal holde vand, skal Lars Mortensen have sølgt til 

 Lars Larsen Lunde før 1787 
    

       Lars Larsen Lunde til Hans Christophersen 
  

       Hans Christophersen til Rasmus Eriksen 
   

 
_____________-- 

    Der er meget mere forskning - men vanskelig 
  

       fil: Gum.16a side 6 af 7 
   

       

 
FOLKETÆLLINGER 

    Ft. 1787 (s 
     kan ej finde en passende !! 

     Er Lars Mortensen levende ? 
    

        men - - Ft. 1787 oplyser 
    Lars Lunde,66 bonde og husmand 

   Kirsten Larsdatter,kone 60, beg. i 1. ægt.sk. 
    Det kan være Lars Larsen Lunde ! 

     udskrift fra "Lundeoversigt": 
      ... 

       Lars Larsen Lunde,Gummerup,g.18/2 1791,Anna Catrine Pedersdt,Køng 

Lars Lunde,gmd.Gummerup,bg.20/4 1791,70 år 
    ... 

      

       Ft. 1801 
      Rasmus Eriksen,33, husm. 

    Maren Lorentzdsatter,26,kone beg 1.æg. 
    Gertrud Rasmusdatter,3 datter 
   

       



465 

 

Ft.1834 
      Rasmus Eriksen,66 

     Maren Vornsdatter,60 
     Morten Rasmussen,26 
     Inger Jensdatter,28, hs kone 
      Anne Mortensdatter,1, deres barn 

    dertil 2 plejebørn. Mads & Maren Jakobsen 
  

       Ft.1840 
      Rasmus Eriksen,73 boelsmand 

    Maren Vornsdatter,66 kone reg hende som: 
    Morten Rasmussen,31, søn Vormsdatter 
    Inger Jensdatter ,34,hans kone Werentsdatter 
      Jens Mortensen,4 deres barn Bærentsdatter 
      Anne Mortensen,7    do   (Bendtsdatter) 
      Maren Mortensen,2   do 

        2 tj.folk. 
     

       Ft.1845 
      Rs. Eriksen,80,f.i s 

     Maren Værnsdatter,71,f.Hårby 
    Morten Rasmussen,37,søn 

     Inger Jensdatter,hs.kone,39,f.Verninge 
     Jens Mortensen,9,deres søn 

      Anne  Mortensen,12,datter 
      Maren Mortensen,1,datter 
    

       Ft. 1850 
      Morten Rasmussen,42, enkemand 

    Jens Mortensen,15 år.søn 
     Anne Mortensen, 17,datter  førte gd. videre 

   Maren Mortensen,12,datter 
     A. Katrine M. 5 år. Datter 
      Rasmus Eriksen, 82, aftægtsm.f.i s. 

     Maren Værnsdatter,77, f. Flemløse, kone 
  fil: Gum.16a side 7 af 7 

   Ft. 1860 
      Anders Andersen,37,f.Flemløse 

   Anne Mortensen,27, kone 
     Anders Andersen,7,søn 
     Jens Andersen,2, søn 
     Inger Marie Andersen,1,datter 

     Maren Mortensen,22, tjp. 
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Ft. 1870 
      Anders Andersen,47,f.i Dærup 

    Ane Mortensen,37,f.Gum 
     Anders Andersen,16,søn 
     Jens Andersen,11,søn kom til at bo Kværndrup 

    Morten Andersen,4,søn (Morten Bæk) 
     Inger Marie Andersen,10, datter 

    Rasmine Andersen,2, datter 
      1 tj.pige 
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fil: Gum2-17a                                 side 1 af 2 

 

Oversigt over ejendom – matr. 17a Gummerup – 

kaldet Møller-byggestedet, beliggende Fåborgvej 75 

– tilhørende Charlotte Kastrup Poulsen. 
Identifikationer: 
Jorden må være kommen fra matr. 8a/Skovgård  før 1793 – hand- 

len berigtiget i forbindelse med udskiftning. Parcel med ”lille” 

Harkorn må være grund/hus i Skovgårds have. Man kan måske derfor 

tale om en lille udflytning. 

1793 udskiftn. Nr. 32  hartkorn 1-2-1-2 & 0-1-2-0 

1820 “1844“ matr.               1-2-3-1/4 

Der synes ikke at være tilkøbt, men der er frastykket parceller  

17b-17p fortrinsvis til byggegrunde i området. 17b er dog på et 

tidspunkt købt tilbage. Areal 1999 2 ha 5947 kvm. 

ooooooooooooooooo 

Ejere: 
Niels Andersen Bonnemand /(Bondemand)  ejer 1793 

Niels Sørensen, Køng,    auktionsskøde 19/9 1809 

Anders Hansen                skødedato  ? 

 Niels Andersen Bonnemands datter, 

Maren Nielsdatter              skøde  13/11 1819 

  gift 13/11 1819 m.Hans Sørensen 

 datter: 

Gertrud Marie Hansen           skøde   6/7  1850   

 hds. mand: 

Niels Jensen           vielsesattest  17/1  1896  

 fremmed: 

Rasmus Jørgen Pedersen         skøde  17/1  1896 

 fremmed: 

Lars Hansen ( Møllebygger )    skøde   1/7  1898 

 fremmed:  

Jens Jørgen Andersen           skøde  19/7  1918 

 fremmed: 

Oluf Carlsen                   skøde   6/9  1918 

 fremmed: 

Lars Jacob Rasmussen           skøde  28/10 1919 

 fremmed:   

Hans Madsen Th.Jørgensen       skøde  28/2  1922 

 fremmed: 

Marinus Mortensen              skøde  30/12 1924 

 fremmed: 

Karen O. Servin,   tingbog omskr. 

 fremmed: 

Leo Johansen                   skøde   8/10 1973 

 fremmed:Char.Kastrup Poulsen  skøde  30/12 1999 

 

 



468 

 

fil: Gum2-17a                                   side 2 af 2 

  

Beboere lig med ejere – dog boede Niels Sørensen der næppe 

 

oooooooooooooooooo 

 

Familieforhold: 
 

 

Niels Andersen Bonnemand,dbt.13/1 1743 fra Bonnegården,d.29/3 1809  

      g.13/4 1778 m. Gertrud Nielsdatter,dbt.18/5 1750.  

      Bl. 8 kendte børn førte datter, Maren, gården videre. 

 datter: 

Maren Nielsdatter,dbt.17/2 1782, d. ?,gift 13/11 1819 m. 

      Hans Sørensen,f.c.1779,d.27/12 1849,70 år. 

      Bl. 2 kendte børn,førte datter, Gertrud Marie, gd. videre 

 datter: 

Gertrud Marie Hansdatter,f.c.1819,d.nok 1896, g.12/12 1851 

      møllebygger,Niels Jensen,f.c.1817 i Brylle,d.e.1896 

      Havde 2 kendte børn – efterfølger ?? 

 

      Ved ikke af, at der var ”familie” blandt senere ejere 

 

oooooooooooooooooo 

Frastykninger Der er frastykket mange parceller, 17b- 17p  
i Ådalen  - se registreringer 

 

Afslutning. 
 

Stedet kan i dag betragtes som et fritidslandbrug 
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Registreringer  

vedr. matr.17a 

Møllerbyggestedet 
 
filnavn: Gum.17a side 1 af 5 

   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     Matr. nr. 17a 

     Ejere og beboere: Charlotte Kastrup Poulsen 

  Fåborgvej 75 

     5620 Glamsbjerg 

     

       Ældre identifikationer: kaldtes tidl. Møllerbyggestedet 
 

       

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     1793 udskiftning nr. 32  1-2-1-2 & 0-1-2-0 

    1815 afskrift  1-2-3-172 
    

       

       Der er en Ft. i 1787 
     Eksisterede på udskiftningstidspunkt og -kort i 1793. 

 med udskiftn. nr. 32.  
    Da nr. 32 også synes indtegnet på udskiftningskort i Skovgårds have, 

kan der måske være tale om en form for "lille" udflytning, 
 men det kræver mere efterforskning. se bemærkn. matr. 8a 
 Stedet er meget sandsynlig fremkommen ved salg fra Skovgård 

       Dokumentation kan være, at der er to hartkornsangivelser: 
 nemlig  1-2-1-2 og 0-1-2-0 

    

       Min konklusion febr. 2002 er at jorden er kommen fra Skovgård før  

1793 med Niels Andersen Bondemand som ejer. Stedet må betegnes 

som en gård men nævnte hartkorn. 
   

 
 - - - - - - 

                     PAS PÅ ikke forveksle Niels Bonnemand & Lars  
  

 
Bonnemand 

    

 
Lars opføres v. udsk. som ejer 

   

 
  af nr.8  køng m.htk.6-0-0-0 & 

   

 
  af nr.53 Gum.m.htk  0-4-0-1 1/2 
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       Niels Bondemand er nok en slags spekulant, 
  og han var også involveret i huus nr. 1(gl.nr.) sen. matr. 28a i  

 Gummerup. Han lavede også en masse vrøvl i forbindelse med udskfn. 

 
Dette er sandsynlig ! 

   Ca.1820 er efter "1844" selvejer og beboer, Niels Sørensen. 
 Hartkornsangivelse er  1-2-3-0 1/4, altså en gård 

  

       

        Matr.nr. i 1992 er 17a Gummerup 
   

       1992 Tingbog 17a Gummerup 
    

       

       

 
Areal tingbog.Landbr.m.skr. 8/5 1969 

  

 
landbrugsejendom 

    

 
matr. 17a  2 ha 4999 kvm 

   

 
matr. 17b        948  kvm 

    

 
   i alt   2 ha 5947 kvm 

   fil: Gum.17a side 2 af 5 
   

       
Frastykning af matr. År 

Køb 
matr. år 

    total frastykket 17b - 17p 17b købt tilbage 
     17b er solgt til Rs. Erichsen 

          før 1820 (Bækgården) og 
          er 8.jan 1909 købt tilbage til 17a 

     17c er tillagt 16 a = 30g Køng = Højbjergvej 17 
    17d frast.af Anders Andersen = Fåborgvej 78, 
        skøde 12/12 1984 til Marie Leerbeck, 1267 kvm 
    17e Ådalen 34,  d.30/10 1991 620 kvm 

         skøde 26/4 1996 til Linda L. & Hans Erik hansen 
    17f d.22/3 1983 735 kvm. 

          skøde 3/5 1958 til Anna Nielsen, Ådalen 25 ? 
    17g Ådalen 36,822 kvm. skøde 20/8 1984 Marie Frederikke Larsen 

  17h Ådalen 32,690 kvm, skøde 16/2 1993 Sonja Johannesen 
   17i skøde 30/10 1991 så under 17 e 

     17k under 12b i Trætholm skøde 11/1 1901 
    17l 11/12 1987 skøde fra Jørgen Skøtte til Hans Chr. Pedersen 

       har været via 28ab Køng  599 kvm.  Ådalen 26 
    17m 23/3 1983 kom under 17g, Ådalen 36 
  

         17n Fåborgvej 76, 800 kvm, skøde 23/2 1990 fra Jørgen Høj Jensen 

      til Mikael K.Jensen 
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  17o 1104 kvm skøde 11/1 19643 til Anna Nielsen,(Ådalen 25) 
   17p Fåborgvej 74, 800 kvm.skøde 9/5 1997 til Irene Jakobsen ? 

......................... 
     Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 

   

       Niels Andersen Bonnemand (Bondemand)(t  
     selvejerskøde udstedt 1793 ej henv. 

      jord måske købt fra Skovgård ej henv. 
      stedet kommer til auktion          22/9 1809 

    Niels Sørensen,Køng auktionskøde 19/9 (x 1809 B.4/111(x 
   Anders Hansen får skøde efter Niels Sørensen ??? 

    Anders Hansen giver skøde til B.14/813(y 
    Niels Andersen Bondemands datter 

     Maren Nielsdatter    skøde 13/11 1819 
       gift 13/11 1819 med Hans Sørensen 

   Hans Sørensen skøde,vielsest.13/11   1819 B.14/813(y 
  Hans Sørensen, (jvf.P.J. i "1844")nævnt ejer 1820 ca. 

    

        x)drøftet materiale m. Landsarkiv Skøde og henvisning 
     de ej uenig i denne fortolkning. mangler,jvf.reg.Sk.& P 
   y)men(z 

         B.14/813 skøde er et "tilbageblik", hvorpå ovenst. også er 
 

   
baseret ! 

    datter: 
      Gertrud Marie Hansen skøde 5/7 1850 6/7  1850 B.14/813(y 

       både  på 17a & 49 
     hds. mand Niels Jensen   viels.att.17/1(p 1896 B.23/635 

   Rasmus Jørgen Pedersen skøde (11/1), 17/1  1896 B.33/636 
   Lars Hansen (Møllebygger)  1. juli 1898 
   Lars Hansen på 17b  8. jan. 1909 
   Jens Jørgen Andersen 19. juli 1918 
   Oluf Carlsen  6. sep. 1918 
   Lars Jacob Rasmussen 28. okt. 1919 
   Hans Madsen Th. Jørgensen 28. febr. 1922 
   Marinus Mortensen 30. dec. 1924 
   Karen O.Servin   ?? 

    Leo Johansen  8. okt. 1973 
   Charlotte Kastrup Poulsen 30. dec. 1999 
   fil um.17a side 3 af 5 
   

       Bygningsoplysninger evt. 
    Der kan udmærket i de nuværende bygninger være dele fra de 

oprindelige bygninger 
      - - - - -  
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Oplysninger om familie- 
      forhold.  kilde H.J.Jørgensen 
    

 
Anders Madsen boede på Bonnegården 

  se også Matr.20a Køng   havde min. 2 sønner & 1  datter 
  

 
Niels Andersen (Bonnemand)dbt.13/1 1743 

 

 
    kom til at bo matr. 17a Gum 

   

 
Mads Andersen (Bonnemand) boede i Køng 

 

 
dbt.15/12 1748 

    

 
  hs. enke nævnt nr. 28 ved "afskr. 1844" 

  

 
Maren Andersdatter,dbt.5/12 1751 gift m. 

 

 
  Lars Hansen Bonnemand,f.c.1752 i Årslev 

 

 
  derudover nævnt udsk. nr. 8 & 53 

  

 
 dette par boede på Bonnegården(Ft. 1787) 

 

 
     Altså: 

     

 
  bemærk forskel Andersen/Hansen Bondemand 

 

       

       

 
.............. 

     Niels Andersen Bondemand,   8 kendte børn: 
    1743,bg.29/3 1809,66 år  Jørgen Nielsen,dbt.20/8 1780 

   
g. 13/4 1778 

 Maren 
Nielsdatter,5  f.c.1782  

    Gertrud Nielsdatter,f.c.       førte stedet videre 
   dbt.18/5 1750 Køng,d.?  Anders Nielsen,4  f.c.1783 

    

 
      findes ej.K.b.reg 

    

 

 Mette 
Nielsdatter,2  f.c.1785 

    

 
      d.7/6 1812,27 år 

    

 
 Anne Nielsdatter,1  f.c.1786 

    

 
   g.14/5 1828 enkem 

   

 
   Peder Rasmussen,Holte 

   

 
 Kirsten Nielsdt.,1  f.c.1786 

    

 
   g.29/5 1812 enken. 

   

 
   Lars Mortensen 

    

 
   Gum, se matr.12a 

    

 
 Hans Nielsen,7  f.c.1794 

    

 
   findes ej K.b.reg. 

    

 
 Karen Nielsdatter,5 f.c.1796 

   

 
   d.12/4 1862,66 år aftægtspige 

   datter:     boede på Ågård - matr. 12a 
   Maren Nielsdatter,dbt. 

    1772 1782, d. ?        børn: 
     g.13/11 1819  Gertrud Marie Hansdatter,f.c.1821,  

  Hans Sørensen,f.c.1779   førte stedet videre 
    d.27/12 1849,70 år  Anne Hansdatter,f.c.1820 
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  ej finde Kirkeb.reg 

     datter: 
      Gertrud Marie Hansdatter        børn: 

     f.c.1819/21,d.e.1890 1. Ane Nielsen,f.c. 1856 
   g.12/12 1851    g.12/4 1881,Hans Chr. Nielsen 

  Niels Jensen,f.c.1817 Assens 
    i Brylle, Møllebygger 2. Hans Nielsen,f.c.1860 

   d.e.1890    d,ug.1/5 1891,32 år 
   fil: Gum.17a side 4 af 5 
    - - - - - - 

      ny familie 
     

       ................ 
     Marinus Mortensenf.? d.? 

    gift m. 
      Mary børn: bl.a. Hansine gift m. 

