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Bidrag 
til 

Højby sogns historie 
 

Ved 
friskolelærer: Frovin Jensen i Højby 

 

 

”Vi bønder er på en særlig måde bundet til jorden; river vi os løs fra denne livsgrund, så får 

vi altid en standsning i væksten.  

 

Bymanden er hjemme, hvor han kan få sine møbler sat op; for bonden er hjemmet mere. 

HJEM efter han tanke er fast bosted på egen grund for ham og hans slægt gennem tiderne; 

et rige er hjemgården - hver have og høj har navn, og sagn svæver om høj og om heller. Og 

mindet lever fra slægt til slægt og giver sammenhæng mellem det som var og er, og det 

som skal komme.” 

 

(Arne Garborg i ”Kolbottenbrev”) 

 

 

 

”Arildstiden kom i hu 
og slægterne i følge; 
fædrene udfritte du, 

de vil ej sandhed dølge.” 
 

 
 

Frovin Jensen lærer på Højby Friskole fra 1917 til 1943 

Født 18. juni 1879 i Kindstrup – Død 12. april i Rolfsted 1952 



2 

 

 

ALMINDELIG BESKRIVELSE.  Jordbunds- & 
overfladeforhold. 
 

Terrænet syd for Odense er længe temmelig fladt og ganske svagt stigende. Men 7 - 8 km. 

fra Odense begynder det at stige noget stærkere. 

 

Vi er ved begyndelsen til den skråning, som fortsætter sig op til Trunderup-egnen, hvor 

vandskellet findes. På denne begyndende skråning langeligt bølget, og med stadig stigende 

bølgning syd efter, ligger det frugtbare Højby sogn, "Fyns smørhul", som det bliver kaldt. 

 

Det har sin største længde (5 km.) fra nord til syd; bredden er kun omkring 2½ km.  Det 

har form som en aflang firkant med en skævt udtrukket nordspids. Flademålet er 2823 ha. - 

7 sogne omgiver det. 

 

Går man ud fra Allerup (der dækker hele østgrænsen) og går med solen, kommer man til 

Sdr. Nærå (et lille stykke østgrænse), Årslev (hele sydgrænsen) Nr. Lyndelse, Stenløse og 

Hjallese (der deler vestgrænsen og nordgrænsen imellem sig, Nr. Lyndelse tager mest) og 

endelig Fraugde (der danner en lille nordgrænse). - Vandløb omgiver sognet så at sige helt 

rundt. 

 

Ved Årslevskellet udspringer to bække, som løbende til hver sin side krummer sig, den ene 

øst om (Rendbæk), den anden vest om. De løber gennem det meste af sognet og falder i 

Lindved å, der danner en bugtet grænse mod nordvest så nær som på et 1000 m langt 

stykke, hvor den svinger sig ind i Stenløse sogn.  Herfra kommer den dog tilbage og slutter 

så næsten ringen, idet da sognets nordspids med en bredde af 200 m knap når Rendbækken 

på dens allersidste strækning, inden den falder i Lindved å.     

 

Geologisk taget § ("Danmarks geologiske undersøgelse", kortblade Nyborg, v/Vict. 

Madsen) er Højby sogn ret jævnt nordskrånende monæneflade§) Moræne er en ophobning 

af stene og jord, som er bleven ført af sted og efterladt af endt skridende isdække) - fra det 

højtliggende Øst- & Sydøst-Fyn (over 60 m's højde) til Lindved ådal, Sognets største højde 

findes mod syd og når på Årslev forsøgsstations mark en højde af 50,7 m, mens højden 

længst mod nord, tæt ved Lindved å, hvor Svendborgvejen - Odense Landevej glider ud af 

sognet, kun er 22,3 m. 

 

For størstedelen består overfladen af moræneler (hele den sydlige og midterste del af 

sognet) medens den nordlige del, faldet ned mod åen og dens to grænsetilløb, består af 

mose og eng samt morænesand, og denne del er gennemdraget af to åse, som let synligt 

skiller sig ud fra fladen og i geologisk henseende er mærkelige. 

 

De er afsat af smeltevandet under islaget i den mellemste istid. Vandet har strømmet af 

sted i en hvælving eller kanal under isen under et uhyre pres, har taget sten og grus med sig 

og afsat disse ting, når det nåede isens udkant, hvor det kunne brede sig og derfor mistede 

sin fart. 

 

Her i "porten" sank de store sten til bunds, senere de mindre senest sandkornene. Men 

siden kunne en ny voldsom strøm bryde frem, igen afsætte store, mindre, små sten og 



3 

 

sandkorn oven på det nederste lag, og dette kunne gentage sig mange gange.  

 

 

Ved grusgravning i åsene ser man da også, at lagene ligger i "Serier".: (fra neden) indtil 15 

cm. store sten, gennem mindre sten til sandkorn på 1 mm. Efterhånden som iskanten trak 

sig tilbage, blev stadig ny dele af åsen føjet til. Navnlig den sydlige Højby-ås har nået en 

anselig længde; den begynder i Nr. Lyndelse sogn og ender i Allerup sogn. Den er dog nu 

stærkt på vej til at forsvinde. 

 

På dens længste sammenhængende strækning blev den oprindelig kun gennembrudt et sted 

på naturlig måde: ved Allerup skel, hvor Rendbækken bryder igennem. 

       

Men senere blev den brudt af Svendborg-Odense landevej samt flere markveje. Desuden 

tog jernbanens dæmning et mægtigt stykke og stadig svinder åsen på flere andre steder ved 

bortkørsel af sten og grus til veje og bygningsbrug. Den nordlige ås er langt den mindste 

og er nu til dels sløjfet; den går i daglig tale under navnet "grusgraven", her er bygget flere 

huse, mens den nordlige ås’ skråning kun bærer fire.  

                                                   

Mens sand og grus stadig køres bort, vil dog kernen af åsen på begge sider af landevejen 

sikkert endnu længe blive stående. Åsens indre dannes nemlig på denne strækning af en ler 

ryg, der ingen værdi har som vejfyld.  

 

Den er efter en forklaring, der kan lyde ret rimelig, fremkommet ved, at vægten af det 

uhyre islag på begge sider af kanalen eller hvælvingen, hvori smeltevandet strømmede, har 

presset den opblødte ler undergrund op, så den dannede en vold eller ryg, og ovenpå den  

og ved dens sider har så sten og grus lejret sig som overfor beskrevet. 

 

De merer eller mindre sandede partier, der findes nord for den store ås, stammer fra denne. 

Smeltevandsoversvømmelsen førte de lettere dele ud til denne (den laveste) side. Nogle 

agre her bærer da også fra gammel tid navnet "bedeagrene", og andre i nærheden er pletvis 

i høj grad stenede.  

 

Dette om åsene. Tager man sognet i sin hedhed, kunne man spørge, hvilke aflejringer fra 

de forskellige geologiske tidsaldre overfladen viser. Af de ældste (urtid-oldtid-

middelalder) kommer intet frem til overfladen, og hvor dybt nede de findes, vides ikke 

endnu, da ingen boringer har fundet sted i sognet. 

 

Kun fra de seneste tidsaldre (nyere og nyeste tid) er der aflejringer; men disse tidsaldre går 

tilsammenlagt rigtignok så langt tilbage som flere titusinder af år. Aflejringerne fra dem er, 

hvad de tre istider har afsat, og hvad der er dannet siden. 

 

Først og fremmest findes da fra istiderne moræneler og morænegrus. Leret er i sine øvre 

dele rødgult, dybere nede blågråt (hvor nemlig ingen forvitring har fundet sted). Det har i 

tidernes løb været brugt til mergling, hvor kaldindholdet (i de dybere lag) ikke er forvitret 

bort. 

 

Endvidere til mursten (i slemmet tilstand), i ældre tid til lergulve, til at kline vægge med og 

til soltørrede mursten. Flere af de gadekær, der findes i Højby, er sikkert lergrave, dannet 
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på denne måde. Jeg har også hørt folk fortælle om dybe "lergrave" hist og her i byen, 

hvorfra man tog leret til klining.  

 

Gruset, hvoraf der ikke findes meget i sognet uden for åsene og deres nærmeste naboskab, 

(det meste findes i den vestlige del nær ved Lindved å, på kortet betegnet "Fuglekildehøj", 

i nutiden i daglig tale "Jørgen Jørgensens banke") er lagdelt, afsat af istidens strømmende 

smeltevand, og har været brugt til murergrus og vejfyld. 

 

 

Leret og gruset danner "bunden". Men oven på den og nedtværet i den findes en mængde 

"løse blokke" som de geologisk kaldes. De stammer fra de egne nord, nordøst og øst for 

Danmark, hvorfra is floderne kom. Det karakteristiske "rhombeporfyr", der stammer fra 

Oslo-egnen, er ved grusgravning fundet i den store ås (selv har jeg fundet et par stykker). 

Andre steder skal findes rapakivi og kvartsporfyr fra finske egne, porfyr fra Dalarne og 

granitter og kvartsporfyrer fra Småland. 

 

Ligeledes øst fra, men dog indenfor landets grænser, stammer en mængde brudstykker af 

koralstokke fra Fakse; det er fundet i åsens grusgrave. Her er også fundet hårde, kiselrige 

blokke af det såkaldte kertemindeler (fra klinten v/Kerteminde; det er blågråt og finkornet 

og kan indeholde 50% kalk. Desuden lemonitsandsten og aragonit en art krystalliseret 

kalkspat.       