   

 
      "Hans m Hovedet" 

   

       ______________________ 
    x) Niels Sørensen har næppe boet der 

      Niels Sørensen i Køng,g.18/8 1806 m. Anne Marie Rasmusdatter 

    Anne Marie R.d.16/6 1847,66 år 
       Niels S. aftægtsm.d.17/6 1849,73 år 
   

       z) kan udlægges sådan: Der spøger også matr.49 
     Måske er der faktisk tale om 2 handler: 

      Måske har Anders Hansen(som nok aldrig har boet på 17a) 
    givet skøde på matr.49 til Gertrud Marie Hansdatter med forplig- 

   telse til aftægt for Maren Nielsdatter og Kirsten Nielsdatter 
    jvf. Ft. 1850 - de er hds. mor & dennes søster 

     medens Gertrud Marie Hansdatter (& hds. mand,Niels Jensen,) får 

   skøde på 17a 
     p) ikke ualmindeligt at vielsesattest først pålyses ved senere 

 

   
ejerskifte 

  

       

       Forholdet forekommer lidt indviklet 
   er der mon familieforhold mellem,Niels Sørensen, Hans Sørensen,  

Anders Hansen, de 2 søstre Maren & Karen Nielsdatter 
 

 
dette er ikke afklaret ! 

   matr.49 er en gr. v. Skolen ikke nærmere dif. 
  

 
____________________ 

   fil: Gum.17a side 5 af 5 
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Folketællinger 

    Ft. 1787 
      Niels Andersen Bondemand,45 bor måske i hus i  

   Gertrud Nielsdatter,37 beg.1.ægtesk. Skovgårds have 
    Jørgen Nielsen,7 f.c.1780 

      Maren Nielsdatter,5 f.c.1782 førte stedet videre 
    Anders Nielsen,4 f.c.1783 

      Mette Nielsdatter,2 f.c.1785 
      Anne Nielsdatter,1 f.c.1786 
      Kirsten Nielsdatter,1 f.c.1786 
     

       

       

       Ft. 1801 
      Niels Andersen Bondemand,58 år 

   Gertrud Nielsdatter,51 kone beg.1.ægteskab 
   Kirsten Nielsdatter,13 barn 

     Hans Nielsen,7, barn,f.c.1794 
     Karen Nielsdatter,5, barn,f.c.1796 

   

       Ft. 1834 
      Hans Sørensen,53 lev.af sin jord 

   Maren Nielsdatter,51, kone,f.c.1782/83 
    Gertrud Marie Hansdatter,f.c.1821, datter 

   Anne Hansdatter,20, ugift datter, f.c. 1814 
    Rasmus Rasmussen, 1 år deres datters barn 
  

 
Anne Hansdatter blev gift til 

   

 
Køng Lindegård 19/11 1847 

   

 
søn Rasmus havde sikket far 

   

 
i Køng Lindegård 

    Ft. 1840  se  13f, Hesselhøj og Køng Lindegd. 
  Hans Sørensen,60, lev.af sin jord 

   Maren Nielsdatter,58 g kone 
    Rasmus Rasmussen,6 barnebarn 

    Karen Nielsdatter,45 konens søster, åndsvag 
  

       Ft. 1850 
      Maren Nielsdatter,66, enke 

    Karen Nielsdatter,54 ug f. i sognet, hds søster 
  

       Ft. 1860 
      Niels Jensen,43,g, f. i Brylle, møllebygger 

  Gertrud Marie Hansdatter,40,g.f.i sognet 
    Ane Nielsen,5 f.i sognet 
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 Hans Nielsen,1 år,f.i sognet 
      Maren Nielsdatter,77,enke husf.s svigermor 

    Karen Nielsdatter,56 hds. søster 
   

       Ft. 1870 
      Niels Jensen,51,g.f. i Brylle, Møllebygger 

   Gertrud Marie Hansdatter,49,g.f.i Gum. 
    Ane Nielsen,14, datter 

     Hans Nielsen,10, søn 
    

        - - - - -  
      

       senere boede en Lars Møllerbygger 
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Fil: Gum2-18b.doc - samt 18a                    side 1 af 6 

 

Oversigt over matr. 18b Gum. beliggende 

Klaregade 13, tilhørende Ingrid og 

Jørgen Nielsen – kaldet Sjodsholm.   

samt 18a 
 

oooooooooooooooooooo 

Resume 
 

Gården – eller måske rettere stedet kendes tilbage til 1682. 

Beliggenheden er mærkelig i forhold til byens øvrige gårde, idet 

den efter gl. kort fra 1793 synes at have været placeret på sin 

nuværende plads. Om årsager kan kun gisnes. 

Navnet Sjodsholm – jeg har en enkelt gang mødt betegnelsen 

”Skiosholm” 1774. Såvidt jeg ved, referer ”Sjod” til sø eller 

lavtliggende område. 

Ejerforholdet er ind imellem dunkelt, men præget af, at det er 

lokale folk, som så har fæstet det ud – igen et bevis på at 

fæstebønder godt samtidig kunne være ejere af andre huse eller 

gårde. 

Gården har sikker på et tidspunkt fået tillagt jord eller måske 

mere sandsynlig blevet udvidet med yderligere et fæstemål, jvf. 

hartkorn ved udskiftning. 

I 1826 har der været auktion – ved denne lejlighed blev stedet 

delt i 18a & 18b, og 18b blev desværre hovedparcellen. 

Matr. 18b eksisterer som et fritidslandbrug/ pensionistbolig med 

et lille jordlod.  

Matr. 18a var et lille landbrug fra 1826 med et hus beliggende på 

nordsiden af vejen ned til Sjodsholm.                         

Hvornår det er revet ned, ved jeg ikke. 

Familiemæssigt er det indimellem også svært, idet navnet Sjodsholm 

klæber sig til nogle og giver identifikationsproblemer. I 1900 

tallet tog familien officielt navnet Sjodsholm. 

3 familier har præget gården. 

 

                         oooooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-18b og 18a                         side 2 af 6 

 

Identifikationer 
1664 Fr.d.3. matr. hartkorn kendes ikke 

1682 Chr.d.5. ”      do     do     do ejer Hans Olufsen i Filstrup 

                                    fæster Christopher Michelsen 

1722 hovedkrigsbog gård nr. 9 med hartkorn 0-3-2-0  

                            ejer Hans Olufsen 

                            fæster Nafn Ibsen 

                            måske Knud Ipsen/Esbensen 

1774 hovedskattebog – htk. kan ej læses – kaldet Skiosholm 

                            ejer: Jac. Rasmussen i Højrup 

                            fæster: bør være Peder Larsen el.  

                            Anders Pedersen (Sjodsholm). 

1793 udskiftning – gården består tilsyneladende nu af 2 parceller 

      nr. 40 m. htk. 1-0-1-1, ejer Anders Sjodsholm (Pedersen) 

      nr. 52 m. htk. 0-3-2-0, ejer Henrik Henningsen(Højbjerggård)  

                              m.fæster Anders Sjodsholm(Pedersen) 

 

1820 ”1844” matr. nr. 18, htk. 1-2-2-1 ½,ejer Peder Sørensen 

 

1826 tvangsauktion – her foregår deling i 18a & 18b med sidst- 

     nævnte som hovedparcel og tingbogsreferent 

     oplysn. om 18a nedenstående 

1978 nedlagt som landbrug 19/6 1978 

  

Der er ialt frastykket  
     18a htk.0-2-0-1 – måske har der ligget et hus på det – i så 

         fald nedrevet – nu tilhører arealet Risagergård matr. 5a  

     18b 0-4-3-1 - blivende hovedparcel 

     18c 0-2-2-1 – tilh. nu E. Nørgård på Højbjergvej 

     18d 0-1-0-1 ½ kommen fra 18a – nu tilbage til 18 b 

     18e tillagt Langløkke 61 – nu Bøgebjerggård 4a 

         der ”spøger” et areal til gartner Erik Jensen ! 

Tilkøbt:  
     matr.28 aa Køng er tilkøbt 25/2 1876 af Hans Larsen 

             fra Rasmus Larsen, Skovgård matr.8a 

     måske er matr. 40a Gum. ”gået gennem” 18b. 

 

oooooooooooooooooooooooooo 
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fil: Gum2-18b og 18a                     side 3 af 6 

 

Ejerforhold 

 

Gården har hele tiden været i en slags lokal ejerforhold – har 

således aldrig været i Kronens eller Søholm eje. 

 

1682   Hans Olufsen i Filstrup       nævnt 1682 

1722      do.        (hovedkrigsbog)  

1770   ej på Søholms auktionsliste 

1774   Jac. Rasmussen i Højrup (hovedskattebog) 

1777   skøde 30/1 til Henrik Henningsen, Højrup fra Jac.R´enke 

       Anne Olufsdatter i Højrup. 

1810   skøde nok 10/1 til Peder Sørensen fra Henrik H.(B.4/138) 

1826   ejer Peder Sørensens bo oplyst 6/6 1826 m.Sk.attest til 

            Peder Sørensens enke Kirsten Hansdatter 

1826   auktionskøde 7/6 & 30/6 1826 til Jørgen Jensen, Heedam 

       med deling til følge: 

1826   18b hovedparcel til Jørgen Jensen 

       18a biparcel til Peder Sørensens enke Kirsten Hansdatter   

                   bisidder/søn: Anders Pedersen (ej Sjodsholm) 

        Jørgen Jensen frastykker 18c til Fr. Rasmussen i Køng  

  

Vi forsætter her med 18b 

         18a se omstående 

Lars Nielsen fra Jørgen Jensen           skøde 26/11  1827 

 søn: 

Hans Larsen brugte navnet Sjodsholm,     skøde 31/3   1865 

 hs. enke: 

Anne Larsen                      skifte attest  3/3   1918 

 døtre: 

Maren og Anna Sjodsholm                  skøde 30/11  1935 

 fremmed: 

Peder Nielsen og Sidsel                  skøde ca.    1942 

 enke: Sidsel Nielsen            skifte attest ca.    1946 

 søn: 

Jørgen Nielsen                           skøde  10/4  1963 
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fil: Gum2-18b & 18a                              side 4 af 6 

 

Beboere i nr. 18 op til 1826 – altså før deling 

 fæstere og (ejer) 

Christopher Michelsen                 nævnt 1682 

Nafn...Ibsen/ måske Knud Ipsen        nævnt 1722  

 nok søn: 

Esben Knudsen                         nævnt 1743 

 nok svigersøn: 

Peder Larsen                          død   1772 

 ny mand, gift m. enken 

Anders Pedersen/Sjodsholm             gift  1773  

Anders Pedersen Sjodsholm – Ft -      nævnt 1787 

Peder Sørensen     nævnt ”1844” matr.       1820 

  se videre på ejerrække 
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Gum2-18b & 18a                        side 5 af 6 

 

Familieforhold   

Nafn...Ipsen nok Knud Ipsen/Esbensen,måske bg.15/9 1724 

 nok søn: 

Esben Knudsen,f.c.1700,d. 22/7 1781, 81 år 

         gift 19/6 1739 Anne Andersdatter, Gum. 

         kender 4 børn, hvoraf datter Anne Espensdatter videref. 

 

 svigersøn, gift m. Anne Esbensdatter i periode 1769-72 

Peder Larsen,f.?,død lagune 1769-72 i kirkebog senest 1772 

         ingen kendte børn 

        Anne Esbensdatter gift 2.gang 29/1 1773 med         

 ny mand: 

Anders Pedersen Sjodsholm,var fra Køng,dbt 25/3 1744,d.7/1 1809 

            gift 29/1 1773 med Peder Larsens 

       enke Anne Esbensdatter,dbt.11/8 1743,d.5/1 1800,57 år 

            4 fælles børn,bl.a.Peder,Esben og Jacob 

       Anders Pedersen g.2.g.18/6 1800 Kirsten Hansdatter,f.c.1769 

                                  i Køng, d.27/2 1838 på matr. 18a 

            3 kendte børn,bl.a.Karen,f.25/1 1801                                                                                                                                                                                                 

 enke:  

Kirsten Hansdatter, g.2.g.24/3 1809 

 ny mand: 

Peder Sørensen,f.i Dærup, d. 4/5 1825            

            1 kendt søn, Anders Pedersen f.c.1812 

              forsatte på matr.18a sammen m.mor,Kirsten Hansdatter 

- - - - - 

 ny familie:   på hovedparcel 18b 

Lars Nielsen,f.c.1795 i Dreslette/Brydegård, d.e.1870, gift m.  

       Maren Jeppesdatter,f.c.1797 i Orte/Gelsted, d.e.1870  

       bl.6 børn fik Hans gården 

 søn: 

Hans Larsen Sjodsholm,f.c.1842,d. 16/3 1918,76 år,g.e 1870 m. 

       Anne Larsen,f.c.1854 

            bl.3 børn overtog døtre Anna & Maren gården 

 døtre: 

Anna & Maren Sjodsholm, ugifte og barnløse. 

            byggede aftægsbolig i matr. 4oa v.Klaregade 13 

 - - - - - 

 ny familie: 

Peder Nielsen gift med Sidsel 

            bl.fl.børn førte søn, Jørgen gård videre 

 søn: 

Jørgen Nielsen g.m. Ingrid 

            3 børn 

                          Oooooooooooooo 
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fil: Gum2-18b & 18a                           side 6 af 6 

 

Vedr. matr. 18a biparcellen  ejere og beboere 

      det er givet –  der har været et nu nedrevet hus på vejen 

      ned til Sjodsholm.(* 

      grunden tilhører nu - 2002 - Risagergård 

 

Beboere og Ejere 

 

Kirsten Hansdatter           aukt.skøde 30/6  1826 

 søn: 

Anders Pedersen              ”skøde”    27/2  1838 

 fr.: 

H.C. Schenk                      skøde       ? 

     måske kun lejer               

 fr.: 

Hans Nielsen                     skøde  12/10 1844 

 fr.: 

P.A.B. Rasmussen                 skøde  31/8  1855 

 

Rasmus Pedersen, Hjemstavnsgd.   skøde  11/7  1856 

 kommende ejere af Hjemstavnsgården 

  huset revet ned,grund bibeh. 

Risagergård, 5a v. udstykn.Hjemst.gd.skøde    1930        

  

Ikke ”familie” i huset hos ovennævnte ejere. 

 

*)For mig er stadig et spørgsmål, om der var to beboelser 

før matr.-delingen i 1826. Gamle kortskitser fra 1793 

kunne tyde på det. 

 

 

Samtale m Erik Helmer Nielsen d. 22. juni 2004 

 

Konklusion er at kirkebog skal gennemgpås for Sjodsholm 

Foreløbige noter: 

 

Jeppe ? gift m. Mette ? bg. 11/5 1700, 63 år 

  nok søn: 

Navne Ipsen, f. ? bg. 15/9 1724 

   Gift 2 gange: 

1) Kirsten Larsdatter,f.c.1663,g. 16/11 1690,bg. 18/10 1696,33 år 
2 kendte børn: 

Peder Navnesen,dbt. 4/1 1691, bg. 15/11 1696 

Maren Navnesdatter,dbt. 21/1 1694 

    hun gift 2 gange 

     Lars Jespersen, Køng, 18/12 1726 

                                       Ekstra side 6A 

     Niels Knudsen, Køng, 22/4 1734 
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 2) Dorthe Jensdatter,f.c.1659,bg. 1/1 1741,g. 7/2 1697 

    4 kendte børn: 

    Peder Navnesen,f. 13/3 1698, gift til Højrup 

    Kirsten Navnesen,f.6/1 1701 

    Laurids Navnesen, f. 20/5 1703 

    Jørgen Navnesen, f. 26/4 1705 
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Registreringer til Matr. 18 

Sjodsholm 
 

       filnavn: Gum.18b side 1 af 8 
   

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 1992 
 

     Gårdnavn Sjodsholm matr.18b HAV for øje: 
   Ejer og beboer  Ved frastykning blev 

  
Ingrid & Jørgen Nielsen 

18b 
hovedparcel  & 

   
Klaregade 13, 

   18a 
mindreparcel 

   5620 Glamsbjerg nok sket 1826 
   

  
____________ 

   Ældre identifikationer: Peder Larsen bør  
   

  
undersøges i K.b.r. 

   Årstal/betegnelser Hartkorn 
     1662  Fr.III   ??? 
     1682  Chr.V matr nr.9   ??? 
     1722 Krigshovedbog  0-3-2-0 
     1770 er ej med på auktionsliste,ejes ej af Søholm 

  1774-77 H.sk.b. htk kan ej læses! kaldet Skiosholm !! 
     ejer Jac.Rasmussen Højrup - fæster Laurits Pedersen 

 

 
kan ej passe ! enten Peder Larsen el. 

  

 
Anders Pedersen Sjodsholm 

   udskiftn.1793 nr.  måske nr. 40 !!!!! så hartk.  1-0-1-1 
   

 
    & nr. 52 så hartk.  0-3-2-0 

   Udskiftn. efter P.Jensen  nr.40 ejes af Anders Sjodsholm 
   - så 52 nr.52 ejes af Henrik Henningsen med Anders 

 

 
      Sjodsholm som Fæster 

   se senere >>>>>>>       Hvornår har Anders S købt det hele ?? 
  Pedersen>>>>>>>>>   Hvad hed Anders Sjodsholm til efternavn? 

 

 
_____________________ 

   

       Hvis dette rigtig  >>>> Ved  udar."1844" hele fået nr.18 med 
  så Peder Sørensen >>>> hartk. 1-2-2-1 1/2. med Peder Sørensen 
  

  
som ejer - har et sted 

  

 
set/læst Peder Larsen, men må være  fejl 

 

       

 
Derpå senere deling  18a & 18b 

   1826 senere>>>>>>>      hvor 18b er den største (hovedparcel) 
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Skøderne skal læses - måske forklaring ! 

  afskr."1844" ca.1820 
     matr.nr.18    1-2-2-1 ½ 

    

 

senere fordelt:  
18a  0-2-0-1     

    

 
                 18b  0-4-3-1    

    1992 matr.nr. 18b                  18c  0-2-2-1 
      også i Tingbog                  18d  0-1-0-1 1/2 

   

 
________________________ 

   

       
Frastykning af matr. År 

Køb 
matr. år 

   

       total 18a & 18c-18e 28 aa Køng tilkøbt af 
  

  
Hans Larsen 25/2 1876 

  18b altså det blivende måske været "gen- 
   18a frastykket auktion 1826 nemgang" af matr. 
       - se særlig redegørelse nedenst. nr.40a - se det. 
         nu Risagergård 

     18c under matr. 92 Køng 
        har været under "Rullegården", nu 92a Køng E. Nørgård 

 18d kommen fra 18a tilbage til 18b 
       skøde fra Rs. Pedersen 8/3 1872 
   18e til Langløkken 6i 

    

       Nedlagt som landbrug  
    19. juni 1978 

     ......................... 
     fil: Gum.18b side 2 af 8 

   

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

 
SE OGSÅ( t 

    1682 ejer Hans Olufsen i Filstrup (y 
        beboer Christopher Mickelsen 
        Har  aldrig været Krongods 

    1722 Krigshovedbog, gd.nr.9,se (x matr.2 
        ejer Hans Olufsen,Filstrup 

         fæster ...Nafn Ibsen .... (t 
         Er Nafn et udtryk for i kirkebogen - gentagne gange - at 

      præsten bruger dette "Nafn", fordi han ikke kender navnet 
      - eller dækker det et navn - i dette tilfælde ville 

        Knud passe !! Nafn er et navn 
    

       1739 nok samme ejerfam. - fæster Esben Knudsen 
  



485 

 

1770 er ej med på auktionslisten,ejes ej af Søholm 
  1774-74 H.sk.b. ejer Jac.Rasmussen Højrup,fæster Laurits Pedersen 

     htk. kan ej læses! 
          Laurits Pedersen må være forkert - enten Peder Larsen el 

 

 
Anders Pedersen Sjodsholm 

         Peder Larsen har overtaget fæstet - blev gift med 
       Anne Espensdatter. Efter Peder Larsens død 

        blev Anne gift m. Anders Sjodsholm/Pedersen 
  

 
Problem: lagune i kirkebog 1769-1772 

  

           vi bygger på at Anders Sjodsholm = Anders Pedersen(s 
     ligesom senere ejere ofte har fået navnet Sjodsholm 
 

       Hendrik Henningsen, Højbjerg,skøde 30/1 1777 R 79 
    fra Anne Olufsdatter,  Jacob Rasmussens 

   enke i Køng Højrup gården udelt 
        fæster efter FT. 1787 Anders Sjodsholm,43 

  

 
 Anna Espensdatter,44,g.2.g. 

   

 

  Peder 
Andersen,14 dbt.24/10 1773 

   

 
  Espen Andersen,9,dbt 1/4 1778 

  

 
  Jacob Andersen,9,dbt. 1/4 1778 

  

           efter Anna Espensdatters død, er Anders  
      Sjodsholm blevet gift m. Kirsten Hansdatter 
      f.c.1769, jvf. Ft. 1801 

        Kirsten Hansdatter blev senere gift m. 
       Peder Sørensen er ejer eft. P. Jensen  1820 

  

           Peder Sørensen får skøde af Hendrik 
       Henningsen (måske 10.) jan. 1810 B.4/138 
       Sognef. Peder Hansen måske kautionist 

      Skifteattest til Kirsten Hansdatter i 
       Peder Sørensens bo, 6/6 1826 1826 B.7/546 
       Peder Sørensen  død 4/5 1825 
       - - - - -  

         Tidspunkt for deling af 18a (i bi-parcel 18a & hvd.parcel 18b) 
    er usikker, - kan først have fundet sted efter 1808 & ca.1815 
    da de ej ville have fået 2 selvst.numre hvis før 1808 (udarbej. 

   af 1844 matr). P.Jensens afskrift ca. 1815 kun viser 18 uden 
    deling (z 

        Altså deling efter 1815 - blev 1826 
       - - - - - 

      fil: Gum.18b side 3 af 8 
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          I 1826 har der været auktion over stedet og her  
     sker delingen nok 

                    Heri læses datoer 7/6 & 30/6  1826 B.7/553 
       Jørgen Jensen af Heedam(Hededam),Gum. Mk. 

     får auktionsskøde 30/6 1826 B.7/553 
      Teksten er ret dramatisk  "auktion over Peder 

     Sørensen af Sjodsholmstedets jordlodder". 
     dette bekræfter indirekte en deling !! 

      altså her i 1826 
     

   Jørgen Jensen får Sjodsholmstedet - hovedparcel 
Matr. 
18b 

   
   Kirsten Hansdatter/søn:Anders Pedersen - biparcel 

Matr. 
18a 

   

 
................... 

    

           videre med Matr. 18b hovedparcel 
   Jørgen Jensen 1826 B.7/553 
   Jørgen Jensen frastykker 18c til 
     Frederik Rasmussen,Køng,   skøde 10/11 1827 B.8/136 
   

       Lars Nielsen sk. på 18b     skøde 16/11  1827 B.8/135 
    søn: 

      Hans Larsen,tog navnet 
    Sjodsholm på 18b skøde 28/3, 31/3    1865 B.20/252 

   

       Hans Larsen Sj. ogå skøde  
     på 18d udskilt fra 18b 
       sælger Rasmus Pedersen     skøde 8/3  1872 
                 Hjemstavnsgd. 
    Hans Larsen Sj. køber 

28aa, a,  skøde 25/2 1876 
    Køng af Rs.Larsen,Skovgård 
     Hs.ENKE: Anne Larsen skifte.att.3/3 1918 
     døtre: 

      Maren og Anna Sjodsholm      skøde 30/11 1935 
      fremmed: 

     Sidsel og Peder Nielsen c.1942 
      enke: 

      Sidsel Nielsen    skifteatt. c.1946 
      søn: 

      Jørgen Nielsen skøde 10/4 1963 
    

       ......................... 
     Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
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   NOGENLUNDE OP TIL 1793 
    Christopher Mickelsen 1682 

       Søholmekstrakt ej reg. 1717 
       Nafn Ibsen ...(Hovedkrigsbog gd.nr.9,se (x matr.2         1722 
        nok søn: 

          Esben Knudsen  (nævnt ved datter Annes fødsel) 1743 
        svigersøn Peder Larsen 

         ny mand. Anders Pedersen Sjodsholm 1777 
        se herefter ejerrække 

    

       ......................... 
     18b 

 
side 4 af 8 

   

 
____________________ 

   Bygningsoplysninger evt. se også (z 
     

         Beliggenhed har altid undret mig. Forklaring ligger 
   måske i det særegne ejerforhold 

   

         Så er der spørgsmålet: Var der 2 huse, hvornår fra og til 
 

       

       

 
____________________ 

   

       

       

       Oplysninger om familie- NOGLE ret så usikrer ! 
     forhold. Skal rettes nov. 2001 
   

 
    er sket i den mulige udstrækning 

  

       "Nafn" Ibsen (Esben(sen))  kender min. 5 børn: 
   f. ?, bg.15/9 1724  Peter, dbt. 13/3 1698 
   g.7/2 1697 m. Dorthe  Laurids,dbt. 20/5 1703 
   Jensdatter, Sjodsholm  Esben, f.c 1700,ej finde ham K.bog 

  hun var nok fra Sjodsholm  Kirsten,dbt,6/2 1701 
   

 
 Jørgen, dbt.20/5 1705 

   

       Esben Knudsen,f.c.1801(t 
    bg. 22/7 1781,81 år kender 4 børn, kun 
    g.19/9 1739 m. Anne Esbensdatter blev voksen 

  Anne Andersdatter, Gum. Anne Esbensdatter,dbt.11/8 1743 
  f. ? bg. ? (p       førte videre 

    

 
andre: Anders dbt.5/3 1741,bg.30/11 1746 

 

 
       Gertrud,d.4 dage gl.29/9 1748 

  

 
       Anne,dbt. 31/1 1740 nok død spæd 
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................ 
     Anne Esbensdatter,dbt. børn ?? 
     11/8 1743,d.5/1 1800 nok ingen el.(p 

    g. 1770-72 m. (p 
     Peder Larsen, f.?,d. se- 

    nest i 1772 (p 
     

       Anne Esbensdatter g. 2.g.  4 kendte børn 
    29/1 1773 m.     1. Peder Andersen,dbt.24/10 1773 

  Anders Pedersen,dbt.25/3     2. Esben Andersen,dbt.1/4 1778 
  1744 var fra Køng, blev     3. Jacob Andersen,dbt.1/4 1778 
  kaldt Sjodsholm (s     4, dødfødt søn 8/2 1784 

   d. 7/1 1809 
     ................... 
     Anders Pedersen 

Sjodsholm   3 kendte børn: 
    g.2. g. 18/5 1801      1. Karen,f.25/1 1801 

   Kirsten Hansdatter, Køng      2. Anna,f.17/10 1802 
   f.c.1769,d. 27/2 1838      3. Hans,f.12/8 1804 
   .................. 

     Kirsten Hansdatter,g.2.g. 
    24/3 1809 m. 

     Peder Sørensen,f.i Dærup   1 kendt barn; 
    d.4/5 1825      Anders Pedersen,f.23/2 1812 

  

       se videre under 18a, hvad angår Kirsten og søn Anders 
 fil: Gum.18b side 5 af 8 

   ___________________________ 
       ny familie: i 18b 

     

       Lars Nielsen,f.c. 1795    6 kendte børn 
    Brydegård/Dreslette     1.Niels, f.1825 
    d.e. 1870, g. dato ?     2.Jeppe,f.1828, d. før 1838 

   Maren Jeppesdatter,f.c.     3.Lars,f.1831 
    1797 i Orte/Gelsted     4.Mette.f.1833 
    

 
    5.Jeppe,f.1838,d. 1864 

   

 
    6.Hans,f.1842 - førte videre 

     søn: 
      Hans Larsen, tog navnet Sjodsholm 

   f.ca.1842,d.16/3 1918, 
    76 år,gift efter 1870 m. børn: 

     Anne Larsen,f.1854 1. Laurids Sjodsholm, 
   f.      død?    f. 1879 

     

 
   Uddeler i Gummerup 
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   g.m. Katrine 

    

 
2. Anna Sjodsholm f.e. 1880 

    

 
   Ugift 

     

 

3. Maren 
Sjodsholm f. 1877 

    

 
   Ugift 

      Anna og Maren boede/byggede huset på Hjørnet matr. 4a  
 

 
Klaregade 13 

    _________________ 
     fil: Gum.18b side 6 af 8 

   

 
Disse hører til på 18b altså  

   Folketællinger   på hovedparcel 
    

       

       Folketælling 1787  Jørgensens afskrift: 
   Anders Sjodsholm,f.ca.1744 g.1.g.m. 
                        hed måske Anders Pedersen,eftersom ældste 

                      søn hed Peder Andersen, men - 
                       Anna Espensdatters 1 mand hed Peder Larsen 

 

 
derfor ingen sikkerhed! 

   Anna Espensdatter, f. ca. 1743,g.2.g.d før 1800 
  fælles børn Peder Andersen, f. ca. 1773 

               Espen Andersen,f.ca 1778 
               Jacob Andersen,f.ca 1778 
   

       Folketælling 1801 Jørgensens afskrift: 13.fam. 
  Anders Sjodsholm, 56 år g.2.g.m. 

   Kirstens Hansdatter,f.ca. 1769 (g.ca.1800) 
   fælles barn: Karen Andersdatter,f. ca 1800 

    kan sløre dato for dette ægteskab 
   

       Folketælling 1834  39.fam.Jørgensens afskrift 
  Lars Nielsen,39,lever af sin jord /skulle være fra Brydegd. 

 Maren Jeppesdatter,36 
     Niels Larsen,9 

      Jeppe Larsen.6(død før 1838) H.J.J. henviser i 1834 
   Lars Larsen,3 til nr.19 i 1801 

    Mette Larsdatter,1 jeg ej se forbindelse 
  

       Folketælling 1840 & 1845 ej 
    

       Folketælling 1850 
     Lars Nielsen ,55,f. Dreslette 

    Maren Jeppesdatter,52 f. Orte 
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 Jeppe Larsen,12 (2.Jeppe) ) faldt i 1864 
     Hans Larsen,9 fik ejendommen 

     Maren K. Hansen,5,Plejebarn,f.Hårby 
   

       Ft. 1860 57.fam. 
     Lars Nielsen,66,f.Dreslette 

    Maren Jeppesdatter,63 
     Niels Larsen,25,ug, deres søn 
      Maren Kirstine Hansen,15,plejebarn 

   

       Folketælling 1870 
     Hans Larsen Sjodsholm (tømrer,28) byg. fattiggården 

  aftægt: Lars Nielsen,75,f. Brydeg 
            Maren Jeppesdatter,72,f.Gelsted 
            Ane Eskildsen,16,ug slægtning 
   

       Folketælling 1880 
     Hans Larsen,38,f.1842 

    Anne Larsen,,26,f.1854 
     Maren,3,f.1877 

      Laurids.1.f.1879 
         Lars Nielsen, enkemand,84 år 

   _________________________ 
    fil: Gum.18b side 7 af 8 

   

       p) der er lagune i kirkebog 1769-72 og lidt i 1775 
      kan dække over dette ægteskab m.m. 

   

       s) der er nogenlunde samtidig en Anders Pedersen på Enggården 

       t) jeg kan ej finde ham i kirkebog -  
        derimod bror Peter, dbt.13/3 1698 
                     Laurids,dbt.7/5 1703 

                      Jørgen,dbt.26/5 1705 
    

       z)   oprindelig havde jeg den opfattelse, at der allerede tilbage  

     til ca. 1793 var to beboelser på gården. 
        Gl. kortskitse fra ca. 1793 viser et hus beliggende på 

      nordsiden af vejen ned til Sjodsholm 
        Matr.betegnelser efter 1826 med 18a og 18b synes at måtte  

     lukke for den tanke. 
         Alligevel der er noget mærkelig i, at "auktionsenken", Kirsten 

     Hansdatter flytter i et hus med jord - 18a 
       Kirkebogen oplyser: 
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     Mads Andersen, Sjodsholm, søn døbt 15/3 1784,Anders 
      Niels Andersen,Sjodsholm gift 23/5 1812 m. Kirsten Peders- 

     datter Storm (fra Skyttegården) 
        altså det store hartkorn 

         Niels Rasmussen Sjodsholm,død ugift ej not. data. 
 

            Altså: der er noget som ikke passer 
   

 
hvordan med forklaring ! 

   

       y) der kan være et familieforhold i ejerrækken 
          ej endelig dokumenteret – men 

      Hans Olufsen i Filstrup 
        søn: 

         Oluf   ?? 
          datter 
         Anne Olufsdatter I Højrup g.m. 

       Jac. Kristiansen 
          enken Anne Olufsdatter sælger Henrik Henningen 

       på Højbjerggård 
           se endvidere Højbjerggårdf. 

          Fam. Henningen optræder både i Glamsbjerg, Køng og Gummeru 

       

       

       

       

       fil: Gum.18b side 8 af 8 
   

 
= = = = = = = = = =  

     
 ................... 

    fil: Gum.18b 
     

 
Matr. 18a biparcel 

    Ejere og beboere 
     

       deling i 1826 
     Peder Sørensen 
 

B4/138 
    hs. enke Kirsten Hansdatter B7/546  ?? 

  
       Jørgen Jensen  1826 

    Skifteprotokollat: 
 

B12./301 
   Anders Pedersen anmelder at Peder Sørensens 

  enke Kirsten Hansdatter er død 27/2   1838 
      Kirsten Hansd. er hs. Mor 
    eftersom det står i Sk. & P. pro. Mener 
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L.arkiv at det acc. som A.P' skøde 
    Der ref. direkte til matr. 18a. 

    

       Anders Pedersen      (skøde 27/2 1838) B.12/301 
   H.C.Schenk 

 
B.12/392 

   Hans Nielsen skøde 12/10 1844 B.13/692 
   P.A.B.Rasmussen skøde  tingl. 31/8 1855 B.16/279 
   Rasmus Pedersen,Hjemst.gd. skøde 14/6, 11/7  1856 B.16/573 
    Hjemstavnsgården fremtidige 

     ejer ti 1930 
     Risagergård, v. Hjemst.gd.'deling 1930 

    Risagergård Ejer 2001 
    

          Hus/bolig til 18a.(z 
    Matr.18a er et jordareal og ikke blot en husparcel. 