 

Sent i istiden er afsat (skyllet ud fra åsene) gult og kalkfrit sand og grus, der har været 

benyttet til vejmateriale, mørtel og ballast på banelinien. 

 

Til slut skal nævnes det, der geologisk kaldes alluviale aflejringer: de lag, der er afsat, 

nærmest af vandet, i den nuværende geologisk tid. Det er først og fremmest tørv, og hvad 

man kan finde i en tørvemose. Nogen nøjagtig undersøgelse af en sådan har ikke fundet 

sted her i sognet, men i Køng sogn er mosen "Stevningen" underkastet en særdeles nøje 

undersøgelse, og den indeholdt levninger af; eg, hassel, birk, måske fyr, ialt omkring 60 

forskellige planter: dernæst mange vanddyr (snegle, muslinger f.eks.), fisk (aborrer, 

gedder), diatomeer, svampe; desuden levninger af kæmpehjorten, uroksen, dværgoksen, 

rensdyret, mærker af bævernes gnaven (på træstammer), tænder af mammut (om dette 

kæmpedyr også har LEVET på Fyn kan imidlertid ikke afgøres). 

 

Endnu en "nutidig" dannelse indenfor sognets grænser må nævnes, det er kildekalk, der i 

de senere år bruges meget til at "kalke" jorden med. Den findes i en tykkelse af indtil 1½m 

i det mosedrag, der vestligst i sognet går langs Lindved å, f.eks. ved bækken, som dannes 

af den altid rindende kilde på "Langholms mål", der søges af de fleste skovgæster. 

 

 

Højby sogns bebyggelse - dets nuværende udseende - 
dets stednavne - dets "historiske" beliggenhed. 
 

Omsider smeltede isen efter utalte årtusinders vælde, og der kom mennesker og bosatte 

sig, også på det jordområde, som nu kaldes Højby sogn. Om disse de ældste beboeres 

færden (i den ældre stenalder) findes der vidnesbyrd i hvert fald i de "flintflækker" som er 

fundet hist og her, i reglen ikke langt fra åen og bækkene (som i lavningen syd om byen 
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"1935, Hempler"). De samlende, fiskende og jagende ur beboere havde deres 

tilflugtssteder (rum) nær vandet, og hvor de var talrige eller boede længe, har de efterladt 

sig "affaldsdynger", men sådanne er dog ikke kendt her i sognet, og flintredskaberne findes 

spredt. 

 

Menneskene rykkede senere noget længere bort fra vandet, og fra denne tid, (den yngre 

stenalder) har vi også spor i form af slebne flintøkser, lansespidser, smalmejsler, save, 

hamre og harpunspidser. Derimod findes stendysser, som ellers også regnes fra denne tid, 

ikke mere her. Men der har været dysser. Derom vidner et navn (kendt endnu) som 

Stendyssemarken med spor af en eller flere oldtidsbegravelser (på matr.nr. 13 a). Eller et 

navn som Kæmpekisteagre, hvor der ses spor af flere gravsteder (øst for Lindvedvejen). 

Også på matr.nr. 8 f nær sognets højeste punkt er afgravede kæmpehøje. 

 

I øvrigt ser det ud til, at oldtidshøjene er bleven sløjfede meget tidligt her i sognet; i årene 

1890-92 foretog adjunkt Boesen, Sorø, på Nationalmuseets vegne en undersøgelse i Åsum 

herred og var ved den lejlighed i Højby for også her at kortlægge oldtidsminder og 

indhente oplysninger om oldtidsfund. Han fandt ingen gravhøje eller dysser; alt var 

dengang sløjfet. Dog må det nævnes, at omkring år 1900, da der på "Stævneagrene" blev 

gravet grund til snedker P. Nielsens hus, fandt man spor af stendysser. I 1935 ligeledes en 

del urneskår fra folkevandringstiden. 

 

Var egnen beboet i den jagende stenalder, blev den det ikke mindre i den følgende 

jorddyrkende og kvægopdrættende bronze- & jernalder, hvad MANGE FUND viser. De 

fleste af disse er gjort i de naturlige høje (åsene) 

ved grusgravning. En del af dem er vel nok gået til grunde eller solgt til opkøbere; men 

både til Fyns stifts museum og til Nationalmuseet er dog indsendt en del, og jeg meddeler 

her den fuldstændige liste: 

 

På Odense Museum findes 5 ind sendinger (alle fra sten- & bronzealder): 

 

a) 1 lancespids, 2 brudstykker af do., 1 brudstk. af smalmejsel, 1 flintflække (indsender: 

bogh. Lundorff 1860)                                  

b) 2 b) 2 flintflækker, 1 brudst. af flintkile (samme 1860)                           

c) 1 hammer med skafthul (propr. Langkilde, Hollufgaard) 

d) 1 vel bevaret flintkile, 1 stor harpunspids (1875) 

e) brudstykker af 2 lerkar og af brændte ben (discipel G. Winther) 

 

I Nationalmuseets 1` afdeling 9 ind sendinger: 

 

a) 1 flintsav, 16 cm. 

b) 1 flintsav, 20 cm. (Wedel Simonsen 1854 og 55) 

c) 1 arbejdsøkse med skafthul, fundet på lindeskovgårds mark (lærer Nyholm, Årslev, 

1897. 

d) 1 koblerring m/krampe, hvorved hængte en sølvplade m/figurer, som finderen lod 

omgøre til en urkæde; 1 armring, indlagt med sølv; 1 klump uforarbejdet sølv, som solgtes 

for 10 rdl. (Fundet i Hestehavebjerg. Indsendt af kirkesanger Grønvold, Nr. Broby, 1811) 

e) 1 bronzesværd, 1 knæskinne af bronze, 2 stensager, 1 armring af bronze, 1 fibula, 1 nål, 

1 knap og flere småting. (Fundet samlet i Hestehavebjerg, indsendt 1811 af kammerherre 
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A.C. v. Heinen)      

d) 2 sølvfibulaer, 1 guldberlok, rester af drikkehornsbeslag af bronze, 1 massivt stykke af 

en bronzehank, endende i et væderhorn (afbildet i Worsåe: Afbildninger af genstande i 

oldnordisk museum) fundet i en grusbanke på matr. nr, 19b, Højby mark 45 cm dybt; 

væderhovedet lå særskilt. (Indsendt af cencelliråd, herredsfoged Fristedt, Odense 1831) 

g) 1 på siden åben bronzering, 5 cm. i diameter, med en rund knap på hver ende, 1 24 cm. 

langt spydblad af jern med dølle og skarp stribe på bladet. Fundet af sadelmager And. 

Nielsen, Højby mrk. i en grusgrav der. Sagerne lå i en askefyldt urne, der gik i stykker; tæt 

ved lå en søndret bronzenål. (Fyns stiftsamt, 1864) 

h) 1 10 cm. lang bronzenål, der ender i en lille flad knap, 18 cm. langt rembeslag af bronze 

med romersk profil. Fundet af Johan Hansen, Højby Mrk. blandt rester af en urne i en 

grusgrav. (Stiftamtmand Unsgaard, Odense, 1864) 

i) Bøjlen af en bronzefibule, 4 cm. lang. Fundet i en grusbanke på matr. nr. 11b. Denne og 

sagerne fra g & h lå i et lerkar eller mellem skår (adjunkt Boesen, Sorø, 1891). Ham 

bemærker, at på de tilstødende lodder i samme grusbanke er der fundet flere lerkar med 

ben og metalsager) 

 

E, f, g, h og i er fra bronzealderen og jernalderen; det er klart, at den fremtrædende Højby-

ås i denne tid har tjent til urnegravsted. 

 

Den 29. november 1928 fandtes i "kromandens grusgrav" ved harpning af grus en urne, 28 

cm. høj med ben stumper (tilsyneladende udbrændte) på bunden ellers fyldt med ler og 

dækket af en flad sten; overdelen gik itu ved arbejdet (Alfred og frede Biehl). Men også 

ved grusgravning i ”Fuglekildehøj” er der af nulevende folk fundet urner med aske og 

oldtidslevninger.  

 

Desuden – som alle vegne – er der gjort fund ved pløjning, harvning, roerensning, men 

mig bekendt ikke af noget særligt bemærkelsesværdigt, når undtages følgende: 

 

I sommeren 1935 blev der ved uddybning af den gamle å på moselodden til matr. nr. 4b 

fundet en del urneskår og knogler af .....? 

 

Stedet blev udgravet under ledelse af museumsassistent S. Larsen og fundet viste sig af 

bestå af omkring 10 urner, alle søndrede, som var hensat ved stammen af et stort træ, eller i 

nærheden deraf, samt af de ovennævnte knogler. Tingene stammer fra folkevandringstiden 

og er formentlig ofre til guderne, vel især frugtbarhedsguder og vætter (”Åmanden”). 

Fundet blev .......? 

 

Til sognets oldtidsminder, som i det hele ikke er mange, hører sikkert også en del af dets 

stednavne. Nogle få er allerede nævnt, dem der knytter sig til stendysserne. Enkelte andre 

synes også at skrive sig fra oldtiden. På matr.nr.2 findes ikke langt fra kirken Tors agre og 

Tors kær, hvilket umiddelbart leder tanken hen på gud Tor og den dyrkelse, han var 

genstand for. 

 

I hedenhold sænkedes ofte ofre til guderne ned i kær og moser. Er Tors kær et sådant 

gammelt offersted, så kan let jordstykket, hvor kæret fandtes, have fået navn efter guden 

også. Stedets nærhed ved kirken bestyrker i denne antagelse; kirker blev jo netop med 

forkærlighed bygget på eller ved gamle offersteder. 
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At der på samme matr.nr. lidt længere fra byen findes både Vibækagre og Vibækshutte, to 

Vibæksbanker og en nu ud drænet Vibæk kan have sammenhæng hermed, hvis nemlig 

Vibæk betyder hellig bæk (samlgn. Vebæk v/Øresund) men det kan ganske vist også blot 

betyde bækken ved vierne (pilebuskene). Jeg må i denne forbindelse nævne det gamle 

sagn, der knytter sig til Højby kirke: 

   

”Dengang da Højby kirke i Fyn var bygget og skulle indvies, stod Fanden uden for og 

kikkede over muren. Men da man pludselig begyndte at ringe med klokkerne i tårnet, blev 

han derover så forskrækket, at han trykkede sin hånd imod en gærdesten, så at der blev et 

mærke tilbage af hans tre fingre”. 

 

Når man nu erindrer, at de tidligere guder, (som ikke længere måtte troes på), blev i 

folketroen til djævle og trolde, så kan det godt have rimelighed, at gud Tor fra det 

nærliggende kær er bleven gjort til Fanden, der af nysgerrighed og pønsende på ondt mod 

den nye helligdom nærmer sig, men bliver skræmt af klokkerne.  

 

 

At Tor kan have haft dyrkere her, falder naturligt i betragtning af, at Odin havde tilbedere i 

Odense (Odins vi). 

 

Aftrykket af Fandens fingre findes på en kampesten i muren med talrige runde 

fordybninger af samme slags som dem, man har fundet fra oldtiden så mange steder, 

solbilleder. 

 

Andre gudenavne findes ikke, så vidt jeg kan se, blandt sognets øvrige stednavne. Derimod 

måske nok minder om en gudsdyrkelse, der var endda ældre en Tors-dyrkelsen. Der findes 

i sognet to stednavne, der er sammensat med SMØR, og at der i oldtiden ofredes smør til 

solen, der antoges at tilegne sig ofret, når smørret smeltede hen i solvarmen, er noget, 

mytologerne indestår for. 

 

Hvis (der ikke ligefrem) har fundet smørofre sted på Smørmoseagre eller ved Smørpindene 

(matr. nr. 10a og 20a) så kan de nævnte steder have været stene eller støtter, hvor en 

smørelse (salvelse) til befordring af kvægets trivsel fandt sted. I hvert fald er de 2 

"smøresteder" sikkert minder om gammel gudsdyrkelse. 

 

Jeg vil ikke her undlade at nævne, at selve byens navn kan have en oprindelse, der knytter 

sig til oldtidens gravskik. Ganske vist ligger byen på sydhældet af det første højdedrag, 

man når fra Odense-siden, og dette  

kan i og for sig have været tilstrækkeligt til at give byen navn. Men højdedraget har, som 

nævnt, i hvert fald visse steder været kronet af stendysser, synlige i afstand, og det kan 

godt, synes det mig, have bidraget til byens navn. 

 

Nu om dage er selvfølgelig hver plet i sognet udnyttet, ikke mindst haverne, der tilsammen 

udgør 40 ha. Det vil dog ikke sige, at al jord er opdyrket; mosestykkerne (i alt 47 ha) med 

de gamle navne Trundholm og Gravmålene dyrkes f.eks. ikke, men udnyttes til 

tørvegravning; og veje og gårdspladser med et fladefang af 95 ha. er til andet brug. Op ad 

åsenes grusede og bratte sider kravler dog nu dyrkede planter (kartoffel, stedvis korn, 
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lucerne, ligesom der er plantet gran, fyr og andre stovtræer et enkelt sted); men åsene 

henligger ellers med mager græsning og som grusgrave. Ved anlægget af den ny landevej 

(Peder Hansens allé) svandt det stærkt af åsen, så den nu (1935) kun enkelte steder har sin 

gamle højde. 

 

De gamle navne her er for den nordlige ås’ vedkommende ”Ulvebjerg” (på generalstabens 

kort ”Uglebjerg”) og ”Grusgravene”, i nutiden slået sammen under det sidste navn, efter at 

"Bjerget" er jævnet; for den sydliges vedkommende, den nærmest byen: ”Folekildehøj” 

(40 m) på generalstabens kort kaldet Fuglekildehøj-Hestehavebjerg, nu en halvt opdyrket 

grusgrav, den hvori de mange broncealderfund er gjort; Kalvehaven, hvor nu skydebanen 

findes; Dyrskovsbjerg (39,3 m) med rester af skyttegravsanlæg fra Odense-soldaternes 

krigsleg, og endelig Bondebjerg, hvorfra ungdommens Skt. Hans blus flammer.  

 

Åsens højeste punkt når knapt den højde, som bakkeryggen har, hvor byen ligger (42 m). 

Langs den store ås har jorden navne, som hentyder til den brug, der er bleven gjort af den, 

og til den natur: Tørvemålene, Rødemål (ryddet skov), Hestehaven, Stænge (indhegning) 

Hedeagre, Knoldsagre. I disse eng- & grusbakkeegne, især vest for byen og bag skoven, 

grænsende op til lige så ubeboede strækninger i nabosognet (Vollerslev enge) har fantasien 

tumlet sig, og deraf er bleven navne som Troldekrogen og Troldemålene. Et jordstykke 

inde mellem skovene har navnet Dræbedrengene, hvilket fører tanken hen på 

ridefogedtiden: en dreng blev her under pløjningen slået ihjel af ridefogeden med en 

plovstag, går sagnet.                

 

Skovene kan jo heller ikke regnes til de dyrkede jorder i almindelig forstand. De dækker 

nu et flademål af (71 ha) og findes kun i sognets nordvestlige hjørne, nabo til engene, og 

de gamle stednavne her hentyder som rimeligt er næsten alle til skov og træer: 

Eskemålene, Brændemålene, Skovmålene og lignende. Men der findes en fællesbetegnelse 

på det største skovstykke, som ikke umiddelbart leder tanken derhen: Brøngeshaven (hvad 

betyder det? - i 1682 hedder den Brons Haffue). Men langs hele sognets vest- & sydside 

findes mange stednavne, som tydelig har tilknytning til trævækst, og som siger at denne 

del af sognet langt op mod vor tid har været dækket af krat og skov: Bag- & For-lunden, 

Siverris, Møgeltorn (de store torn eller det store stykke med torn). Østenskoven, Skovagre, 

Ellekær, Pileagre, Lillelundsagre Bøgeskovsagre, Skovmarken, yderste og forreste 

bøgeskove, Risagre, Ravneege, (1682 Raffne Egge). 

 

Dette sydvestlige skov- & kratland har sikkert stået i forbindelse med et lignende (og 

større) i Nr. Lyndelse sogn. Dette synes især at fremgå af et sagn, som er stedfæstet til den 

nordøstlige side af dette sogn, Sortelung eller "det sorte", som det kaldes nu om dage, og 

som er bedst kendt som komponisten Carl Nielsens fødested. Sagnet er opskrevet af den 

første friskolelærer i Højby, Diderik Johansen, der var fra Nr. Lyndelse og findes nu i 

"Dansk folkemindesamling".  

 

Det lyder: Nu er der på Sortelung nogle huse og teglværker (omtalt i Carl Nielsen: Min 

fynske barndom.) Meget af jorden er pløjeland, men i gamle dage var der en stor skov, og 

deri var en mængde orme og alle slags  giftigt kryb, som gik ud og åd kvæget på markerne 

om natten. Til sidst turde ingen være i nærheden, og man lejede en mand til at brænde 

skoven af. Han stak ild på alle sider, for at intet kryb skulle slippe ud, men krøb selv i en 

tønde, som han havde taget med. 
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Nu vrimlede alt i den brændende skov udad, men kunne ikke komme over ilden; men en 

vældig lindorm slog så voldsomt med sin hale, at tønden med manden trillede ind og 

brændte med. Der blev nu en stor sø, men i slutningen af forrige århundrede eller 

begyndelsen af dette blev vandet gravet ud; og der blev en stor tørvemose, hvori man ser 

tydelige spor af det svedne træ, og der er så mange huggenakker (hugorme), snoge og 

firben endnu, at man aldrig har set mage. Nogen siger, at der engang har ligget et slot der, 

men man ved ellers intet nærmere derom. 

 

"Så vidt sagnet". Nu at gætte på, når skovlandet på Højby grund er blevet ryddet, ville 

være ørkesløst; men det er i hvert fald sket før 1682. I "Markbogen" fra det nævnte 

århundrede i matrikelarkivet i København er alle jordstykkerne her takseret og sat i 

hartkorn og altså under dyrkning. Nogle af stykkerne får for øvrigt en mindre hædrende 

bemærkning: Langagrene f.eks. er "af sand og grus" (nu matr.nr. 16 a) Sandkær skifte, 

"ringe jord af sand og grus", men dette er dog kun småpletter, det meste er ”god jord og 

sort muld”. ”goed jord af leer og sort muld”. Nogle stednavne fra denne (sydlige og 

vestlige) del af sognet, foruden de nævnte skovnavne, er det vel værd at tage med: 

Holeagre, (herrens skifte), Smedstykkerne, Hattene (nu Hætterne), Tokkerod (navnet 

betyder uopmålt jord, som uddeltes efter skøn til bymændene.) Musekrogen (Mose?) 