  Beliggenhed kan ses af matr.kort 1996 - en mærkelig frastykning. 

Hus/bygninger ? - jeg mener Karen Margrethe .... har nævnt noget  

for mig en gang om nogle/nogen nedrevet bygning som lå på 
 nordsiden af vejen ned til Sjodsholm. 

    - er det mon revet ned af Rs.Pedersen fra Hjemst.gd.? 
 

       Folketællinger 1834 på 18a    40. fam. 
   Kirsten Hansdatter,enke 66,lever af sin jord 

   Anders Pedersen, hds. søn,22, ugift, daglejer 
    lejere: 

          Anne Andersdatter, enke, 32, lev af at spinde 
       Anders Nielsen, 7 hds søn 

         Niels Nielsen, 3, hds. søn 
    

       Kan ikke finde en passende fam. i 1850 
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fil: Gum2-19a/19e                              side 1 af 1 

 

Oversigt over ejendom matr. 19a, som egentlig er 

matr. 19e 

Matr.19e  m.fl. beliggende på Langerod 7, 

tilhørende  

         Ivan Christensen. 

         Ejendommen er set kaldt Sølvmosen eller 

Sølvmosegård      
Resume: 
Jorden til matr. 19a er uden tvivl kommen fra fra matr. 7a i 

Gummerup i forbindelse med ”slagtning” af denne gård omkring 1810-

1812, bl.a. af Jacob Johansen Usse. Man kunne egentlig have 

forventet, at parcellen var kommen til at hedde noget med 7 plus 

et bogstav, men sådan gik det altså ikke. (* 

Parcellen har tilsyneladende haft arealer i Hillerup,Gummerup, v. 

Højrupvej og ikke mindst på Langerod. Følgelig er parcellen efter-

hånden blevet splittet op i 19a-19h så: 

19a og c er endt hos Ågård – matr.12a – i Gummerup 

                  og derfra hos matr. 29a Kohavegården 

19b     do.       Arne Engholm, Langerod 9 

19d     do.       Skovgård – matr. 8a – i Gummerup 

                   - vi ved ikke beliggenhed. 

19h     do.       i Højrup    

    resten: 19e,19f og 19g er på Langerod og koncentreres om 

19e tilhørende Ivan Christensen, Langerod 7. 

- - - -  

Dommerkontorets oplysninger er primo 2003 afstemt med ovenstående. 

idet man pointerer, at 19c udgår og indgår i 19a 

                    at 19d udgår og indgår i  8a 

                    at 19f ikke findes i tingbog mere 

                    at 19g    do.       do. 

                    at 19h    do.       do. 

                       de sidste 3 må således indgå i andre 

                       matrikler. 

 

Mere om matriklen – læs registersiden – fil Gum-19e.Wks 

 

 

Emnet med de spredte jorder uden bebyggelse i 1793 og op til 1810 

vil være behandlet i den 

Almindelige del om huse og gårde i Gummerup 

under emnet: 

Handel med jord i periode 1770-1793-1810 

 

                                     Ekstra side 1A 
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*) Egentlig kunne man godt have forestillet sig at salget af 

   jorden var sket før udskiftningen – så køber havde fået et lod  

   af de enkelte marker, men tingbogen modbeviser dette. 

 

 

 

 

 

 

Ejerrække som den er kendt via tingbog 
 

 

 
Registreringer 

til matr. 19 

 
      filnavn: Gum 19a GUM.19A 

    

 
REGISTRERINGER 

    

       

  
side 1 af 4 

    Et stykke jord 
     rest: Besøg på Tinghus i Assens febr. 2002 

  Ejernavn 19a er opdelt i 8 parceller,hvoraf 
  Adresse   gade   xx 19a-19d & 19f-19h er tillagt andre 
  5620 Glamsbjerg Kun 19e er alene og oplyst tilhørende 
  

 
Ivan Christensen, Langerod 7 areal 8462  

  Ældre identifikationer: kvm ovennævnte påstand kontrol !! 
  

       Årstal/betegnelser Hartkorn "1844" 1-0-0-2 1/4 
   

       

       Matr. nr. 19  kommer uden tvivl fra matr. nr. 7, hvor ejer Jacob Jo- 

hansen  efter skøde 15/6 1812 nærmest foretog en "gårdslagtmimg" 

I gl. Tingbog er Jacob Johansen da også opført som første ejer. 

Matr.nr.19 bestod af flere parceller,bl.a.på Langerod, v. Højrupvej 

samt i Krogen Hillerupvej (19a & 19c) 
        Følgelig er det ikke på udskiftningskort 

  Der er blevet frastykket og solgt m.m. gennen årene. 
 

 
  Altså en omskiftelig tilværelse ! 

  Det bemærkes, at frastykningen har fået sit eget nummer (19) og 

ikke som man måske kunne have forventet som en frastykning fra 

matr. 7 med tillæg af bogstaver. 
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Gl. tingbog bekræfter ovennævnte 
   

 
 - - - - - - - 

     

       Hvis man kan tale om rester er det matr.19e, så er det adressen 

Langerod 7,Ivan Christensen 
    

 
 - - - - - - - 

     

       Skødehavere jvf.gl.register Sk. & P. - Arkiv nr.SP 942  
 Jacob Johansen via matr 7 

       Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" 
   

       1992 matr.nr. 19e 
     

       1992 Tingbog 19e Gummerup 
    

       fil: Gum.19a side 2 af 4 
   

       ......................... 
     

Frastykning af matr. år 
Køb 
matr. år 

    19a - 19h 
      

       19a sælges til Anders Larsen matr. 28a 
       bliver der til 30/6 1916, hvor 

        sælges til Ågård matr nr. 12a OK OK 
   

       19b Jacob Johansen er første ejer 
       Efter Landbr.m.skr.24/8 1932 udgør 
       19b,11c & 14c en landbr.ejend. 
       Hvem er det ?? 

     

       19c Jacob Johansen sælger   -  
         indgår efter omskiftelser i Ågård matr.nr.12a 

      skøde til Ågård 24. apr. 1903 OK OK 
   

       19d synes at være gået til Skovgård, 8a 
   

       19e nu Ivan Christensen, Langerod 7 
   

       19f synes at være ssammne med 19e 
   

       19g synes at være sammen med 192 
   

       19h er nu hos Knud Hansen (Ole Hansen) i Højrup 
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    "Syltemosehus" ! 
     

 
se nærmere nedenstå. enkelte parceller 

  

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       

       
1812 ca. Jacob Johansen hartkorn 1-0-0-2 1/4 

 
sk.matr.7 

15/6 
1812 

   

         antager at det derefter bliver splittet til alle sider, se fra- 
   stykning. 

     

                Jacob Johansen benævnes også som Jacob Johansen Usse. 

       

 
oooooooooooooooooooo 

   

 
oooooooooooooooooooo 

   fil: Gum.19a side 3 af 4 
   

           Vedr.19a - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-3-3-1/4 
      Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
   Anders Larsen skødedato ?? B.6/546 
   Anders Jensen skøde 14/6,16/6   1837 B.11/567 
     hans enke ej dato Sk.att. 

    Niels Larsen skøde 26/11,17/12   1847 B.14/400 
   Lars Nielsen skøde 29/6, 3/7   1883 B.28/42 
   Hans Jørgen Hansen.Ågård skøde 30/6, 20/7   1916 B.45/77 
        parcel 19a er sammen med 19c gået hjem til Ågård matr.12a 

 
se matr.kort Hillerupvej 

   

       

 
 - - - - - - - 

         Vedr.19b - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-1-0-2 3/4 
      Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
      ...... 

      OLe Madsen skøde 22/6,5/7  1895 B.35/358 
   Hans Chr. Hansen skøde 17/6,20/6  1911 B.42 
    hs.arvinger Sk.att. 24/10  1922 B.50 
   Chr. Hansen skøde 20/10  1922 B.50 
        parcel 19b indgår nu i 11c. Arne Engholm Hansen på Langerod 

     tillagt er også 14c (dommerkontor dec. 05) nr.9 
        hedder nu 11c m. fl. som er 14c & 19b skødehaver 

      Arne Engholm Hansen, Langerod 
nr. 9  - - - - - - - 

     

           Vedr.19c - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-3-0-1 3/4 
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   Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
   Lars Rasmussen skødedato ?? B.6/528 
   Jørgen Jørgensen,Enggård skøde 14/12, 23/12  1825 B.7/411 
   Peder Hansen,Ågård skøde 22/2, "4/2  1871 B.22/461 
    hs.enke Maren Jørgensen sk.att. 10/6  1892 B.30/301 
   Hans Jørgen Hansen,Ågård skøde 16/4,24/4  1903 B.38/257 
        parcel 19c er sammen med 19a gået hjem til Ågård matr.12a 

 
se matr.kort Hillerupvej 

   

       

 
 - - - - - - - 

     

           Vedr.19d - en del af matr.19/matr.7 htk ?? 
       Jacob Johansen skøder direkte til Lars Rasmussen på Skovgård 

 
skødehaver der fra 1807 il 1854 

       parcel 19d udg.16/6 1972, indgår 8a 
   

       

 
 - - - - - - - 

     

           Vedr.19e - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-4-0-2 1/2 
      19e, 19b, 19f & 19g har ligget på Langerod 

     Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
           måske "deler" han ud: 

    

          Peder Hansen, Gummerup (Hjemstavnsgården   ??) 
    Chresten Hansen nævnt som ejer 

      Jacob Hansen, Hundtofte, Stenstrup skøder 2 parceller til: 
 Hans Jørgensen skøde 18/7 & 22/7   1825 B. 7/346(* 

       dette er et "tilbagebliksskøde" -  
        tidl. ejere uden årstal 

     Hans Jørgensen død 18/3 1837,55 år 
   

 hs.enke,Ane Johanne Madsdatter  
datter,Sk.att.19/10 
1841  1841 B.13/544(* 

     svigersøn: 
     

Jens Chr. Jørgensen 
skøde 19/10 1841  
(B  1841 B.13/545(* 

       da kaldt "Syltemosehuset" 
         g. Maren Hansdatter, f.c. 1821/22 

         aflysning af et/an det 31/7.25/9  1863 B.19/553(* 
        J.C. Jørgensen m. fl  ?? 

        søn  ?? næppe !!! 
     Jørgen Jensen skøde 16/12 - 10/1  1877 B.24/714(* 

     Jørgen Jensen,f.1823, død 18/7 1886,63 år 
     kone Johanne Knudsdatter,f.1822,død 1/4 1888,66 år 

     kun 1 søn & årving,Sk.at.lyst på 19e & 19g 
  Jens Jensen,Højrup sk.att.14/12,21/12  1888 B.29/367(* 
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............ 
      Knud Clausen af Holte 

      fra Jens Jensen skøde 12/12,21/12  1888 B.29/354(* 
    i Syltemosehuset matr.19e 0-4-0-2 1/2 

     købekontrakt 17/5 1788 matr.19g 0-0-0-1/4  
    ............ 

      Ole Hansen,Højrup    nok kun en del af 19e 
    

 
skøde 16/6,19/6  1903 B.38/326 

       "hul" besøg dommerkontor eller "løse" skøder Landsarkiv 
 ........... 

      Frede Hansen vist bankdir.        ejer før 1965 
  Mogens Sten Bille       skøde 23/10 1965 

    Åse Svenson       skøde 29/10 1982 
     Tvangsauktion              3/12 1991 
    Ivan B.Christensen auktionskøde 25/6 1992 

      19f & 19g indgår år 2002 i 19e ejer 2006 
    fil: Gum.19a  - - - - - - - side 4 af 4 

   

 
B) da kaldt SYLTEMOSEhuset ej Sølvmosen 

 

       

       

           Vedr.19f - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-0-0-1/4 
      Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
     Jeg vurderer, at 19f er "taget" af 19e og frastykket af 

 Jens  Chr. Jørgensen B.13/545 
   Mads Jacobsen 

 
B.17/113 

   Hans Nielsen skøde 20/6,13/9  1861 B.19/61 
    hs.enke Anne Marie Nielsen,Sk.att. 3/7  1908 B.41/91 
   Rs. Peder Rasmussen skøde 27/6,10/7  1908 B.41/ 
   tømrermester P.C.Jensen skøde 23/4,26/5  1916 B.44/967 
   Ole Hansen skøde 24/5,9/6  1916 B.44/984 
      19f indgår i 2002 i 19e 

    

       

 
 - - - - - - - 

     

           Vedr.19g - en del af matr.19/matr.7 htk. 0-0-0-1/4 
      Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
     Jeg vurderer, at 19g er "taget" af 19e og frastykket af 

 Jens Chr. Jørgensen 
 

B.13/545 
   Karen Larsdatter skøde 31/7,18/9  1863 B.19/551 
   Rasmus Hansen skøde 17/2,5/10  1866 B.20/619 
   Jørgen Jensen skøde 16/12,10/1  1877 B.24/714 
   

            19g på Langerod indgår 2002 i 19e 
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 - - - - - - - - 

    

           Vedr.19h - en del af matr.19/matr.7 
      Jacob Johansen ejer 1820,jvf.P.J."1844" hele arealet 
       19h(måske parcel på Fåborgvej) 
       19h pr.9/2 1983 under 14a derfra 3/6 1986 til 21a til 3 h 

      tingb.3h = Fåborgvej  108 (Strandholt) 
   

        data fra Tingbog Assens 
    

 
____________________ 

   

       ......................... 
     Bygningsoplysninger evt. 

    

       Problemer 
     de 7 henvisninger i Assens læses/kontrolleres 

  19 gennemgåes igen i gl Register i Odensen 
    konkl. febr. 2002 Er sket 

     

       Familieforhold:  på 19e 
    Hans Jørgensen,dbt.23/9 1782 iKøng 

    d. 18/3 1837,55 år,gift i Turup 15/11 1820 
   Ane Johanne Madsdatter,f.c.1793 i Turup,d. 20/6 1859, 66 år 

   hun oplyst væver i Turup 
      børn: 

       Peder Hansen, f. c. 1827 
     Maren, f.c.1821 

      - - - - - 
       datter: 
      Maren Hansdatter, f.c. 1821, d.e.1893, g.20/11 1841 Køng 

 Jens Chr. Jørgensen,f.c. 1815 i Assens,d. 9/8 1888 Glamsbj 
  Marie Kirstine Jensen, f. c. 1842 

    Hans Chr. Jensen, f. 1849 
    

        ny familie  (el søn) 
     Jørgen Jensen, f.c.1823 i Vissenbj., død 18/7 1886,63 år 

  g.m. Johanne Knudsdatter, f.c.1822, d 1/4 1888 
      ses ej gift Køng 

       kun 1 søn & arving 
     Jens Jensen, f.i 1861 i Orte 

    

       

       Ft. 1834 lb.-nr. 914  
     Hans Jørgensen, f.c. 1781-82, husm. jord 
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Ane Johanne Madsdatter, f.1793-94 
    Maren Hansdatter, f. 1821 videreførte 
    Peder Hansen, f.c. 1827 

    

       Ft. 1845 lb.nr. 1161 
     Jens Chr. Jørgensen, f.1815 i Assens 

   Maren Hansdatter,f.c.1821-22 
    Marie Kirstine Jensen, f.c. 1842 

     Ane Johanne Madsdatter, f. Turup i 1793 
  

       Folketælling 1850 lb.nr.707/118 
   Jens Chr. Jørgensen,snedker 

    Maren Hansdatter, kone 
     Marie Kirstine Jensen,8 
     Hans Chr. Jensen,1 

       Ane JOhanne Madsdatter,58,aftægt 
   

       Folketælling 1880 lb.nr. 1095/7 
   Jørgen Jensen,57, f Vissembjerb 
   Johanne Knudsdatter,58, kone 

      Jens Jensen, 19, f. Orte status  ?? 
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Oversigt over matr. 20a, hus,tidligere med jord – 

beliggende 

        Fåborgvej 106 – efter tidligere ejer ofte  

kaldt SlivaHuset. Nuværende ejere er Gerda og Bent 

Olsen.          
Resume: 
Stedet er som andre i Gummerup oprettet i periode mellem 

selvejerkøbene medio 1770 og udskiftningsåret 1793. Hvorfra jorden 

er kommen vides ikke, men de første skødehavere giver nok forkla-

ringen. 

Handlerne synes legaliseret i forbindelse med udskiftning – kan ej 

finde tinglysninger. Stedet har været et lille landbrug, som kunne 

ernære en familie op til omkring 1970. 

Sidste jord blev solgt fra omkring 1994. 

Stedet var bygget i bindingsværk, men nedbrændte i 1999,og i 

stedet er bygget et meget pænt parcelhus. 

Til den oprindelige jordparcel hørte jord i Skovgyden,v. Højrup-

vej, på Linien og i Klaregade. 

Der er tilkøbt en mindre parcel fra Gl. Kommune 

Frastykket 20b-20e og er nedlagt som landbrug. 

To familier har præget ejerskabet. 

oooooooooooooooooooo 

Ejere: 
     Rasmus Pedersen i Køng og Lars Larsen Lunde på Bækgården i  

     Gummerup.                  skødedato ?  før 1793 

     Jens Hansen, Køng          skødedato ? 

1793 Her er huset nok bygget – fremgår af udskiftningskort, 

     men der er ikke anført noget jord med hartkorn  

1820 ”1844” matr. Nr.20a       hartkorn 0-5-2-1 

Peder Jørgensen Korg           skøde 11/12 1799 

 svigersøn: 

Niels Hansen Hesle (Harte)     skøde  9/6   1809 

 fremmed: 

Jørgen Larsen                  skøde  4/9   1846 

 enke: 

Kirsten Johansdatter    skifteattest  20/2  1880    

 fremmed: 

Lars Nielsen                   skøde  20/2  1880 

 fremmed: 

Rasmus Marius Hansen           skøde  10/1  1913  

 fremmed: 

Josef Sliwa                    skøde        1947 

 fremmed: 

Anne Marie Bolvig og Knud ?    skøde  12/9  1994 

 Fremmed: Gerda og Bent Olsen  skøde        2001 

oooooooooooooooo 
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Familieforhold: 
Flere, men kortvarende familier har boet på stedet: 

- - - - 

Peder Jørgensen Korg,f.c.1748,d.27/5 1831,82 år, gift m. 

      Kirsten Pedersdatter,f.c.1746,d.24/3 1812, 65 år 

        kender kun 1 datter, Karen, der videreførte stedet. 

 svigersøn: 

Niels Hansen Hesle, f.c. 1777,d.14/4 1848, 71 år,g.18/11 1809 m 

      Karen Pedersdatter,f.c.1776,d.18/12 1850,74 år 

     - - - - - 

 ny familie: 

Jørgen Larsen,f.c. 1814,d.11/10 1875, 61 år,g. 2/1 1847 m. 

      Kirsten Johansdatter, Køng,f.c.1818,d.29/1 1888, 70 år 

        4 kendte børn, hvoraf Mette Kirstine videreførte stedet. 

 svigersøn: 

Lars Nielsen, f.c. 1855,d. e. 1890,g. 21/11 1879 m. 

      Mette Kirstine Jørgensen,f.c.1855, d.e.1890. 

            (kaldet Stine Lars Nielsen) 

        2 kendte børn/døtre,hvoraf Kirsten førte sted videre. 

                                   Bodil kone på Hesselhøj,13f 

 svigersøn:  

Rasmus Marius Hansen,f.7/3 1885 i Brylle,d.10/12 1946,g.m. 

      Kirsten Nielsen, f.14/1 1890,d. 23/4 1982. 

    - - - - - 

senere ejere havde ikke internt familieskab.  

 

oooooooooooooo 

 

Afslutning. 

Den sædvanlige udvikling i området har præget stedet. 

  

 

dec. 2002. 
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fil: Gum2-20a                                    side 2 af 2 

Registreringer 

til matr. 20 
      

       filnavn 20a side 1 af 6 
   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     SLIWAs HUS  Matr. nr. 20a 

    Bent Olsen 
     Fåborgvej 106 
     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
      bliver hos gl. Jørgensen i 1834/40 kaldt Marius' hus 

 

       

       Stedet må være oprettet i periode 1770-1793, da bygning er med på 

udskiftningskort dog uden nummer, og derfor uidentificerbart 

med hensyn til bl. a. hartkorn 
    

       Peder Jørgensen Korg skøde 11/12     1799 R.264 
     skødet dækker tvende parceller fra Jens Hansen 

    i Køng( tidl.ejet af Rasmus Pedersen,Køng 
            & Lars Larsen Lunde,Gum.) 

     Lars Larsen Lunde tidl ejer Bækgåden 
     øvrige 2 kender jeg ikke fra udskiftningsliste 

  

          henv. er rigtig aflæst, men oplyser intet B.3/163 
   Peder Jørgensen Korg, selvejerhmd.     1809 B.4/170 
    svigersøn: 

     Niels Hansen, Hesle         skøde  9/6 1809 B.4/170 
   

       1820 c."1844" matr.nr.20,htk.0-5-2-1 
   

            Vi må formode, at der foruden parcellerne v.Fåborgvej har 
      været parcel ved Klaregade og Skovgyden 

       samt Højrupvej (sen. frastykket) 
                      i alt hartk.regnskab"1844"  0-5-2-1 

            spec. v sen.frastykninger: 
         Sliwa huset 20a  0-2-0-0 
         Skovmarken til 53 20b  0-2-2-2 se 16a Køng 

       parcel v. Højrupvej 20c   ? se 16a Køng 
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     hus/gr. på linien 20d   ? se 4f Gum 
       Chr. Nielsen 20e   ?   se 22a Gum 
  

       

       

       

       1992 matr.nr. 20a Areal,jvf.tingbog, Assens,febr.2002 
  

       1992 Tingbog 20a Gum. pr.9/3 1971 20a  1212 kvm 
   

       

       
Frastykning af matr. år 

total 20b 
-  20e 

      se særskilt nedenfor  på side 5 & 6 
    

       Tilkøb: 
 

16d & gr. fra Kommune 
  ......................... 

     fil: Gum.20a side 2 af 6 
   

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       Peder Jørgensen se ovenst./indledn. R.264 
   

       Peder Jørgensen Korg, (henvis nvisn.aflæst  ok B.3/163 
   

 
  oplyser intet 

    Niels Hansen (Hesle) el Harte ? B.4/170 
     do.  do. ejer 1820,jvf.P.O."1844" 
   Niels Hansen sælger 20b til matr.53 
   Niels Hansen 

 
1820 ca. 

   Jørgen Larsen      skøde udst. 1/3,tingl.4/9  1846 B.14/153 
   Jørgen Larsen sælger 20d hus på Linien  
              tillagt 4f & 4h   dato ? 1846 

    

        ENKE: Kirsten Johansdatter, sk.attest 20/2 1880 B.26//60 
   

       Lars Nielsen,                skøde 20/2 1880 B.26/24 
   Lars Nielsen køber 16d     skøde  5/7 1907 

            fra P. Hansen 
          16d sælges sen.til 22a 

    Rasmus Marius Hansen     skøde 10/1 1913 
    Rs.M.H køber af Køng Kom.lod v.Fåborgv.19/11 1913 B.43/346 

    R.M.H. er Chr. Hansen,Hesselhøjs gamle fam. 
  

       Josef Sliwa           skøde ca. 1947 
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enke Helga Sliwa,fuldm.Vald Sliwa 
   J.Sliwa sælger restjord til Chr.Nielsen  
   på matr.22a - fik denne jord nr. 20e ?? 
   

       Anne Marie Bolvig & Knud ? ?  skøde 12/9 1994 
    

       Flemming Nielsen & Charlotte skøde 8/10 1997 
    Bent Olsen      skøde  2001 
    

       

 
Ooooooooooooooooooo 

   

       Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
   

       se ejerrække 
     

       Bygningsoplysninger evt. 
      som alm tekst. 

      det gamle hus nedbrændte total ca. 1999 
  

       . . . . . . . . . . . .  
     Oplysninger om familie- 

      forhold. 
      

       Peder Jørgensen,Gummerup  børn: 
      også kaldet Peder Korg(t 

    husm. & brolæggger,f.c.   1. Karen Pedersdatter,f.c. 1779 
  1748,d.27/5 1831,82 år       førte sted videre 

    g. m 
      Kirsten Hansdatter,f.c.1746 

    d.24/3 1812,65 år  
     fil: Gum.20a side 3 af 6 

   

        svigersøn:     
     Niels Hansen,fra Hesle,f. 

    c.1777,d.14/4 1848,71 år  børn: 
     g.18/11 1809 m.   1. Maren Nielsdatter,f.c.1816 

   Karen Pedersdatter,f.c.      d.ug.12/4 1856,40 år 
   1776,d.28/12 1850,74 år 

    

        fremmed:    skøde 4/9 1846 
    Jørgen Larsen,hmd i Gum.  børn: 

     f.c.1814,d.11/10 1875,61    1.Karen Jørgensen,f.c.1849,ej fl. 
  år,g.2/1 1847 m.      oplysn. Køng K.b.reg.(sypige) 
  Kirsten Johansdatter,Køng   2.Mette Kirstine,f.c.1852,g.21/11 
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f.c.1818,d.29/1 1888,70 år  r    1879 m. Lars Nielsen i Køng 
   

 
         førte sted videre 

   

 
  3.Anne Catrine,f.c.1855,g.24 år, 21/5 

  

 
    1880 Rasmus Chr. Iversen, Brylle 

  

 
  4.pige,f.1859 

    

        svigersøn:     skøde 20/2 1880 
    Lars Nielsen,f.c.1855  børn: 1.Kirsten Nielsen 

   g.21/11 1879 m.Mette Kir-            førte sted videre 
   stine Jørgensen,f.c.1852        2.Bodil Catrine – blev 
   "Stine Lars Nielsen"           kone på Hesselhøj - se 13f 

  

        svigersøn: 
     Rasmus Marius Hansen,     skøde 10/1 1913 

    f.7/3 1885 Brylle,d.  børn: 
     10/12 1946,Gum.   1.Chr. Hansen sen. Hesselhøj se 13f 

  g.m. Kirsten Nielsen   2.Lars Jørgen Hansen, ug. 
   f.14/1 1890,d.23/4 1982   3.Grethe diakonisse 
   

 
  4.Hedvig,g.i København 

    hds.søster,Bodil,kone 
     på Hesselhøj se 13f 

     . . . . . . . . . . .   
     

        fremmed 
     Josef Sliwa,f.18/2 1894  børn 3 drenge & 5 piger 

   i Polen,d.28/11 1983 
     g.Helga(Honorata) 

     f.9/8 1899,d.17/2 1994 
    

       senere beboere har ingen gensidige familierelationer 
 fil. Gum.20a side 4 af 6 

   _________________ 
     t) Peder Jørgensen havde bror, der hed Jens Jørgensen Korg 

 Han boede i hus /familie 35 i 1787 i Gummerup 
    stedet ej identificeret 

    Jens Jørgensen Korg,43, f.c.1745,husm. & slagter i Gummerup 
 d.1812.Gift Marie Catrine Pedersdatter,47.f.c.1740. 3 kendt 
 børn: Peder Jensen,døbt 2/10 1777,(s 

         Hans Jensen,f.c.1779 
          Niels Jensen,f.c.1783 
     s) Blev nok lærer fra seminarium v. Brahetrolleborg 1798 

     Træffes i Århus 1802,V. Skerninge 1806, 
      Havde søn Johan Ludvig Korch,f.24/7 1814 i Ulbølle 

     Hans Sønnesøn blev forfatteren Morten Korch. 
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Ved desværre ikke hvilket hus Jens J. boedei, men i 1801 bor han 

tisyneladende i Køng,jvf. Ft. 
    

 
____________________ 

   Folketællinger 
     

       Ft. 1787 H.J.Jørgensens afskrift giver ikke sikre oplysn. 
 

 
men kan være 35 fam. 

     - - - -  
      Ft. 1801 Jørgensens afskrift - fam nr. 31 

   Peder Jørgensen Korg 53 år, d.v.s.f. ca. 1748 
  Kirstens Pedersdatter, 55 år d.v.s.f. ca 1746 
  begge i første ægteskab 

    Karen Pedersdatter, 22 år d.v.s.f.ca.1779 
   

       Ft. 1834 20. fam. 
     Niels Hansen Korg,58,g.lever af sin jord 

   Karen Pedersdatter.58,g kone (55) 
    Maren Nielsdatter,18, datter 

    

       Ft. 1840 
      Niels Hansen, 63 år, f.c.1779 

    Karen Pedersdatter,62 kone,f.c.1778 
    Maren Nielsdatter,24,datter,ug. 
   

       Ft. 1845 
      Niels Hansen,69,f.Voldtofte 

    Karen Pedersdatter,64(67) 
     Maren Nielsdatter.29 
    

       Ft. 1850 
      Jørgen Larsen,36,f.i sognet husm.m.jord 

       kaldet Jørgen Dragon 
    Kirsten Johansen,32,f. Hårby, kone 

    Karen Jørgensen,3, barn 
      Karen Pedersdatter,74,(72)aftægtskone 

     Maren Nielsdatter,34,ug. hds datter 
   

       Ft.1860 
      Jørgen Larsen,46,g.f.i sognet 

    Kirsten Johansdatter,42,kone 
     Karen Jørgensen,13,barn 
     Mette Kirstine,8,barn 
     Anne Catrine,5,barn 
     udøbt pige, 1 år, barn 
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       Ft. 1870 
      Jørgen Larsen,55,g f.Køng s. 

    Kirstin(e) Johansdatter,52, f.Akkerup 
    Karen Jørgensen,22,ug,sypige,datter 
    Anne Catrine ",14  do 

    

       fil: Gum.20a side 5 af 6 
   

       

 
___________________ 

   Frastykninger 20b-20e videre historie: 
    

       Vedr 20b      Skovmarken(Skovgyden) fra Sliwas hus 
  

 
endt hos 16a Køng,Krogården 

         se indled./ovenst. 
         første ejer Peder Jørgensen R 264 

        sk. må fortælle hvorfra B.3/163 
        Peder Jørgensen, selvejerhmd.  1809 B.4/170 
         svigersøn: 

          Niels Hansen, Hesle         skøde 9/6  1809 B.4/170 
         som frastykker 20b 

           til matr 53, Sv. Åge Martinussens hus 
   

 
       skøde 28/4  1835 

         Se videre ejerskab der under matr. 53 til 16a Køng 
       d.v.s. Krogården, Højrupvej 19 

   

 
____________________ 

   

       Vedr.20c      parcel v Højrupvej     tillagt 16a Køng,Krogården 
 

           har været sammen med 54 og 38 
       til Nikolajsens hus matr.54 

        10/4 1963 under 33a til 25b 
        til 16a Køng,Ole Krogård Hansen 

       Højrupvej data herom 
         ejere 

            Niels Hansen; Hesle 
          Niels Mortensen, skøde ?? 
           Jacob Jensen, skøde 28/10,13/11   1963 B.19/570 

              hvorefter 20c & 54 sammen 
              d.v.s Jacob Jensen har 

               i forvejen 54 
            enken:Karen Nielsdatter,sk.24/12  1901 B.41/212 

          Morten Mortensen(sikkert g.m.enken) 
  

 
sk./vielsesat 14/3  1913 B.43/448 
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       Vilhelm Møller skøde på 20c 
   

 
sk.12/4 11/5  1917 B.45/597 

          H.P.Andersen, skøde på 20c 
   

 
sk.26/11 30/11  1920 B.48/260 

          Carl Knud Andersen,skøde på 20c 
   

 
sk.7/3  1933 

    

 
................... 

          20c via 33a via 25b til 16a Køng 
          Ole Krogård Hansen, Højrupvej 19 
   

 
___________________ 

   fil. Gum.20a side 6 af 6 
   

       Vedr. 20d Linieparcel, tillagt 4f 
   Jørgen Larsen frastykker 20d efter 1846 
     må være hus på Linien till. 4f & 4h, Fåborgvej 123 
     senere ejere: 

     Christian Nielsen 
 

B.17/175 
    ENKE Abelone Larsdatter skifteattest  1864 B.20/166 
   Henrik Vilhelm Ibsen skøde 14/11, 23/12  1864 B.20/166 
   Johansine Henriksen skøde 18/6, 3/7  1885 B.28/156 
   Ole Andersen skøde 3/8, 14/8  1891 B.30/582 
   Hans Peter Petersen skøde 22/6, 1/7  1892 B.31/353 
      Peter Petersen køber 4f fra 4a(P.Madsen) 

  

 
skøde 2/4, 5/4  1907 B.40/424 

      Peter Petersen køber 4h fra 4a(C.Madsen) 
  

 
skøde  10/12, 10/1  1919 B.46/959 

   

 
.................. 

       senere ejer er 
        Poul Hildebrandt 
     

 
____________________ 

   

       Vedr. 20e areal på Linien  tillagt 22a 
   

       20e 23/4 1971 til 16d til 3 k til 22a Chr. Nielsen 
  

       

 
__________________ 

   

        

    ejere forsat: 

 fremmed: 

Flemming Nielsen og Charlotte  skøde   8/10 1997 

 

 fremmed: 

Gerda og Bent Olsen            skøde   2001   
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Fil: Gum2-21a.doc                      side 1 af 2 
 

Oversigt over landbrug matr. 21a Gum., 

beliggende Fåborgvej     

         108 – tilhørende 

      Anne Grete Thise & Søren Heede Lund  
 

Resume: 

Stedet er som 3 andre småbrug ved Fåborgvej opført op til 

udskiftning i 1793, men på dette sted kender vi tidsspunktet ret 

præcist. Selvejergårdmand, Peder Andersen, på Enggården – matr. 