Måleengen (blev målt ligesom markerne) Dalsagre, Skrædreagre, Ved Dortesgrave, 

Frankemose, Bågkrog, Hvenemose, Mellem brødre, Aulkjærs agre, Målekærs agre. (Kæret 

her hedder nu Månekær). d.v.s. Manekæren er engang manet ned af præsten, en hvid mus 

løber ved midnat fra kæret tværs over vejen (den dødes sjæl?);      

 

Kirkestien forbi kæret var ikke ræddelig at passere om natten i ældre tid (Maehuttene) 

”hutte = korte agre i skifterne”, Hyldehøj, Kerteagre, Steen Lonnen (således på bykortet, 

nulevende, der som drenge har vogtet køer der, kaldte det dengang Stiland, jordsmonnet 

stiger rask op fra Østre grænsebæk). Herskabet Buskmål, Tuttenborgmålene: (1682 

Tuenborg) Fattighaven. 

 

Når jeg endelig nævner Haarenspebanke sydøstlig i sognet (navnet er mig en gåde) og at 

der tæt ved byen er en mængde tofter på udskiftningstiden (1793) opkaldt efter 

gårdmændene (Hans Madsens tofte o.s.v.) tror jeg, at jeg har fået ikke alene de fleste, men 

også de mærkeligste gamle stednavne nævnt. Netop gamle, thi uhyre få bruges nu om 

stunder; enkelte kommer dog nu med i anden omgang derved, at de bliver optaget i gård- 

eller husnavne (f.eks. Bøgeskovsgård). 

 

Skulle de gamle navne yderligere omtales, kunne der gøres opmærksom på smed, 

hjulmand, skrædder har stykker af byens jord, og derved er angivet de ældste håndværkere 

i byen; at navnene kommer af stedets bevoksning, naturgodhed, benyttelse, beliggende, 

størrelse, form eller bestemte personers brugsret.  

 

Ingen henleder tanken på ældgammel bebyggelse (borge eller lignende). Og dog er der 

optegnet et gammelt sagn (hieke), om at der skal have ligget et slot i sognet. Men voldene, 

som her omtales, må sikkert være forvekslede med de voldlignende stumper af åsen bag 

skoven. Der er aldrig, mig bekendt, fundet nogen som helst rester af gamle bygninger på 

dette sted eller i øvrigt anden steds i sognet. - Sagnet lyder således: "I Højby sogn i Fyn er 

der en vold med grave omkring, som kaldes Slotsbanken. 
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Jævnligt om natten kan man der se en mand, klædt i harnisk, vandre ud over volden ned 

igennem skoven, hvor en ung pige i lange hvide klæder kommer ham i møde. Bitterligen 

græder hun, og når hun ser ham, kaster hun et slør over sit ansigt. Han var tilforn en 

mægtig konge, og hun hans eneste datter; men da hun havde ladet sig bedåre, lod han 

hende i sin vrede levende nedgrave i jorden på det sted, hvor de endnu således mødes. 

 

I samme banke siges der at ligge en ”kongeløsning”, det er en skat så stor, at man med den 

kunne løskøbe en fangen konge; men denne skat kan kun optages nytårsnat af en pige, der 

er mø. – Al jord i sognet – uden for eng, mose, skove og grusgrave samt selvfølgelig veje 

og lignende er altså nu opdyrket. Sådan jord får tit et kedeligt præg over sig, landskabeligt 

set. Og det kan vel heller ikke nægtes, at langt den største part af sognet er meget lidt 

”fynsk” m.h.t. afveksling og skønhed. Når overfladen ikke er stærkt bakket kun ”bølget”, 

der findes ingen søer. 

 

Men det, som dog anden steds kan præge landskabet som fynsk, er her for størstedelen 

forsvundet – de levende hegn nemlig, den afvekslende blanding af allehånde buskvækster 

på grøftevoldene: hassel, hæg, tjørn, slåen, benved, hyben og meget andet. De har måske 

aldrig fandtes her i så stor mængde som ellers almindeligt på Fyn, men har muligvis været 

erstattet af de nøgne grøftevolde med flettede gærder eller med stævnede poppelpil 

(”hovedpil”). I hvert fald er hegn med disse let kendelige træer næsten de eneste levende 

hegn, der nu er tilbage, hvor de overhovedet findes; men de findes få steder, og de tager 

stadig af. Ikke alene er grøftebreddene næsten alle vegne sløjfede, men plantningerne på 

dem måtte jo følge med i undergangen. 

 

Det eneste tegn på deres tidligere eksistens er ophøjede striber i markerne, og de talrige 

granitledstolper, der flankerede hvert ledhul i digerne, og som nu findes parvis omstyrtede 

langs landevejen, fordi de ikke har fundet anvendelse anden steds. Landskabet har derved 

fået noget ligesom barberet over sig, noget afrettet. I samme retning virker Odense-

Svendborg landevejen, der drager sin streg på langs gennem sognet. Nogen afveksling vil 

dog i tidens løb de træer (røn, lind) vel give, som i de senere år er plantet langs dens sider. 

 

Men sognet savner dog ikke sin naturskønhed, den må blot søges borte fra alfar vej: i 

skoven og i engene bag den, langs Lindved å. Den for sindet så lægende og frugtbare 

ensomhed venter der på engfladen mellem to  

skove (Højbyskoven og Langholmskoven hinsides åens grænse) ås bakkerne og ved åens 

glidende strøm, og det både ved sommer og vinter. Da kan man her føle sig som uden for 

tiden med stilhed og ubeboethed omkring sig - thi hinsides åen er som på denne. Og er 

varmen trykkende, indbyder åen til bad mellem ellene ved dens bredder. Men kan sindet 

ikke bære ensomheden, så er der et herligt udsyn oppe fra byens højderyg, nord for 

husrækkerne. Odense øjnes let med Skt. Knuds tårn og andre fremragende bygninger; 

længere øst på toner Munkebo bakke frem med sit hvide udsigtstårn og mod nordvest 

skimtes de bakkede partier ved Hesbjerg og Tommerup som en bølget og bakket horisont. 

Her er smukt. 

 

Af det foregående vil være fremgået hovedtræk af sognets ”topografi”. For at få et overblik 

og tilføje nye enkeltheder vil vi  – rigtignok højst umoderne - give os på en vandring 

gennem sognet på langs, det er på den måde man får mest ud af det. Og da sognet ikke er 
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bredere, end det så temmelig lader sig overskue fra landevejen, da denne går nogenlunde 

midtvejs, er det vist en ret praktisk måde, med vort formål for øje. Samtidig vil der blive 

lejlighed til at nævne de stednavne, der er i brug i nutiden. 

 

Vi begynder nord fra, her er lavt, landevejen går over det smalle engdrag, der ledsager 

Rendbækken på dens nederste løb; og ½km. har vi Lindved ås enge på højre hånd. Så 

drejer landevejen ind på sin hovedretning nord-syd, og her begynder bebyggelsen med 

Nørregaard, samtidig går den i en lille stigning op over det næsten jævnede Ulvebjerg: her 

er jorderne grusede. 

 

Ved landevejens sving går en vej af til højre, den fører hen til grusgravens småejendomme; 

her har oprindilig ”overskuddet” fra byen fået nogle sikkert billige byggegrunde efter 

udskiftningstiden (på bykortet fra 1793 ses ingen bebyggelse her.) Bag om haven til det 

yderste hus ved åen farer nu på hede dage skolebørn, og på andre tider unge karle ned til 

”Sorthullet”, en udvidning i åen med en lille meters vanddybde, for at få sig et bad. 

 

 
 

Tegning af:  F.J.Ring    - Naturbillede fra landskabet ved Lindved å  
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Langs op med landevejen, der nu har sin første stigning (fra 26 - 31 m) ligger Reén 

(rækken), nogle mindre ejendomme, alle i sin tid byggede på gård nr. 5´udlod (nu matr. nr. 

ll) og alle på vejens vestside, tæt op til denne, kun een ejendom på østsiden, foruden det 

hus, tilkommet i de sidste år. Her ligger bl.a. Lindehøj, Rosenlund og Hedehuset. 

 

Lige får åsen kommer vi til sognets 1. korsvej (der er tre ialt) øst på går Allerupvejen, vest 

på Hjallese-vejen (forbi Lindved) men begge løber de i ly af åsen og har vel fra de ældste 

tider været det sted, hvor færdslen efter at have forceret åsen delte sig til den nordlige 

omverden. Langs Lindved-vejen ligger kun 3 ejendomme Bakkebo, Kroghuset og 

Mackepranghuset (nu nedtaget og jorden indtaget under Lindved, hvorfra den blev udlagt 

(1935 endnu 3 ejendomme, hvoraf den, hvor den ny landevej går fra (benzintank). Ved 

Kroghuset snor en markvej sig op mod byen, og ad den kan man komme til de tre 

ejendomme, som ligger spredt i skoven, men hvoraf den ene nu er forladt- - Langs 

Allerup-vejen ligger ingen ejendomme på Højby grund. 

 

Landevejen fortsætter med en stigning og et fald; det var åsens bund den skulle over. På 

højre hånd ligger den eneste ejendom inden byen, gartneriet Dyrskov (efter åsen). 

Jordsmonnet stiger påny (fra 30 til 40 m) det er Højby banke. Ude til højre ses Svellerne: 

svellestakittet langs jernbanens bakkeudgravning, og længere tilbage Skoven. Lige foran 

os dukker byen op, man ser kirken og tage af huse og gårde, hvor de første ejendomme 

ligger (Bakkegården) går vejen nedad til korsvej nr. 2, Bygaden går her tværs på 

landevejen. Byen er en langby, dens huse og gårde ligger i to rækker langs vejen. 