13a – opfører huset i periode 1778-87 og bortfæster det med jord 

til fæster og beboer Christopher Hansen. Sådan har det forsat som 

et lille landbrug – i perioder med gartneri - op til 1977, hvor 

jorden bortforpagtes. 
 

ooooooooooooooooo 
 

Identifikationer: 
Før udskiftning benævnt hus nr. 12 

1793 udskiftning nr. 48 m. hartkorn 0-2-0-1 ¼ 

     fæster ejede andet lod v.udsk.m. hartkorn 0-4-0-0. 

1793 fæster købte til selveje inden sin død 5/10 1793. 

1820 ”1844” matr. samlet hartkorn   0-2-3-0    

Der er frastykket en enkelt parcel, men tilkøbt flere bl.a. hele 

matr. 26a, som igen er frasolgt. 

Stedet blev i årtier regnet som Ambrosius Stubs fødehjem, hvorfor 

også mindestenen for ham blev sat der.       

Senere har det vist sig, at det rette sted var et hus i Krogen, matr. 

28a. Huset her kaldes undertiden for ”Ambrosiushuset”. 

ooooooooooooooooooo 

 

Ejere: 

Peder Andersen m.fæster Christopher Hansen nævnt 1778-87  

 Selvejer: 

Fæster Christoopher Hansen    skøde senest 5/10 1793 

 enke: 

Maren Nielsdatter 

 hds. 2. mand: 

Heinrich Hansen Rørmosegård      vielsat. 31/7  1794 

 svigersøn: 

Hans Pedersen                       skøde 22/12 1820 

 søn: 

Heinrich Hansen                     skøde  5/6  1868 

 fremmed ? : 

Marie Rasmussen                   sk.att. 26/10 1900 

 hds. mand:  
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fil: Gume.21a                            side 2 af 2 

 

Fr. Aug. Ludvig Nielsen        viels.att.  7 /2 1905  

 fremmed: 

Ejnar Simonsen                      skøde 27/6  1922 

 fremmed: 

Peder Chr.Pedersen(den gl. gartner) skøde 28/6  1932 

 søn:  

Arne Kaj Pedersen                   skøde 19/6  1970 

 enke: 

Kirstine Pedersen               sk.attest  1/6  1976 

 fremmed: 

Anne og Claus Strandholt            skøde 21/2  1977 

 fremmed: 

Anne Grethe og Søren Heede Lund     skøde 16/10 2001 

 

                     ooooooooooooooooo 

 

Familieforhold: 

Hans Christophersen boede ej i huset 
 søn: 

Christopher Hansen,dbt.6/4 1744,d.5/10 1793,g. 20/2 1784  

       Maren Nielsdatter,f.c.1762,d. før 1834 

           kun 1 kendt barn, Niels 

       Maren gift 2.g. 13/12 1793 m. 

 ny mand: 

Heinrich Hansen, kaldet Rørmosegård – vist fra Ørsted 

       f.c.1760,d.før 1834 

         2 kendte døtre, hvoraf Johanne videreførte sted. 

 datter: 

Johanne Henriksdatter,dbt.27/ 1800,d.e 1870,g.6/5 1820 m.  

       Hans Pedersen,f.c.1789 i Søllested,d.før 1870 

         3 kendte børn, hvoraf Henrik videreførte stedet 

 søn: 

Henrik Hansen,f.c.1834,d.e.1890, g m. 

       Maren Kirstine Poulsen,f.c.1832 Køng,d.3/7 1876,45 

         kender ej evt. børn 

- - - - - 

ny familie: 

Peder Chr. Pedersen,f. og d. ? bg. Køng,g.m. 

       Anna, f.?,d.? 

        2 børn, hvoraf Arne Kaj førte sted videre 

 søn: 

Arne Kaj Pedersen,f.23/4 1919,d.22/8 1972,g. m. 

       Kirstine,f.8/11 1918,d.22/4 1990 

        3 børn, men ingen førte videre. 

 

ooooooooooooooo 
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 Afslutning. 
Hans Krog har nærmere beskrevet huset i Vestfyns Hjem-

stavnsforenings årskrift årgang 1993 og efterfølgende. 

Dele af nuværende hus stammer fra 1787. 

Mere om Ambrosius Stub under hans rigtige fødehjem matr. 28 

 

 

 

 

 

 

Besøg på Assens dommerkontor/tinglysningen den 21. juni 2004 med 

henblik på at gennemgå og læse de derværende tinglysninger og 

dokumenter vedr. matr 21a Gummerup, be-liggende Fåborgvej 108 – 

også kaldet (uden at være det) ”Ambrosius Stubs fødehjem” - 

tilhørende Anne Grete  og Søren Heede Hansen. 

Deltagere v. besøget: oldermanden Poul Thaysen og Jens Riis 

- - - - - - 

Nedenstående gengives afskrift af deklaration – i origi-nalt 

sprog, dog med ”små” bogstaver - ang. mindesten for Ambrosius 

Stub. 

- - - - - - 

”Udskrift af Skøde- og Panteprotokol for Båg herred bind 41 folio 

606 – lyst 13/8 1909 

Løbenr.689/1909 stempel kr. 1,- 

 

Deklaration: 

I anledning af, at der på den underskrevne gartner Fre-derik 

August Ludvig Nielsen tilhørende ejendom matr. nr. 21 Gummerup by, 

Kjøng sogn, er rejst en sten med ind-skrift til minde om digteren 

Ambrosius Stub, erklærer jeg herved for mig og efterfølgende ejere 

af min nævnte ejen-dom, at bemeldte mindesten såvel som den 

jordhøj, hvorpå den er rejst, bestandig skal være fredlyst. 

Gummerup Bylav har forpligtelse til at vedligeholde min-desmærket 

og er ligeledes berettiget til at påtale mulige fredsforstyrrelser 

eller beskadigelser af det. 

    - - - - 

Ved denne deklarations tinglysning frafaldes retsanmærkning. 

     p.t. Assens den 12. aug. 1909 

     sign. Fr. Nielsen 

     til vitterlighed: L. Hansen      Menche 

 

læst på Båg herredsting den 13. aug. 1909 og tilført pantebog 41 – 

606.” 

 

############ 

Tiføjelse: 

Anne Grete og Søren Heede Hansen fik skøde på matr. 21a den 18/9 

2001 fra Claus Strandholt. 
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Den nye ejer erklærer sig – jvf skødets paragraf 2 bekendt med 

såvel denne ovennævnte deklaration som de andre på ejendommen 

værende( uden den/de dog i deres 

fulde ordlyd er gengivet i skødet). 

- - - - - 

 

Afskriftet afleveret til bylauget den 21. juni 2004. 
 

 

 

 

Registreringer for matr. 21 

       

       filnavn: Gum 21a side 1 af 5 
   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     "Ambrosiushuset" matr.21a 

    Anne Grethe Thise & Søren Heede Hansen 
  Fåborgvej 108 

     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       Stedet er bygget i periode 1778-1787 af selvejerbonde Peder An- 

dersen fra Enggården og bortfæstet. Stedet ses på udskiftningskor- 

tet og findes andetsteds benævnt efter gl. matr. huus nr. 12 
 1793 udskiftn. nr. 48 m. hartkorn 0-2-0 1 1/4. Huus og have. 
 Ejer:Peder Andersen. Beboer og fæster Christopher Hansen. 
 Christopher Hansen ejer i forvejen også udskiftn.nr.48 jordlod m. 

hartkorn 0-4-0-0. Christopher Hansen købte det hele til selveje i  

1793 - inden han døde 5.okt.1793, jvf. Udskiftningslisten 
 - - - - -  

      Visse ting tyder på, at de 4 ejendomme,20a,21a,22a & 23 har nogen- 

lunde samme oprindelse og tidspunkt. 
   Alle små landbrug. Hidtil har det kun været mulig at konstatere 

at 21a kommer fra Enggården. For de øvrige er oprindelse dunkel, 

idet det ikke har været mulig at finde "frastykker".  !! 
      22 & 23 muligvis fra Skovgård - matr. 8a 

  

       1820  "1844" matr. nr 21 hartkorn 0-2-3-0 
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Areal besøg tingbog jan. 2002 

   

 
 3h    1ha 3010 kvm 

    

 
21a        4291  " 

    

 
26a        8035 kvm 

    

 
ialt   2ha 5336  << 3k & 16c må indgå 

   1992 matr.nr. 21a og 26a i øvrige matr. 
   

       1992 Tingbog 3h Gummerup 
    

 
____________________ 

   

       Frastykning af matr. år 
     

       kun 21b  se/tillagt 3b Hårby,  
    

 
_______________ 

    Tilkøbt: 
      tilkøb 16c fra Peder Hansen til Fr. Aug.Ludvig Nielsen 

 

 
17/6,5/7 1907 

    tilkøb 3k fra Moth til Fr.Aug.Ludvig Nielsen 
  

 
14/7,20/7 1917 B.45/746 

    

       tilkøb 26a er opr.en hovedparcel. Restparcellen med hus består som 

       26b, Byvejen 90 (Nåmansens hus) se matr 26b 
          26a blev købt af Fr.Aug. Ludvig Nielsen 

  

 
skøde   28/6,30/6  1916 

           26c er endt hos Skovgård matr.8a,  
   

 
skøde        6/11  1970 

           matr.16c & 3k må være inddraget i andre matr. 
  

       
fil: Gum.21a 

side2 af 
5 

    

       Ejerrække    navn                Skøde Datoer nævnt år 
   

       bygget i periode 1778-1787 af 
    Peder Andersen fra Enggården  til 

     fæster: 
      Christopher Hansen,f.1744 (1793) 

     hs. enke: 
     Maren Nielsdatter,f.1762 (1793) 

     hs.2. mand: 
     Henrich Hansen,Rørmosegård 31.juli 1794 

      do.  do. ejer 1820,jvf. P.J. "1844" 
     svigersøn: 

     Hans Pedersen skøde 1/12 ,22/12  1820 B.6/127 
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  søn: 
      Henrik Hansen skøde 23/2,5/6  1868 B.21/430 

     fremmed ?? 
     Marie Rasmussen skifte ? 13/10,26/10  1900 

      hds. mand (vielsesat.) 
    Frederik August Ludvig Nielsen,skøde 3/2  1905 
      fremmed: 

     Ejnar Simonsen skøde 27/6  1922 
      fremmed: 

     Peder Chr. Pedersen (gamle gartner) sk.28/6  1932 
      hs. søn: 

      Arne Kaj Pedersen,       skøde 19/6  1970 
      hs.kone Kirstine Pedersen, sk.at. 1/6  1976 
      fremmed: 

     Anne og Claus Strandholt skøde  21/2  1977 
      fremmeed: 

     Anna Grethe Thise Hansen  
     & Søren Heede Hansen    skøde 16/10  2001 
    ......................... 

     
Beboer/fæsterrække navn                Indfl 

ytn. 
Dato nævnt år 

   

       Christopher Hansen 
 

1793 
     se ejerrække 

     ......................... 
     Bygningsoplysninger evt. 

    

       Huset er blevet fredet og ses nok som da det blev bygget. 
 Se iøvrigt Vestfynsk Hjemstavn 1992 og 1993 

  fil: Gum.21a side 3 af 5 
   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Væver 
      Christopher Hansen f. c. 

    1744,d. 5/10 1793 børn: 
     g.20/2 1784 Maren Niels-   kun Niels Christophersen,f.c.1793 

  datter,f.c.1762,d.før     fl. oplysn.ses ej Køng K.b.reg. 
  1834 

      

        enken Maren Nielsdatter 
    g.2.g.13.dec.1793 med børn: 

     træskomand Henrich Hansen   Johanne Heinrichsdatter,f.c.1800 
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kaldet H.Rørmosegård(x     førte stedet videre 
   f.c.1760,d.før 1834 

     

 
  flere?? 

      datter: 
      Johanne Henriksdatter 

    f.c.1800,d.e.1870, g. børn: 
     6/5 1820,20 år, m.   Henrik Hansen,f.c.1834 

   Hans Pedersen,f.c.1789     førte stedet videre 
   i Søllested,d. før 1870   Karen Hansdatter,f.c.1838,g.28 år,11/4  

  

 
    1866 m.Hans Hansen i Højrup 

  

 
  Susanne Hansdatter,f.c.1842,g.33 år,16/5 

  søn:     1874 m.Lars Carlsen, Sdr. Broby 
  Henrik Hansen,f.c.1834 

    d.e 1890, g. børn: 
     Maren Kirstine Poulsen, 

    f.c.1832,Køng s.,d. 
     d.3/7 1876,45 år 
      - - - - -  __________________ 

    ny familie: 
     

       Peder Chr. Pedersen børn: 
     f.d.g. ? Kaj Pedersen 

    Anna ...  førte sted videre 
     ej finde Gravsten søn mere ? 
    

       Kaj Pedersen,23/4 1919 børn: 
     d.22/8 1972 Poul hds søn 

    g. Ingil, deres barn 
    Kirstine Pedersen,f.8/11 Jørgen, deres barn 
    1918,d.22/4 1990 __________________ 

   ________________________ 
    x) kirkebog oplyser: 

     Hans 
Rasmussen(Rørmosegård) d)     Rørmosegård ref. efter andre 

  g.17/6 1746 m.        kilder til Ørsted. 
    Johanne Hansdatter, Glamsbjerg 

      kan det være forældre ? 
    fil: Gum.21a ____________________ side 4 af 5 

   Folketællinger 
     

       Ft. 1787 
      Christopher Hansen,43 husm.& væver 

   Maren Nielsdatter,25,kone beg g. 1. g 
     ingen børn 
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       Ft. 1801  = 30.fam. 
     Heinrich Hansen,41,g.1g,husm.& træskomand 

     kaldet Henrik Rørmosegård 
    Maren Nielsdatter,kone,39,g.2.g 

    Niels Christophersen,9 år, hendes søn 
    Johanne Heninrichsdatter,1 år barn 
   

       Ft. 1834 = 21. fam. 
     Hans Pedersen,44,g lever af sin jord 

   Johanne Heinrichsdatter,34,kone 
    Peder Hansen,6, barn 

     Henrik Hansen,0 år barn 
     Maren Hansdatter,14, datter 
     Anne Hansdatter,12,datter 
    

       Ft 1840 
      Hans Pedersen,50,lever af sin jord 

   Johanne Heinrichsdatter,40 
     Peder Hansen,12 

      Henrik Hansen,6 
      Karen Hansen,2 alle 3 deres børn 

   

       Ft 1845 
      Hans Pedersen,55,f.Søllested 

    Johanne Heinrichsdatter,45 
     Henrik Hansen,12, barn 
     Karen Hansdatter,7,barn 
     Susanne Hansdatter,5 
      Hans Pedersen,78,enkem. aftægt, kan han være bedstefar ? 

 

       

       Ft 1850 
      Hans Pedersen,61,g.f.Søllested husm. 

   Johanne Henriksen,50 g.kone 
     Henrik Hansen,16, søn, førte sted videre 

    Karen Hansdatter,12,datter 
     Susanne Hansdatter,8,datter 
      Anne Marie Rasmussen,3,plejebarn 

   fil. Gum.21a side 5 af 5 
   

       

       Ft.1860  44.fam 
     Hans Pedersen,71 
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Johanne Heinrichsdatter,60,f. i sognet 
    Henrik Hansen,26,søn  

     også kaldet Henrik Rørmosegård 
   

       Ft 1870 
      Henrik Hansen,36,g.,f.Køng s. kurvemager,husm. 

  Anne Kirstine Poulsen,38, kone,f.Køng Mk 
  

       

       Ft.1880 
      

       Ft. 1890 
      ____________________ 
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Fil: Gum2-22a.doc                       2 sider 

 

Oversigt over gård – matr. 22a – 

beliggende Fåborgvej 112 

               tilhørende  Chr. Nielsen 
 

Resume: 
Gården hører til blandt de 4 huse, som er opført på 

udskiftningskort, men hvorom der ikke ses at være opført nr. og 

hartkorn. Stedet har det meste af sin tid kunnet ernære en 

familie, selvom der om flere er oplyst at de havde 

snedkerhåndværk. Faktisk har kun en slægt beboet stedet siden 

1804. 

 

ooooooooooooooooooooooo 

 

Identifikationer:  
Omkring det første. Min tese er: byens smed hed Peder Larsen,der 

nok boede i et nu nedrevet hus ved Skovgård. 

Jeg er tilbøjelig til at tro, at sønnen Mads Pedersen  etablerede 

sig på matr. 22a, og at jorden kom fra Skov- gård.   -   Han tog 

forældrene med som aftægtsfolk.    Han solgte/mageskiftede stedet 

med en gård i Skallebjerg. 

1802  og Lars Christophersen havde skøde 1/7  1802 

1804  ungkarl og snedker Niels Krabbe Jensenius fra Vejl- 

      by i Vends H. fik skøde        12/12 1804  

1820  ”1844” matr. nr. 22a hartkorn 0-3-1-1 1/2 

Der er intet frastykket, men jævnlig tilkøbt og enkelte dele heraf 

er videresolgt,men stedet har med rette i kraft af hartkorn kunnet 

betegnes som gård.  