 

De gamle landsbyer blev altid anlagt ved vand, nødvendigt i en tid, hvor man endnu ikke 

gravede brønde, men nøjedes med overfladevandets naturlige fordybninger. Byens tre 

vandsteder (i mands minde har der været et fjerde) ligger fordelt som gadekær gennem 

byens længde og er sikkert levninger af et større vand eller sumpet drag, som har strakt sig 

syd for byen og mod vest har forbindelse med engene; ved afvanding og opfyldning er det 

meste nu tørt eller byggeplads. Vi vil fra korsvejen gå øst på ad Allerup til. 

 

På hjørnet ligger kroen, siden forsamlingshuset, Kl. Berntsens friskole (nu i privat eje) 

kommuneskolen, gården Brobæk (efter kæret tæt ved eller vel egentlig efter et bæk løb 

dertil), videre Torsagergaard, kirken, Østergård, "Hospitalet", flere huse; vejen svinger nu 

og fortsætter over Rendebæk til Allerup, men sender en sidevej nord på op til gården 

Nørrelund og en samling huse, som danner byens afslutning mod øst. Her er byens højeste 

punkt 42 m. 

 

Vender vi tilbage til kroen og følger vejen vest på gennem byen (ad Nr. Lyndelse)har man 

på hjørnet modsat kroen det gamle elektricitetsværk, nu forretning (nedbrudt 1936) 

derefter følger på vestre hånd gårdene Lindegård og Aulkær, på højre hånd forretninger, et 

boelssted og en dyrlægebolig (Brejdablik) samt Villaen (som den første i byen bærer den 

dette kendingsnavn) og her svinger Stationsvejen forbi Stævnet hen til stationsbygningen 

og en række huse, som for største delen er bygget i de senere år (”Søndergade”) m.m. 
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Stævnet er nu en fire siddet høj med tilhugne siddesten (med årstal) lagt i kvadrat med en 

flagstang i midten, hvorfra der flages på byens og landets festdage. Men det lå oprindelig, 

hvor nu vejen går til stationen, og blev flyttet, da jernbanen blev anlagt; samtidig blev de 

daværende gårdmænds samt Kl. Berntsens navnetræk indhugget på de vendte siddesten. 

Bygaden gik dengang i en bakke her, men blev sænket til niveau med banen.  

 

På den anden side ligger brugsforeningen og 4 gårde, hvoraf de 3 har navnene Enggård 

(Lundsgaard), Trundholm og Granly. Til højre en række nyere forretningsejendomme og 

villaer (navnene Fjeld, Grønly) "Hjørnet". Ved den sidste drejer Skovvejen forbi 

Vestergaard, Mens Bygaden svinger mod syd. Langs dette sidste stykke ligger til venstre 

kun een ejendom, til højre flere. Fuglekilde, smedjen, Bøgeskovgaard, flere villaer og 

Kærsagergaard samt det bindingsværkshus, hvori Diderik Johansen begyndte Højby 

Friskole og Kl. Berntsen i nogle år fortsatte ad Nr. Lyndelsevejen ligger endnu to 

ejendomme på Højby grund; Ejersbo hedder den ene. 

 

Mens denne vej nu svinger sydvest, går den anden vej lige i syd forbi Lindeskovgaard, 

sognets største ejendom. Her er højden 45 m; vi er steget. - Men vi vender tilbage til 

korsvejen ved kroen for at følge landevejen syd på ud af sognet. Straks langs østsiden 3 

villaer, hvoraf en er telefoncentral (Lindely), en anden politiassistentbolig; på vestsiden en 

villa og den nuværende friskole, og dermed slipper byen op; men tæt uden for den passerer 

vi mejeriet og en villa, og nu kommer et langt ubeboet stykke ud til Søndermarken. 

 

Vejen stiger og sidste gang (fra 37 til 43 m) og følger derved blot markernes stigning. 1½ 

km. fra byen kommer korsvej nr. 3; tæt ved den, en ny maskinfabrik. Går vi sydøst på (Sdr. 

Nærå) passerer vi på hjørnet en mindre ejendom, senere tre fra byen udflyttede gårde: 

Bøgeskovsminde, Søndergaard og endnu en ("Liljendal") yderst ved skellet, Rendbæk 

huse, en ejendom, udflyttet fra byen, en af de første. – Vejen vest på fra korsvejen hedder 

Lindeskovgyden og fører forbi et vogterhus ved banen (nedbrudt 1933) samt en gård Østen 

Skoven). Ved Lindeskovgård må vi svinge ret syd for at komme ud i sognets sydvest- 

hjørne Ellekær. Her ligger flere mindre ejendomme, en af dem er Lindeskovshuset og en 

enkelt gård, og vejen forbi den fører over sogneskellet til Kirstinebjerggyden. 

 

Men for sidste gang tilbage til korsvej (nr. 3). De mindre ejendomme syd for er udflyttere 

fra byen, (en af den hedder ”a la Phresse”), ligeledes de 2 gårde Kirstinesminde og 

Langagergaard, ved sognegrænsen. 

 

Overfladen har i tidens løb naturligvis undergået visse forandringer. De, der er nemmest at 

konstatere, kan iagttages ved at sammenligne et nutidskort med kortet fra 1793. Som 

rimeligt kan være, ses der endnu i syd og vest på dette sidste kort at være rester af det 

gamle skovland; de er nu alle ryddede. Der er også kær, hvor nu kun ses lavninger, men til 

gengæld har slægten for et halvt hundrede år tilbage gravet mergelgrave, der nu næsten er 

plantet efter med skovtræer eller dybe vandhuller. 

 

Endelig er engenes flademål bleven stærkt indskrænket, omdannelsen til agerland er jo 

ikke vanskelig, når de sidste strækninger drænes ud, og det har jo let kunne lade sig gøre i 

et lille sogn med fald til de tre sider. 
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Inden jeg slutter beskrivelsen af sognets naturhistoriske side, må jeg lige tilføje et par ord 

om dets vilde planter. Men da det ikke indeholder sjældenheder, så vidt som jeg har kunnet 

opspore, vil jeg indskrænke mig til at påpege, at planteverdenen har mærker af, at der ikke 

er langt til herregårde og klostre, fra hvis haver en mængde planter, som man nu træffer 

som vildtvoksende, er bleven spredt ud i omegnen. Jeg tænker især på lægeplanterne hvis 

saft eller aske klosterbrødrene fra Dalum og Odense rimeligvis har undervist bønderne i 

brugen af. 

 

Sådanne lægeurter, med ry lige fra den grå oldtid, er f.eks. Svaleurt (mod gulsot), 

Skarntyde, Hundetunge (mod mavesmerter), Ask (saften heraf mod ørepine); Bulmeurt, 

Tordenskræppe (rød hestehov), "Pestilensurt", (mod pestbylder); den kan i norden ikke 

sætte frø, og hvor den findes, er den altså bleven tilført; som uundværlig er den i 

middelalderen også ført til Højby og vokser nu flere steder i byen: ved to gadekær og flere 

steder, endvidere Kulsukker, (mod sår). Efter endnu at have nævnt Skælrod i skoven (en 

snylteplante), Vibefedt i engene (en insektædende plante) og af svampene Stjernestøvbold, 

slutter jeg denne lille botaniske udflugt. 

 

Højbys geografiske beliggende viser jo kortet. Jeg ville her nævne lidt om byens historiske 

beliggenhed, d.v.s. den beliggenhed i forhold til Fyns gamle bygder. 

 

I den alt dækkende skov, som Fyn var, da de første beboere kom hertil, blev der engang i 

senere tider ude fra kysterne gjort 5 indhug, der blev 5 bygder. Den største blev den, der 

begyndte ved Kertinge nor og strakte sig skrås over mod Horne bugt. På den vestlige side 

af denne aflange skovrydning og omtrent midtvejs, kom Højby til at ligge. 

 

Hele denne bygd dannede på en vis tid i hedenold et "sogn" med Sdr. Nærå som 

samlingspunkt; her lå nemlig gudens offersted (hans "hov") på en høj - Njords høj, eller på 

gammelt dansk Njordes Høv, der så siden er bleven til Nærå. Her samledes på de vistnok 3 

årlige offerfester det uhyre ”sogn”; her var Højbyerne altså også med. 

 

Men da siden troen på Njord (og sønnen Frej) tabte sig, da gudehovet på Njordshøj sank i 

grus, og man dyrkede Odin, kom Højby til at ligge næsten lige så nær det nye gudehov: 

Odinvi (vi: helligdom). Nord i Fyn nemlig - på den egn, vi nu kalder Sletten - var der sket 

et andet stort indhug i urskoven, og der var dannet en bygd med Nørre-Nærå som 

offersted; hele Nordfyn "sognet" dertil i Njorddyrkelsens tid. 

 

Disse to Njord-dyrkende bygder stødte næsten sammen; dog var der til hen imod 

vikingetiden et smalt skovbælte som grænse mellem dem. Men tiden kom, da dette 

grænsebælte blev gennembrudt af en forbindelsesvej fra nord til syd. 

 

Hvor denne vej nu kom til at krydse åen, der kom fra det indre og var som en handels- & 

almindelig færdselsvej fra hjertet af den sydlige bygd -der blev den ny tids gud, Odin, 

dyrket i sit vi, som nu skulle samle både den nordre og den søndre bygds befolkning i 

tilbedende ofring til den kløgtige kampgud. - Det fejler jo ikke, at Højby har været 

gennemfartsstedet for en stor del af Dem, der syd fra agtede sig til offerfest, tingforsamling 

og marked i den ny, alt samlende by, der snart opstod på land- & vandvejens 

skæringspunkt; og dette er sikkert sket omkring ved vikingetidens begyndelse. 
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På samme tid som Odin, blev også Tor dyrket, og hans dyrkelse er der, som før omtalt, 

minder om i Højby (så man altså havde 3 guder "på række" her i egnen: Odin, Tor, Frej 

(Njord). Odense og Højby er sikkert noget nær lige gamle. Men medens Odense ifølge sin 

beliggenhed voksede, endog til øens hovedstad, blev det Højbys lod at være en by i 

oplandet al sin tid, hvad jo nok har præget den; bl.a. har de to byer været sammenknyttet i 

kirkelig henseende; men herom senere. - I den kristne tid, da også Odinstroen var forladt, 

og Odins-viet var jævnet med jorden, blev Højby et sogn for sig selv). 

 

 

 

HØJBY FRA MIDDELALDEREN TIL UDSKIFTNINGEN. 
 

Den, som forestod tjenesten i egnens gudehov (tit også den, der havde bygget det), var 

goden. Han var egnens mægtigste og bedste mand og al magts indehaver på sin egn, var 

øversted myndighed religiøst, folkeligt og juridisk. 

 

På godens befalinger, råd, væsen, sprog agtede man nøje i hele godordet eller fylket, og 

hans efterkommere blev magtfulde små konger. Men også Sdr. Nærå fylke blev i sin tid 

samlet ind under rigskongens vælde, og godens magtfuldkommenhed måtte delvis afgives 

til ham. 

 

Da fandt den ældste inddeling sted: herrederne blev dannede, tit opkaldt efter den 

betydeligste by inden for området. Her blev det Åsum. En firkant af 4 sten, forbundet med 

siddeplanker, blev herredets midtpunkt; inden for plankerne havde herredets ældste og 

mægtigste mænd plads, udenfor tingfolket. Til Åsum har altså Højby tingfolk draget 

gennem århundreder. - Men en større inddeling krævedes næsten samtidig, en der samlede 

flere herreder under sig til retsplejen, og der blev 2 sådanne på Fyn: SYSLERNE, et østligt 

og et vestligt, og Højby faldt ind under det østlige. 

 

Hvor dets hovedsæde var, er endnu omtvistet; lidt ældre forskere holder på Hjulby ved 

Nyborg, yngre på Årslev, (mens Gamborg - Gammelborg - senere Hindsgavl blev 

hovedsæde for det vestlige.) Syslets magthavere (i kongens navn) var jarlen; uden for hans 

gård ved porten eller indgangen, er sysseltinget blevet holdt, vistnok tidlig i forbindelse 

med marked og i den ældste tid med ofring eller religiøs forsamling i hovet. - 

Sysselinddelingen tabte imidlertid vistnok ret snart sin betydning, og syslerne blev slået 

sammen i endnu mere omfattende inddelinger: landene med landstingene som 

samlingssted. Her på Fyns land blev tingstedet Odense ved Odins-helligdommen; her 

holdtes altså Fyns landsting, der bestod i det meste af 1000 år, men ligesom de øvrige 

landsting blev ophævet 1805 og afløst af overretterne; dog var allerede længe før den tid 

deres betydning svækket af danehofferne. Overretterne er nu Landsretten. 

 

Det var imidlertid alene den retslige betydning, landstinget besad; og den havde dog fra sin 

første oprindelse tillige både religiøs og økonomisk betydning og indflydelse; hvor var 

dette bleven af? Ja, de var bleven "overtaget" af andre institutioner, kirken og lenet (senere 

af private godsejere.) 

 

I et sogn, hvor der ikke har ligget noget slot eller kloster, er det vanskeligere i arkiverne at 

opgrave efterretninger om politiske, kirkelige eller andre begivenheder eller finde noget, 
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hvortil økonomiske interesser i gammel tid kunne knytte sig. Hertil kommer, at Højby 

sogn synes at være ret fattigt på mundtlige traditioner; således at de 300 år fra ca. 1500-

1800 er et ret mørkt tidsrum, der kun oplyses i spredte glimt fra kirken og borgen kan man 

sige: fra Dalum og Skt. Hans klostre nemlig og fra Næsbyhoved og Hollufgaard, til hvis 

historie også Højbys for en stor del er knyttet. 

 

Fra Skt. Hans kloster, hvis grundlæggere spores første gang 1280 i Odense, udgik vel nok 

en religiøs indflydelse, hvis spor i Højby ikke nu kan påvises. Og fra Næsbyhoved slot 

håndhævedes retten og opkrævedes skatten på kongens vegne. Prioren på Skt. Hans kloster 

og lensmanden på Næsbyhoved er da de magtcentre, som Højby må kredse om; en tid 

forenedes de næsten til eet, idet lensmanden på Næsbyhoved blev klostrets værge (fra ca. 

1400). Lensmændene er jarlernes efterfølgere og han spores hos os i det 13. århundrede; de 

skal fra 1301 være "forstandige bønder af god æt". 

 

Bøndernes oprindelige magt og indflydelse havde fået et uopretteligt knæk i Kristoffer af 

Bayerens tid og i grevefejden, og endda tidligere havde de mistet deres evne til at holde sig 

i krigsberedskab; så nu har de blot at følge lensmandens befaling og stille, når landet skal 

forsvares, og i fredstid tage deres del af krigtberedskabet ved at modtage lensmandens 

heste og ryttere et vist antal dage om året - det er det, der senere i landgilden blev kaldt 

gæsteri og iøvrigt ansat i en pengeafgift. 

 

Der skulle altså fra lensmandens side holdes regnskab med folk og gods, og det er da 

væsentlig netop fra mandtalslister og jordebøger, man kan hente en smule oplysning. De 

første glimt fra "den mørke tid" er dog afgørelse ad retstrætter.  

 

Fra 1447 berettes om "ett marckskels breff imellem Højby och Lyndesza, aff Johan 

Brockenhus vdgiffuet 1447." Johan Brockenhuz til Vollerslev (voldstedet af hans gård ses 

endnu) og Lerbæk i Jylland (v. Vejle) var landsdommer på Fyn i midten af det 15. 

århundrede. Det ses ikke, at han har ejet jord eller gård i Højby, men naboer kan jo komme 

i strid, og det er vel en overenskomst om grænsen brevet handler om; men dets ordlyd 

kendes ikke mere. 

 

Det næste, jeg ved om at sige, er at "Lassa Hwiith i Højby" i 1471 sammen med 7 andre 

"dannemænd" bevidnede, at et vist "låsebrev" på Lykkesholm var lovlig tinglæst; jeg 

nævner det, fordi denne Lars Hvid måske er en af stamfædrene til den Per Hvid, som 100 

år senere var med at skænke Højby kirke dens prædikestol. - Derefter kommer 4 

tingsvidner (et formodet tingsvidne var tingsmændenes vidnesbyrd om, hvad de ved deres 

nærværelse på tinget havde hørt eller set, og dette vidnesbyrd havde offentlig troværdighed 

og beviskraft) - alle stammede fra et register over breve i Skt.Hans klosters arkiv; men 

heller ikke her er brevenes ordlyd bevaret, kun med kort gengivelse af indholdet. 

 

Det ældste er et tingsvidne fra 1489 ”på det skoffskiffte somm gjort er mellem bonden 

(d.v.s. klostrets bestyrer på dets gård i Højby - nuværende Kr. Kristiansens - 

(Torsagergård) och alle eyermennd vdi Høybyes skoff” – hvilket vel vil sige, at også 

bonden på klostrets gård får anderkendt en del af skoven, hvad de øvrige bymænd nok har 

været utilbøjelige til. 
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Fra samme år stammer tingsvidne "att Høyby led er louglig laugsøgd och thenn veyg, 

theregiennom løber" Måske har klosterbondens jord gået ud til leddet ved sognegrænsen, 

og dette og vejen derfra skal bylavet holde vedlige. 

 

Dernæst endnu et fra 1494 om, "at Lasz Bounde udi Høybye er vdlagd fyldeste på sancti 

Hanses closthers vegnne udi Høybye sønndmarck" - hvad der vel betyder, at også i byens 

sydlige overdrev får klosterbonden rettighed med de øvrige.  

 

Endelig et, der vidner, "att thee Friiser udi Aarsleff inngenn rett eller deel haffue vdi 

Høybye skouff." Friiserne ejede i 1400-tallet den nu forsvundne Årslevgaard og har gjort 

krav på rettigheder i Højby Skov, hvilket afvises. 

 

Dette er, hvad jeg er kommen over angående Højby endnu inden for middelalderens 

tidsrum, og vel er det ikke meget, men det viser dog, at Skt. Hans kloster allerede dengang 

får fodfæste i Højby, men at det må kæmpe derfor. Senere fik det mere at sige, flere 

indtægter og ejendomme, som det da også siges, at det til sidst ejede i næsten alle Fyns 

herreder. 

 

Den første jordebog, jeg kender, hvori en fuldstændig liste over bymænd i Højby findes, er 

fra 1589 og hedder "Odensegårds jordebog", hvori bl.a. opregnes alt landgilde, som Skt. 