Nuværende bygninger har sikkert base i de gamle bygninger fra 

første byggeri. 

 

ooooooooooooooooooo 

 

Ejere: 
Mads Pedersen               ejer ca. 1793 

 fremmed: 

Lars Christophersen Mose skøde   1/7  1802 

 fremmed: 

Niels Krabbe Jensenius,  skøde  12/12 1804 

 svigersøn: 

Niels Jørgensen          skøde   9/1  1846 

 enke: 

Karen Marie Jensenius Sk.attest 29/3  1878 

 søn: 
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Niels Nielsen            skøde  29/3  1878 

 søn:   

Jensenius Nielsen        skøde  23/10 1914 

 enke  

Agnes Mathilde Nielsen  sk.att. 20/?  1954 

 søn: 

Chr. Nielsen             skøde  12/8  1954 

 

ooooooooooooooooooooooo 

 

 

 

Familieforhold: 
Niels Krabbe Jensenius,f.c.1774 i Vejlby v. Middelfart 

          d.27/2 1848,gift 11/1 1806 m. 

      Anne Jørgensdatter,f.c.1771,Hårby,d.4/2 1855,84 år 

          2 kendte børn, hvoraf Karen Marie førte videre 

 datter: 

Karen Marie Nielsdatter/Jensenius,dbt.18/9 1808,d.6/5  

         1878,69 år, gift m. 

      Niels Jørgensen,f.c.1807  Broby,d. 11/1 1861,54 år 

          3 kendte børn, hvoraf Niels førte videre 

 søn: 

Niels Nielsen,f.1846,d.e.1890, g. 24/10 1879 m. 

      Mette Christensen, Højrup 

          kun 1 kendt barn/søn Jensenius førte videre 

 

  søn: 

Jensenius Nielsen ,f. ?, ? g. m. 

      Agnes Mathilde Nielsen 

          4 kendte børn, hvoraf Christian førte videre 

 søn: 

Christian Nielsen, f.28/5 1927, g.m. 

      Bertha Madsen,f.21/4 1933,d.29/9 1999. 

 

 

 

dec.2002  
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Registreringer 

vedr. matr. 22 
      filnavn: Gum.22a side  1 af 5 

   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     

       Ejere og beboere:  Chr. Nielsen  
   Fåborgvej 112, 

     5620 Glamsbjerg 
     

       Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     

       Stedet synes oprettet i periode 1770-1793, da det findes på ud- 

skiftningskort uden nummer. Jeg kan derfor ikke identificere ejeren 

Jeg kan ikke finde Mads Pedersen el. Lars Mose v.udsk. 1793 
 se Skovgård og gl. smedie  matr 31 

   

        i perioder kaldet Niels snedkers hus 
   

       1820 ca.afskr."1844" 0-3-1-1 1/2 Niels Krabbe Jensenius 
  

       

       1992 matr.nr. 22,16d,13l og 38 Hårby 
   

       1992 Tingbog se under 3k Gummerup  ?? 
   

       

       Ejendomsværdi  år 1992 Areal år 1992 
     I alt 

      heraf Gr.værdi matr 22a 4ha7933 kvm 
   forskelsværdi    ej reg. matr.16d 1ha8668 kvm 
    Stuehusværdi matr.13l 3ha0117 kvm 
  

 
         (Hårby) matr.38 0ha8905 kvm 

  

 
          hvor er matr. 3k ?? 

   

  
matr.26c ?? 

   

  
matr.20e ?? 

   Frastykning af matr. matr.16c ?? 
   

 
            må være inddraget 

   

 
            i øvrige 

    intet frastykket 
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       Tilkøbt 
      

       16d kommmer fra Bækgården,men er 
       købt fra SLIWA matr.20 

    13l må være fra Enggården 
    38  Hårby nr. 

     

       
 3k fra Villums gd. via Sliwa 

liwa     
købt/skøde 

21/12 
1918 10/1  1919 

  26c               do.  do. do. 
   20e kom fra 16d via 3k til 22a skøde 8/5 1969 

      køb – videresalg 
         fra grund v. Byvej til 22a til Malergd i Hillerup til Skovgd.8a 

 16c      skøde 5/7 1907 
    

       fil um.22a side 2 af 5 
   

       Ejerrække    navn                Skøde datoer nævnt år 
   

       Mads Pedersen    
        Han må uden tvivl være 1.skødehaver, men hvorfra jorden kom  

   og hvornår (Skovgård matr 8a, ca. 1793) 
        Se udskiftningskort med navne.  
        se bemærninger Skovgård matr 8a 
   

           der er 2 muligheder Mads Pedersen: 
    +  1.Mads Pedersen,f.2/7 1769 i Køng,d.13/5 1823 i Skallebj. 

        g.(nok Verninge)m.Maren Jensdatter,f.19/6 1774 i Langsted 

  
det er ham ! 

          var vist smed, men købte gd. i Skallebjerg 
         i periode 1800-180 1   Se Vestfyns Hjemstf. 1991 side 54 
  

        -  2.Mads Pedersen,f.c.1748 i Køng,d. som aftægtsmand 17/9 
        1827,79 år,g.24/11 1797 m. Karen Andersdatter,.c.1757 Køng 

       d.6/3 1825,68 år dur ikke ! 
    

       Ved Ft. 1801 er 29 fam. Mads Pedersen 
        sammenhold af data - så så er det ovennævnte 1. mulighed 

   Mads Pedersen,32,husm.m.jord og smed 
    Maren Jacobsdatter,kone 28, beg 1. æg.sk 
  

 
Jacobsdatter må være fejlaflæsning 

  

 
alder passer/ Jensdatter 

       Hans Madsen,7   deres barn 
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    Lars Madsen,5        do. 
          Anne Kirstine Madsdatter,2 do. 

          Peder Larsen,76 inderste   mandens forældre 
         Kirsten Madsdatter,72   do.          do, 

   

 
################ 

    

         KONKLUSIONEN maj 2002 
    Peder Larsen var byens smed 
    sønnen Mads Pedersen etablerede sig på matr. 22a efter 1793 

 stiftede familie og tog forældre i aftægt - senere salg af 22a og  

køb af gård i Skallebjerg 
      -  broder Hans Pedersen kom til matr. 23 

  

        fremmed:   ny ejer 
     Lars Christophersen Mose Skallebj,Hårby 

    

 
skøde 1/12,1/7  1802 B.3/452 

        måske mageskifte med Mads Pedersen ? 
  

        der henv. til Ravnebj Hrd., men henv. dækker ikke ! 
  Lars C.M. findes ej i Kirkeb.reg.el. Ft. 1801 

        Han byggede nok stedet 
     fil: Gum.22a side 3 af 5 

   

       Niels Krabbe Jensenius, skøde (12)/12  1804 B.3/ 549 
    ungkarl, Snedker kom fra Vejlby i Vends  

    H.,født ca.1774,boede der ca.1820 & 1834 
    do. do. ejer 1820,jvf. P.J. i "1844" 

     svigersøn: 
     

Niels Jørgensen,ungkarl 
skøde 18/4 & 
9/1  1846 B.14/42 

     Højrup, tjener i Nr. Broby 
      enke: 

      Karen Marie Jensenius,sk.at. attest 27/3, 29/3  1878 B.25/192 
     søn: 

      Niels Nielsen skøde 17/3,29/3  1878 B.25/191 
     søn: 

      
Jensenius Nielsen 

skøde 
1710,23/10  1914 B.44/145 

   Jensenius Nielsen køber 16c, skøde 5/7  1907 
    Jensenius Nielsen køber 3k & 26c 

      fra Frederik Nielsen skøde 10/1  1919 B.47/20(0) 
  

       Agnes Matilde Nielsen,Skifte at. 20/11  1954 
      søn: 

      Chr. Nielsen skøde 12/8  1954 
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_________________ 
     x) hverken L-arkiv el jeg kan læse navn 

      se Ft. 1845 - Vejlby v.Middelfart 
   Beboer/fæsterrække navn                Indfl ytn. dato nævnt år 
   

       

       Bygningsoplysninger evt. 
      som alm tekst. 

     

 
o o o o o o o o o  

    fil: Gum.22a side 4 af 5 
   _______________________ 

    Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      

       Niels Krabbe Jensenius 
    snedker,kom fra Vejlby 
    f.c.1774,d.27/2 1848    børn: 

     g.11/1 1806 m.  1. Karen Marie Jensenius,f.c.1809 
  Anne Jørgensdatter, Gum.      førte stedet videre 

   f. i Hårby 
      f.c.1771,d.4/2 1855,84 år  2. Kristian Vilhelm Jensenius,f.1811 

  

       svigersøn: 
     Niels Jørgensen,f.c.1807 

    i Nr. Broby – snedker     børn: 
     d.11/1 1861,54 år  1. Niels Nielsen,f.c.1846 

   g.24/5 1845 m.Karen Marie       førte gd. videre 
    Jensenius,f.c.1809,d.6/5      g.24/10 1879 Mette Christensen,Højrup 

 1878,69 år  2. Anne Nielsen,f.c.1848,g.12/4 1881,29år 
 

 
    Hans Chr. Nielsen, Assens 

   

 
 3. Anne Johanne Nielsdatter,f.c.1851, g. 

  

 
    5/5 1882,32 år,Hans Jørgensen,Brahesh. 

 

       søn: 
      Niels Nielsen,f.1846,d.     børn: 

     g.24/10 1879 m  1. Jensenius Nielsen g.m. 
   Mette Christensen, Højrup        førte gd. videre 

    f.c. 
      

       søn: 
      Jensenius Nielsen g.m. 

    

 
    4 børn: 

     

 
 1. Karen Meta,g.Carl Andersen, Linien 

  

 
      Karen Meta 28/1 1917-16/3 1988 
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      Carl Andersen,)73 1915-29/6 1993 

  

 
       4 børn 

    

 
           1.Birthe g.m.Erik Hansen,Højrup 

  

 
           2.Bent g.m.Karen,bor Højbjerg 

  

 
           3.Helmuth 

    

 
           4.Lis 

    

 
 2. Rigmor bor Stenstrup 

   

 
 3. Erna,død boede i Odense 

   

  
3 børn 

    Christian Nielsen,   4. Christian Nielsen 
      f.28/5 1927,g.      overtog hjem 
    Bertha Madsen,f.21/4  
    1933,d.29/9 1999  >>>>>> ingen børn 
    

 
.......... 

     

 
Bertha, bror til Hans Madsen på Linien 

  

 
& 1 bror, bor i Grindsted 

   

 
1 søster bor i Odense 

   

 
1 søster bor Grindsted men død 

  

       ---------------------------------------------------------------- 
 fil: Gum.22a side 5 af 5 

   

 
FOLKETÆLLINGER 

    

       Ft. 1801 Lars Christophersen Mose 
             ingen oplysn. 

 
gl 

         se dog ovenst. om 29.fam. Mads Pedersen. 
  

       Ft. 1834   22. fam. 
     Niels Krabbe Jensenius,60 år, f.c.1774, snedker 

  Anne Jørgensdatter,63 
     Kristian Vilhelm Jensenius,23, søn, f.c.1811 

  

       Ft. 1840  
      Niels Krabbe Jensenius,65 snedker 

   Anne Jørgensdatter,kone, 69 
      Karen Marie Jensenius,32,datter 

   

       

       Ft. 1845   
      Niels Krabbe Jensenius,70,f.i Vejlby 

   Anne Jørgensdatter,71 
     Karen Marie Jensenius,37,ug.datter 
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FT. 1850  Niels Jørgensen,43 
              Karen Marie Jensenius,42, kogekone 

            Niels Nielsen,4 barn 
              Anne Nielsen,2 år  "  
              Anne Jørgensdatter,79,enke & aftægtskone,f.Hårby 

           Maren Pedersen, 30,ug. indsidder og væver 
  

       Ft. 1860  Niels Jørgensen,53 år,g   49.fam. 
             Karen Marie Jensenius,53 

              Niels Nielsen,15 søn 
              Anne Johanne,10 år, datter 

             Maren Pedersdatter,41, vævepige 
   

       Ft. 1870  Karen Marie Jensenius, 63. enke 
             Anne Nielsen,21,ug, datter 
             Anne Johanne, 19, ug, f.i Køng datter 

            Mads Hansen,8,fødedreng kaldet Mads Snedker 
            - - - - 

          boende: 
               Anne Marie Nielsen,26 f. Hillerslev 

             Gertrud Marie Nielsine Rasmussen,f. Køng,1 år,hds.datter 
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fil: Gum2.23a                           side 1 af 1 

 

Oversigt over hus, matr. 23 Gum. beliggende 

Fåborgvej 118 

     tilhørende Kent Børge Olsen                          
 

Resume: 
Stedet er et hus etableret ca. 1793 – muligvis på jord fra 

Skovgård, matr. 8a, jvf. 22a.  Stedet er forblevet et hus og har 

haft utrolig mange ejere – ingen synes at kunne blive hængende. Er 

blevet benævnt som ”Karetmagerhuset”. Bygningsmæssigt kan dele af 

nuværende godt være fra den oprindelige bygning. 

oooooooooooooooooo 

 

Identifikationer:     samt Ejere 
Min tese er: 

Kortskitse fra udskiftn. 1793 angiver 4 huse på Linien. 

Smedesønnen, Hans Pedersen fra Gum, f.c. 1764 etablerer sig på 

stedet i tilknytning til udskiftning, jvf. bror Mads Pedersen på 

matr. 22a 

  ejere: 

1820 ”1844 matr.” hartkorn 0-0-3-1 ¾ ejer Hans Pedersen 

Hans Pedersen            skødehaver  1826 

           tvangsauktion 

Lars Madsen          aukt.skøde 15/3  1826 

Carl Nielsen,Hårby   aukt.skøde 27/6  1836 

Hans Nielsen, Køng        skøde 10/8  1836 

Hans Jørgensen            skøde 22/11 1843 

Peder Hansen, Sallinge    skøde 10/9  1851 

 enken: 

Marie Nielsdatter       Sk. att. 1/7  1857 

 ny mand: 

Jørgen Rasmussen       viel.att. 1/7  1857  

Lars Nielsen          skødedato    ? 

Chr. Jørgensen            skøde 18/1  1891 

Søren Madsen          skødedato    ? 

Jørgen Mathias Jørgensen  skøde 11/10 1933 

Carl Chr. Hansen          skøde 26/10 1940 

 enken: 

Dina Margr.Hansen      Sk. att.  5/3  1969 

Kent Børge Olsen,         skøde  6/5  1988 

   død 25/10 1998 

enken 

ooooooooooooooooooooo 

Familieforhold: 
Der er faktisk ikke familierelationer mellem de forskellige ejere 
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Registreringer 

vedr. matr. 23 
      

       filnavn 23 side 1 af 2 
   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     hus Fåborgvej 118 
     Kent Børge Olsen'bo 

    Fåborgvej 118 
     5620 Glamsbjerg Gl.H.J.Jørgensen 

   

  
kaldte det 

   Ældre identifikationer: Søren Madsens 
   "Karetmagerhuset" Hus 

    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     Efter kortskite fra udskiftning 1793 er huset indtegnet som det 

fjerde på Linie/Fåborgvej, men jeg kan ikke se et nummer 
 og det er ikke lykkedes at identificere det med hartkorn 
 på udskiftningslisten 

    

       efter "1844" får det nr. 23 og ejes ca 1820 af Hans Pedersen 
 med hartkorn 0-0-3-1 ¾ 

    

       1992 Tingbog 23 Gummerup 
    

       

       
Frastykning af matr. år 

Køb 
matr. år 

   

       intet frastykket eller tilkøbt 
    ......................... 

     

       Ejerrække    navn                Skøde Datoer nævnt år 
   

       Min hypotese er at Gummerup-smedesønnen Hans Pedersen,f.c.1764 

  - se Ft. 1801/27.fam & Ft. 1787/ 29.fam. -  etablerer sig på 
 stedet efter 1793 - ca.samtidig med bror Mads på 22a -  
 og bor der til 1826, hvor ejendommen kommer under auktions hammer 

se bemærkn. matr 8a se Ft 1801 27.fam 
    Jorden således kommen fra Skovgård/matr.8a 
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Efter gl. tingbog 
     Hans Pedersen, er ejer  1826 

    Lars Madsen  3. auktion aukt.skøde 15/3  1826 b. 8/348 
   

Carl Nielsen,Hårby, auktionsskøde 
onskøde 27/6, 
19/8  1836 b.11/363 

   Hans Nielsen,Køng på hus i Gummerup 
   

 
skøde 10/8  1836 b.11/370 

   Hans Jørgensen skøde 22/11  1843 b.13/491 
   Peder Hansen,Sallinge skøde 29/12,10/9  1851 b.15/167 
    hs.enke:Marie Nielsdt. skifteat.1/7(x  1857 b.17/294 
    ny mand: 

     Jørgen Rasmussen vielsatt.1/7  1857 b.17/294 
   

 
henv.oplyser intet b.17/111 

   Lars Nielsen(x 
     

       Chr. Jørgensen skøde 18/1  1891 
    Søren Madsen skødedato ? 
    tømrer,Jørgen Mathias Jørgensen, skøde 11/10  1933 
    

Carl Chr. Hansen (Karetmager)  skøde 26/10 
 1940  
htk. 0-0-3-1 3/4 

  Dina Margr. Hansen, skifte.at.  5/3  1969 
    Kent Børge Olsen    skøde   6/5  1988 
      enke: tilsalg marts 2002 
    ________________________ 
    x) oplyser søn,Lars,f.1853 - de identiske ? 

  fil: Gum.23 side 2 af 2 
   

 
____________________ 

   Bygningsoplysninger. 
     Bygn. marts 2002. Kan udmærket være rester fra ca 1800 

 

 
____________________ 

   

       Oplysninger om familie- 
      forhold. 

      Der synes absolut ikke at være noget gennemgående familieforhold ! 

 derfor intet at hente i Kirkeb.reg. 
      ............. 

     

       Hans Nielsen skødehaver 1836 
     nok d.10/11 1847 i Højrup 
        ............... 

     

       Carl Chr.Hansen datter Margit 
    f.1907,d.1968, g. gift m. bror til Tove Nielsen 

   Dina Hansen Højrup 
     f.1910,d.2001 
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    ............. 
     

       Kent Olsen,f.20/12 1950 
    d.25/10 1999, g. 

     M. Olsen 
      

 
___________________ 

   

       Folketællinger 
     

       

       Ft. 1787 se 29. fam. Hans Pedersen 
   

       Ft. 1801 se 27. fam. Hans Pedersen 
   Hans Pedersen,37,g.1.g. husm. m. jord 
   Johanne Hansdatter,kone,57,g.2.g. 
    Jeppe Jensen,2, et fødebarn 

    

       Ft. 1834 24. fam.  ej ejere 
    Hans Pedersen Hole,73, daglejer 

   Johanne Madsdatter,51, kone i så fald kone 
    Lars Hansen,14,deres søn nr. 2 

    

       Ft. 1840 hus 
     Hans Pedersen,77,handler m.knapper,bændler ect. 

  Johanne Madsdatter,60,kone 
    

       Ft. 1850 ej finde emne 
    

       Ft. 1860 ej finde emne 
    

       Ft, 1870 efter H.J.J. 
     Kristen Jørgensen,57,f.Højrup, husm. 

   Gertrud Rasmusdatter,50 kone,f. Nr. broby 
   Maren Hansen,f. Nr. Broby, Tj. pige ?/hds.datter ? 
    Lars Andersen,3 fødebarn f. Køng 

        - - - -  
      Hans Hansen,35,f.Hårby,daglejer 

   Karen Hansen,31,f.Køng,kone 
     Hans hansen,3 søn 
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fil: GUM2-24.doc                     side 1 af 1 

 

Oversigt over matr. 24, beliggende Fåborgvej 

ca.111 – ubebygget – tilhørende Bøgebjerggård, 

matr.4a 
 

Resume: 
Arealet synes ved udskiftning at være blevet tillagt matr. 3a, og 

er derefra gået i salg i ubebygget stand. 

I forbindelse med udarbejdelse af 1844 matr. ca. 1808 er det 

blevet accepteret som selvstændigt areal med matr. nr. 24 

 

Ejere: 
Hans Christophersen, formodentlig søn fra matr. 3a 

 auktionsskøde til – dato usikker 

Jørgen Pedersen (ej Bøgebjerggård) 

Anders Pedersen, Enggård matr.13a skøde 1820 

1820 ”1844” matr nr. 24 ejer Anders Pedersen 

 søn: 

Jens Andersen, Enggård            skøde 6/4 1839 

 fremmed: 

Peder Jørgensen, Bøgebjerggård, skøde 23/12 1863 

 

ooooooooooooooooooo 

 

Afslutning. 
Jorden tilhører stadig Bøgebjerggård og er fremdeles ubebygget. 

 

ooooooooooooooooooo 

 

 

 

 

 

Registreringer 

vedr. matr. 24 

      filnavn GUM.24 side 1 af 1 
   

 
REGISTRERINGER 

    

       Identifikation 1992 
     matr. nr. 24 beliggende Fåborgvej, ubebygget 

  Ejer:Bøgebjerggård 
     Fåborgvej 91 
     5620 Glamsbjerg 
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Ældre identifikationer: 
    

       Årstal/betegnelser Hartkorn 
     Efter "1844" ca.1820 hartkorn 0-4-1-0 

   Må være blevet særskilt matrikuleret  ved "1844". Er blevet handlet en del. 

en del. Kaldtes tidligere Bødkermarken el Bødkerløkken 
 

       Se iøvrigt matr. 3a - "Villums gård" 
   

       1992 matr.nr. 24 
     

       1992 Tingbog 4a Gummerup 
    

       

 
___________________ 

   

       
Frastykning af matr. år 

Køb 
matr. År 

   

       intet tilkøbt el. frastykket 
    

 
___________________ 

   

       
Ejerrække    navn 

               
Skøde datoer nævnt år 

   

       Arealet synes ved udskiftning at blive tillagt matr. nr.3 (Villums gd) 

gård). Herfra er det solgt inden "1844" matr. færdig, idet det da  

får matr. nr. 24. Det betyder omvendt, at det ikke var blevet  
 tillagt en bestående ejendom. 

    Tingbogen anfører første ejer som (Hans?) Christophersen, som  

    nok er søn fra 3a, og som "giver"  
   auktionsskøde til Jørgen Pedersen (ej fæster på Bøgebjerggård ). 

Jørden Pedersen giver skøde til Anders Pedersen, Enggård. 
   Anders Pedersen ejer i 1820,jvf.P.J. i "1844" 

  Anders Pedersen skøder til søn, Jens Andersen, Enggård 6/4 1839. 

Jens Andersen giver skøde til Peder Jørgensen,Bøgebj.g.23.dec.1866 

       Tingbog og akter bør studeres (jan.94) 
   

       se iøvrigt matr. 4a – Bøgebjerggård 
   

       Ejerrække: 
     første ejer: Hans Christophersen (fra matr 3 ??) 

  Jørgen Pedersn       auktionskøde b. 4/495 SP780 
   Anders Pedersen (Enggård) skøde b. 6/104 SP 782 
   Jens Andersen  (Enggård) skøde 12/4 b.12/238 
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1839 

Peder Jørgensen(Bøgebjg.) skøde 
11/1 
1867 b.21/35 

        SE videre Bøgebjergg matr.4a 
   

       Bygningsoplysninger  
     aldrig bebygget 

     

       Oplysninger om familie- 
      forhold.  INTET 
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fil: Gum2-25.doc                    side 1 af 2 

 

Oversigt over matr 25a Gum – hus – beliggende 

Højrupvej 15 

tilhørende Susanne Højbjerg Hansen. 
 

Resume: 
Jorden stammer fra 27a i Gummerup, men fik ved ”1844 matr” nr. 25 

med htk. 0-2-0-0 og er bebygget med et hus. Tingbog matr. 25a Gum. 

Areal af 25a er - pr. 23/6 1997 - 2223 kvm. 

 

oooooooooooooooooooo 

 

Lidt historie. 
Parcellen må være skilt fra matr. 27a i Gummerup efter udskift-

ning 1793, men findes som nævnt ved udarbejdelse af ”1844 matr” c. 

1809. Hvornår første bebyggelse kendes ikke eksakt. 

Parcellen nævnes da som et hus med jord med htk. 0-2-0-0 med areal 

ialt ca. 4 ha. 6107 kvm. 

Tilkøbt nr. 85a Køng – tidspunkt før 1933 - areal ukendt. 

Den 23/8 1946 oplyses 2 hartkorn: på 25a 0-2-0-0 og 

                                  på 85a 0-0-2-2. 

Matr. 25 er senere delt – nok 18/4 1963 – i 25a og 25b. 

Matr. 85a indgår nok i 25b, som sælges til Krogården, Højrupvej 

19. 

Der oplyses 2 datoer for salg af 25b, nemlig 18/4 1963 og 18/2 

1971. Nedlagt som landbrug. 

 

oooooooooooooooooooo 

Ejere: 
Chr. Johansen ejer før 1805 

Hans Findsen                     skøde 11/12 1805   B. 4/305 

  Hans Findsen boede i Strandby 

  muligvis havde han tidligere 

  købt et naboareal af Hans Pe- 

  dersen i Højrup 

  Skøde Ravnebj. 22/6 1793 

Anders Christensen               skøde 11/6  1808   B. 4/579 

  byggede måske første hus. 

  Anders Christensen oplyses 

  som ejer hos P.Jensen,”1844 

  oversigt” c. 1810 

  er det/må være tilkøb fra  ?? 

Peder Christensen                skøde 11/6  1813   B. 4/579 

 datter af Anders Christensen: 

Maren Andersdatter               skøde  9/1  1846   B.14/053 

fil: Gum2-25a                                 side 2 af 2 
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 ejere forsat: 

 ny mand: 

Hans Rasmussen,murer     vielsesattest 18/8  1848   B.14/520 

 svigersøn: 

Niels Hansen                     skøde 17/10 1879   B.25/647 

 enke: 

Maren Katrine Hansen         sk.attest  6/3  1908   B.40/749 

Rasmus Marius Hansen             skøde  6/3  1908   B.40/750 

Gdr. Hans Hansen,Nellemose 

  på 25a Gum.& 85a Køng          skøde 30/5  1933 

 søn: 

Rasmus Hansen                    skøde 23/8  1946 

Edvard Carlo Madsen              skøde  7/12 1984 

Erna Lund Madsen             sk.attest 14/4  1997 

 arvinger/6 børn                             1997 

Susanne Højbjerg Hansen          skøde  9/5  1997 

oooooooooooooo 

 

Familieforhold 
 

se ejerrække og Folketælling på registrering 

Maren Andersdatter,f.c.1819,gift 15/1 1848 m. 

      Hans Rasmussen, Hårby 

 datter: 

Marie Catrine Hansen,g.28/11 1879 m. 

      Niels Hansen,f.c.1841 i Langsted 

 

- - - - 

adresseoversigt:  febr. 2003 
 

Højrupvej  7, Mette Christensen,Æskefabrik     matr. 7u Gum. 

Højrupvej  9, Sv. Bendtsen                     matr. 7b Gum. 

Højrupvej 11, Æskefabrikken                    matr. 7g Gum. 

Højrupvej 13, træhuset, B. Christensen         matr. 7f Gum. 

Højrupvej 15, Susanne Højbjerg Hansen          matr.25a Gum. 

Højrupvej 17, L. Fisker, areal 2160 kvm matr.  matr.17b Køng  

Højrupvej 19, Krogården  tingbog 16a Køng      matr.25b Gum.               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



538 

 

Registreringer 

vedr. matr. 

25a 
      

       filnavn: GUM.25a side 1 af 
    

 
REGISTRERINGER 

    Identifikation 1992 
     Gårdnavn  Matr. nr. 25a 

    Susanne Højbjerg Hansen skøde 9/5 1997 
    Højrupvej 15 Susanne Højbjerg 
    5620 Glamsbjerg 

     

       1992 matr.nr. 25 a Gummerup 
    

       1992 Tingbog  25a Gummerup 
    

       febr. 2002 delt på 
     matr. 25a selve huset 

    matr. 25b en mark   bag huset skulle tilhøre Krogården 
 

       

       

       Ældre identifikationer: areal matr.25a,23/6 1997 2223 kvm 
  

       
Årstal/betegnelser Hartkorn >>>>>>>>>> 

ej 
oplysn 

    

       

       Parcellen, bebyggelse og historie er ikke nærmere undersøgt 
 jorden kommen fra nedlagt gd. 27a v. Byvejen - febr.2002 
 

       Ingen af de nedennævnte navne optrædre på udskiftningsliste i 1793 

Ingen passende emner v. Ft. 1801 
    - men det stemmer med, at arealet først blev solgt af Chr.  

 

  
Johansen i 1805 

   Efter "1844" ca. 1820 ejer: Anders Christensen hartkorn 0-2-0-0 

 
jvf.P.Jensen i "1844" 

   

       Tilkøbt tilsyneladende 85a Køng 
   dette ses ej matrikelkort - derfor nok indgået i 25a 

  el. 25b ved frasalg til Krogården 
       2 datoer oplyst 18/4 1963 

     

 
18/2 1971    hvad gælder ?? 
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___________________ 

   

       Gl.tingbog oplyser om masser  
    af ejere: 

      

       Hans Findsen skøde fra Chr. Johansen på 27a  1805 B.4/305 
    Hans Findsen bor i Strandby,Hårby (B4//306) 
     benævnt:arealet v. Sinekær 

       noget tyder på, at Hans Findsen tid- 
      ligere har købt et naboareal af 
      Hans Pedersen i Køng Højrup 

    

 
skøde Ravnebj.22/6  1793 R 

   Anders Christensen skøde 11/6  1808 B.4/579 
   

Anders Christensen,jvf. P.Jensen skødehaver 
 1820 
ca. 

    Peder Christensen 11/6 
 

B.4/579 
       er dette mon et tilkøb  ?? 

    fil:Gum.25a side 2 af 2 
   

       Maren Andersdatter skøde 14/12, 9/1  1846 B.14/53 
   

       Hans Rasmussen,skøde/vielsesat.15/1,18/8  1834 B.14/520 
         med Maren Andersdatter 

    Niels Hansen,   skøde 30/8, 17/10  1879 B.25/647 
         enke 

      Maren Katrine Hansen,sk.at. 6/3  1908 B.40/749 
   Rasmus Marinus Hansen,sk. 26/2,6/3  1908 B.40/750 
      - - - - - - 

      Gdr.Hans Hansen,skøde 25a Gum, & 85a Køng 
      fra Nellemose skøde 30/5  1933 

     søn: 
      Rasmus Hansen skøde 23/8  1946 

     opl. 2 htk. 0-2-0-0 & 0-0-2-2 
    Edvard Carlo Madsen skøde 7/12  1984 
    Erna Lund Madsen sk.attest 14/4  1997 
      6 arvinger - nok børn   do  1997 
    Susanne Højbjerg skøde 9/5  1997 
    

       

 
________________ 

    

       

 
Folketællinger m. bemærkninger 

  

       Folketælling 1834 løbenr. 588 
    Anders Christensen,64,g, gørtler 
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Maren Pedersdatter,52, kone 
     Peder Andersen,20,søn, skrædder 

    Kresten Andersen,9,søn 
     Anne Andersdatter,11,datter 
       Maren Nielsdatter,42,almisselem fra Flemløse 

  

       Folketælling 1850    løbenr.1152 
   Anders Christensen,77,aftægt 

    Maren Pedersdatter,67, kone,f. Dreslette 
   Anne Andersdatter,29,syerske 

     Hans Rasmussen,34, murermester,f. Svanninge,svigersøn 
   Maren Andersen, 33 kone/datter 

      Rasmus Hansen,2 
        Jørgen Rasmussen,7 beg oplyst som deres børn 

      men Maren Andersen evt. gift før ! 
   

       Ft. 1870 hus Højrup Led 
    Hans Rasmussen,53,f.Svanninge,murere 

   Maren Andersdatter,51, kone 
     Mette Marie Hansen,8,datter 
    

       Ft.1880 l.nr.439 
     Niels Hansen,38,mand,f.Verninge 

   Marie Katrine Hansen,25,kone 
      barn/svigerbarn ?? 

      Hans Rasmussen,63, aftægt 
     Maren Andersdatter,61, kone 
    

       

       

       

        2 fam. mere som skulle bo v. Højrup led - kilde H.J.J 
     her i Rasmus Gytlers hus 

    Niels Christoffersen,33,f.Søllested, murer 
  Maren Johanne Andersdatter,47,kone, f.Ørsted 
   Dortea Henriksen,22,ug,sypige,f.Ørsted - nok hds. datter 

   Anders Peder Nielsen,12,f.Ørsted,deres barn 
    Hanne Kirstine Nielsen,2,f.Køng,barn 

   

       Karen Andersdatter,44,f.Flemløse 
    Christian Jørgensen,24,ug,f.Køng,skrædder, barn/søn 

  Anne Johanne J.12   do 
     Anders J.9      do. 

      Lars Peder J.      d0 
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Her slutter Bind I om Gummerup 

 

                  Det dækker PDF siderne fra 0 til 541 

 

              samt den Alm. Del og matriklerne  1 til 25a 

 

                   

       

                  De resternede matr 25b til  56 findes  

 

                  i Bind  II på side 596  til 855 

 

 

                  De er en lagune sidetallet fra 

Side 542 til side 595 

 

                  Den er opstået ved, at vi har fået 

                  Den samme tekst med 2 gange – og det 

                  ene sæt er selvsagt fjernet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedenstående skal efterhånden fjernes 
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