Hans klosters amt havde rettighed til i de forskellige herreder, som hørte herunder, hvad 

Åsum herred gjorde, og dermed Højby. - Her viser det sig, at 12 bønder - d.v.s. næsten 

hele byen - skal betale gilde, som så opregnes ud for hver bondes navn. Den leveredes in 

natura og var ikke meget forskellig for de enkelte bønder. For de førstes vedkommende er 

det: 

 

 1 pd. rug 

 1 pd. byg 

                        ½ pd. gæsterihavre 

 1 skp. smør 

 1 boelgalt 

 1 lam 

 2 gæs 

 6 høns 

 20 æg 

 1 mk. lys (gæsteri) 

 1 fødenød 

(mk. - samme tegn som for pengeenheden, men her et vægttegn) 

 

De øvrige 11 lister ligner denne meget. Til forklaring siger selve listen, at der er: 

 8 skiepper udi tønden 

 3 tdr. udi pundet 

 30 tdr. udi 1 læst 

 1 ørte = 10 skiepper. 

 

Landgilden var gårdens årlige afgift til klostret; men dertil kommer så, hvad lensmanden 

på Odensegård skulle have på kongens vegne, og dette blev beregnet i penge. For den 

samme mand, som oven for nævnt, bliver det 2 mk. 2 sk. 2 hvid, og lignende for de øvrige. 
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Bymændenes navne var dengang:  Hans Pedersen, Anders Knudsen, Mads Nielsen Smed, 

Laurits Andersen, Niels Andersen, Anders Jørgensen § ("skovfoged og fri derfor" står ved 

tegnet) Hans Andersen, Kristoffer Andersen, Thomas Hansen, Peder Hvidt, Niels 

Andersen og Laurids Pedersen. 

 

Foruden disse 12 gårde har der været endnu 1 eller 2 gårde i byen, Det er muligt, at den 

(de) har ligget under Dalum kloster; i hvert fald er der 1551 et mageskifte mellem kronen 

og Dalum kloster, således at dette får 1 gård i Højby, 1578 bliver Hans Ibsen, bonde under 

Dalum kloster og desuden sendemand i Bjerge-Åsum herred, fritaget for langægt. Det er 

den samme, som sammen med Per Hvid har givet Højby kirke sin prædikestol, som bruges 

endnu; de to mænds navne står på stolen. 

 

Man kan i øvrigt følge bymændenes navne fra omkring 1600 århundredet igennem, ja lige 

til vore dage; hvad angår til i hvert fald år 1688 er der dog kun liden fornøjelse ved det, da 

man ikke kan henføre de enkelte navne til bestemte gårde. - Det er på de såkaldte 

mandtalslister, navne er opført; det er efter dem, skatterne er opkrævet. Om disse 

opkrævedes regelmæssigt eller i bestemte anledninger, er vist ikke ganske klart; men  

skat blev der opkrævet, og tit står på listen i hvad anledning, som f.eks. på den fra 1610: 

Register och mandtall paa Pendinge Skatt aff Otthensegaardts Lehn, som effter Kgl.May`s 

breff skall udgiffvis till Rigens nøtørfft." 

 

Eller på en anden liste fra samme tid: "... till den store krig och feides behoff imellem 

Danmark och Sverrig" (Kalmarkrigen). Og størrelsen af skatten får man i det tilfælde af 

vide: "aarligen --- aff hver Jordeigen bunde 5 rixdaler, af hverr Kong. May`s uggedags 

bunde 5 rixdaler, af hver Smeidtt, hver Skoemager, hver Skreder, hver Murmester og hver 

Møller sampt hver Ungerkarll og hver Pebesuenndtt 2 rixdaler"; hver mands "dreng" skulle 

også betale, nemlig ½ - 1 ørte (1 ørtug = 10 penninge).  

 

Der er forskel på bøndernes forhold til lensmanden på Odensegaard; kun een er "jordegen" 

bonde, en er almindelig fæstebonde, mens de øvrige 10 er "ugedagstjenere" d.v.s. de 

aftjente tildels deres afgift ved arbejde på Odensegaard personligt eller ved stedfortrædere. 

Det hed så: ½ eller 1 ugedags fæstegaard. I øvrigt var en selvejende bonde ikke fri for 

afgift; vel betalte han ikke stedsmål (indfæstning) men han tog husbondshold, der dog 

androg en noget ringere sum og i alle skatter måtte han tage del, som f.eks. den "til 

prinsessens udstyr" (år?) på 5 tdr.rug, 7 tdr, 4 skp byg, 5 tdr. havre, beregnet i penge til 7 

rdl. 2 ort for Højbys vedkommende.   

 

Landgilden, der stammede fra umindelige tider, var altså grundlaget for 

skatteopkrævningen. Inden enevældens indførelse havde allerede mange herremænd for 

nemheds skyld omsat de mange småudgifter i korn (hart kort: hårdt korn, rug og byg), og 

disse tønder hartkorn gik man nu efter, da regeringen ved enevældens indførelse selv tog 

skatteopkrævningen i sin hånd og ville udarbejde en matrikel for hele landet. - En liste for 

Højby sogn, der er et forarbejde til selve matriklen, har ikke alene den ældgamle landgilde 

opført for hver gård, men også det derefter udregnede hartkorn, og desuden hvad hver td. 

hartkorn skulle takseres til, nemlig 60 rdl. Og endelig står hver gårds udsæd og høavl 

nævnt, da man en tid havde tænkt at anvende dette som grundlag.  
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Her er også alle boliger nævnt, så man ser med det samme, byens størrelse - og byens vil 

sige sognets, da endnu ingen boede på marken, endsige i skoven. Som eksempel på en 

gårds ansættelse - de fleste af dem er på nedennævnte hartkorn - tager jeg herredsfogdens,  

Mads Andersens, der står nævnt øverst: 

 

 

LANDGILDEN   HARTKORNET   UDSÆDEN         

1 pd. rug     Er hart   3 tdr. rug 

1 pd. byg    korn   lørte byg 

½ pd. gæsterihavre   11½ tdr.,1skp. ½ alb. 2 tdr. havre 

1 skp smør    Tønden =  6 læs høe 

1 boelgalt    60 rdl. =   (kan avles) 

1 lam     697½ rdl. 

2 gæs     1 ort 6 sk. 

6 høns 

20 æg 

1 mk. garn 

1 fødenød 

1½ mk 2 sk. 2 alb gæsteri 

 

Man ser at landgilden er nøjagtig den samme her ( i 1661) som i 1589; den forandres ikke. 

 

Der var dengang ialt 16 gårde, hvoraf de 2 var øde (efter svenskekrigen), 6 huse, hvoraf 1 

med avl. - De 12 af gårdene hørte under Odensegård, de to under Dalum kloster og 1 boel 

under Bramstrup; af husene hørte de fleste til den ene Dalumgaard, som var den eneste 

selvejergård i byen og i Dalum len (Amt). - I selve matriklen 3 år senere, 1664, den ældste 

for hele landet, ses hvem der boede i disse huse, det er byens håndværkere. Der nævnes: 

Niels Hjulmand, Christoffer Murermester, og byens smed ("et smedehus, som står på, 

gaden som ald byen haffuer opsat og holder en smid derudi"). Her er også sognets samlede 

hartkorn opgivet til 170 tdr. 6 skp. 2 alb. (foruden kirkens tiende og kongens på hver 15 

tdr, altså 30 tdr. ialt.)  

 

At krigen mod Sverrig 1657-58 har sat sine mærker her, er kun venteligt. Før krigen var 

bøndernes økonomiske stilling i det hele gunstig, hvad man bl.a. ser af, at skyldregistre 

mest forekommer hos strøgodsbønderne. Men i krigen led landet jo fortræd. Det lader, som 

Højby er sluppet billigt; af direkte vidnesbyrd har jeg kun set følgende kortfattede udtalelse 

i en synsforretning angående svenskekrigen: "Hans Ibsens gård er af fjenden slet afbrudt, 

och alle folkene bortdøde, haffre ---- dem fratagne af de svenske". 

 

Og i den ovennævnte jordebog fra 1661 siges, at "de som ved Huss och gård er besiddende 

er icke så ved macht, at giffue heel eller halff Landgilde, kand och aff mangell for quæg 

och Korn icke pløje och Saae derris Jord ved Egen middel." I øvrigt er det nævnt, at 

foruden anden pligt påligger det bønderne "at giffue huer 1 skp. havre til Herridtzfogden --

- och det boell Hans Rasmussen i boer 6 skp. byg til Søbydeigen, och holder Lindved broer 

ved lige." 

 

Mens vi er ved matrikuleringen, må det bemærkes, at matriklen af 1664 med sit 

landgildegrundlag ikke holdt længe, men blev 1688 afløst af en ny og bedre, der holdt til 
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1844, og som hvilede på en opmåling og vurdering af al landets jord. Heraf kom den 

såkaldte "MARKBOG" af 1682, som med sine mange navne på jordstykker i sognet og 

andre bemærkninger nok er værd at fæste opmærksomheden på. Her nævnes for det første 

de "thrende" marker, som alle byens jorder dengang var inddelt i fra gammel tid. 

 

De hedder Lundsmarken (mod syd), Nørremarken og Oksemarken (mod vest); hver af 

dem hviler hvert 3. år. Men også de enkelte stykker i markerne bliver nævnt ved navn, og 

mangt et mærkeligt nu glemt navn, der fortæller om skik og liv i gammel tid, kommer 

derved frem; - jeg har omtalt dem under stednavne. 

 

Videre ser man, at alle havde "abildhaver" og humlehaver; i de første fra 1 til 19 

frugtbærende træer, i de sidste fra 20 til 100 humlerafter. Der findes tørveskær til 

fornødenhed udi 4 år i "Lundsmarken", og der er gjort rede for staver og gærdsel (til 

gærder mellem de 3 bymarker); disse ting findes til fornødenhed", mens der intet findes af 

"ildebrand", til forklaring heraf må erindres, at bønderskovene sjælden eller aldrig i de 

tider bestod af høje træer, men kun af krat. - Hvad man fik ud af marken med hensyn til 

græsning og hø, opgives opså: I Lundsmarken græsning til 16 høveder "fra og til baas" - 

fra de om foråret lukkes ud, til de om efteråret bindes ind, i Nørremarken med Dynnehave 

og Bronshave 23 høveder, i Oksemarken 24 høveder. (Græsning til 1 høved en sommer 

sættes = 1 td. hartkorn.) Desuden kan der avles ialt 13 læs godt hø og 11 læs og 18 

"bundter" mosehø i Oksemarken, d.v.s. i engene ved åen og i nogle "haver" der; have 

betyder vistnok oprindelig blot en indhegning. Et areal der gav et læs godt hø = 1 td. 

hartkorn. 

 

Af disse opmålinger og vurderinger fremgik så matriklen af 1688, som for Højby sogns 

vedkommende (hvad der vist gælder i det hele) viser en betydelig nedsættelse af det 

samlede hartkorn; gårdene på 11 tdr. 7 skp. 1½ alb. bliver f.eks. nu sat til omtr. 8 tdr., og 

det samlede hartkorn synker ned til 118 tdr. 1 skp. 3 fjk. 2 alb. 

 

 

 

Højby kommer i HANDEL og HERREMANDSEJE. 
 

Men matriklen af 1688 Højbyliste viser noget nyt: Højby er kommen i handelen efter at 

den hidtil har været i kirkens og kronens eje. Ud for bymændenes navne står som ejere et 

par navne, hvis indehavere nu har grebet ind i byens historie.  

 

Den enes navn må vi i særlig grad mærke os, det er ham, der først får Højby vristet fra 

kronen, han hedder Jens Lassen, var dengang landsdommer i Fyn og viste hele sin tid stor 

foretagsomhed og et levende initiativ. Han er født 1625 i Nr. Brok i Jylland som søn af en 

fæstebonde, der rigtignok samtidig var herredsfoged. Begyndte sin løbebane som skriver, 

bliver 26 år gammel kgl. renteskriver, men er ved siden heraf købmand og har vel her tjent 

sin formue. 36 år gammel bliver han landsdommer i Fyn og samtidig assessor i højesteret, 

hvilke stillinger dog ikke gav nogen løn. Men nogle store tjenester, som han har bevist 

kongen og København under svenskekrigen, bærer nu sin frugt. Han har antaget og 

underholdt 50 soldater i krigen, ladet en del af Københavns vold befæste, ladet vand ind i 

havnen, ladet isen på graven hugge i stykker i den strenge vinter, skaffer før stormen 

underretning om, hvor stødet kommer, og sørger for, at der er ryttere der på stedet, og 
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endelig forstrækker han regeringen med store summer - nogle hundredetusinde rdl., siger 

han selv. 

 

For sine lån til kongen fik Jens Lassen udlagt en mængde jordegods, især i Fyn, da har han 

sikkert fået sine første Højbygårde (2 i 1662), siden købte han flere, han ejede 1688 5 

gårde og halvdelen af en sjette. Iøvrigt spekulerer han så uheldigt i ejendomme, at han får 

skatterestancer, og rentekammeret fratager ham en del jordegods. 

 

Iøvrigt lader det til, at han m.h.t. sine pengesager ikke altid har haft rent mel i posen, hvad 

der forklarer rentekammerets fremfærd imod ham. Men han kommer da på fode igen, ejer i 

sin glanstid bl.a. 9 herregårde (f.eks. Dalum og Skt. Knuds kloster) og dør som justitsråd 

på Skt. Knuds kloster 1706, 81 år gammel. 

 

Hvad han ikke havde fået fat i her i byen, fik Jens Erichsen, borgmester i Odense og 

svigersøn af biskop Niels Bang. Han ejede til sidst 12 gårde i Højby. Det har sikkert været 

de samme 12, som kgl. befalingsmand over Fyn, Henrik Lindenow, ellers herre til 

Øvedkloster i Skåne, i 1664 får af kronen som erstatning for en del af det skånske gods, 

den har måttet afstå som vederlag for Bornholm. Dem sælger han nemlig allerede 1668, 

men de bliver så ad to gange (i 1667 og 1681) købt af Jens Erichsen. 

 

Denne mands karriere var også strålende: Søn af en hovedgårdsejer i Tvenstrup, begynder 

sin løbebane som opvarter og skriver, er med Odensegårds amts befalingsmand i 

København under belejringen og ved fredsafslutningen i Roskilde, bliver den ny amtmand 

i Odense anbefalet og bliver senere amtsskriver i Odense og 1677 øverste borgmester 

sammesteds, 3 år før gift med Maren Bang (gilde på Odense rådhus), som 1676 arver 

Hollufgaard efter sin fader; selv ejer han efterhånden Dallund, "Mageløs" i Odense samt 

22 andre gårde, foruden den kirketiender, huse o.s.v.; Han får efterhånden mange 

bestillinger, alle meget lønnede, og hans gods får adelig frihed og herlighed. Han bliver i 

ligtalen ved sin død 1689 kaldt meget religiøs, venlig, ærlig, godgørende; var agtet og 

afholdt af stiftsprovst og biskop (!) befordrede i alle ting kongens tjeneste, "var yndet og 

elsket af alle, som hannem ret kendte, både høje og nedrige standspersoner" - kort sagt: 

"Han var en ypperlig og berømmelig mand", ja selv Thomas Kingo slår sin harpe til hans 

pris i et vers under hans portræt. 

 

Og så opkøbte han altså bøndergods - og hermed vender vi os igen til Højby: I 1682 ejer 

John. Erichsen 10 gårde her i byen, Jens Lassen 4, begge i forening 1 ("den øde gård"), 

mens Ole Rosenkrans til Bramstrup ejer 1, og "præstegården" stadig hører til Skt. Hans 

embede i Odense; der er ialt 17 gårde.  

 

Efter Jens Erichsens død giftede hans enke sig med krigskommissær Otto P. Himmelstrup, 

der ikke nævnes i listerne, men faktisk var ejer af nogle Højbygårde? Han døde 1709 "i 

slette økonomiske omstændigheder", allerede året før havde han måttet sælge Hollufgaard 

og "gods" til "Kongl. May. Commerceraad Jens Trøstrup, der bliver gift 2. gang med 

Margreta Elisabeth Rosenvinge, datter af justitsraad og landsdommer Mathis Henriksen 

Rosenvinge til Ørbæklunde. Frøstrup (han kaldes undertiden Frøstrup, men hans navn 

staves to gange med T på gravpladen i Højby kirke) dør allerede 1713 og berømmes i 

øvrigt for "Negotie (handelstalent), Flid og Arbeid" og med følgende vers; 
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Guds Naade, Kongens Gunst, min Ærlig Fliid og Møye, 

Ledsaget mig fra trin til trin i ære op 

Indtil i sagte Roe Jeg lugte ni mit Øye, 

Til Gud engang igien vil samle Siæl og Krop 

 

således som kirketavlen viser. 

 

Hans enke giftede sig igen, nemlig med justitsraad, oberinspector og amtmand over Assens 

og Hindsgavls amter Iver Andersen, Frederik d. 4. tidligere kammertjener, hvis liv og 

levned er mig bekendt fra kistepladsen i Højby Kirke. 

 

Skønt de skamrosende indskrifter fra den tid ikke i længden er morsomme, skal denne dog 

anføres som et eksempel på, at det lige så lidt for Iver Andersens som for Jens Trøstrups 

vedkommende alene var "Negotie, Flid og Arbeid", der bragte godsherren frem: 

 

Guds Frygt, Forstand, Troe, Fliid 

med Ydmyghed og Iver 

For Ræt og Kongens Gafn 

her fuldte Amtmand Iver. 

De gaf ham Kongens Gunst 

og store Fyrsters Schenck 

og satte hannem fast 

hos os på Ærens Benck". 

 

Han døde 1726; men godset, (4 Højbygaarde bliver købt af M. E. Rosenvinge i året 1727) 

bliver dog i familien: Iver Andersens og Magrete Elisabets datter Frederikke Sofie, arver 

Hollufgaard og gifter sig først med Niels Bang Himmelstrup (søn af Otto P.H.) siden med 

kammerherre Caspar Herman von Heinen, der vel døde 1767, men havde (1765) købt en 

gård af Bramstrup og efterlod sig en søn, Albrecht Casper von Heinen (siden 

kammerherre), som bliver arving til hele herligheden. 

 

Vi forlader nu Hollufgaard (ved aarhundredeskiftet 1800). Den tid var nu kommen, da 

bønderne selv ville eje deres gårde - og da godsejerne nok ville sælge. For nu at samle 

dette afsnits indhold i få ord, bliver det disse: 

 

Højbys skæbne er denne: fra middelalderen i fæsteforhold til lensmanden på Næsbyhoved 

og klostrene Skt. Hans og Dalum går de "jævnt" over kan man sige, i kronens eje; og da 

denne kommer i trang for penge, købes byen af kirkelige og juridiske embedsmænd; disse 

bliver indgiftet i adelige slægter, og således ender højby - foreløbig - som disse slægters 

private ejendom. 

 

 LIVSFORHOLD 
 

Hvad sidst er fortalt, om Højbys ydre forhold, nemlig til kronen, kirken og den opkøbende 

kapital, skulle nu egentlig være fulgt af en beretning om "indre" forhold; men da mundtlige 

traditioner fra så fjerne tider er næsten udelukket, om ikke af anden grund, så fordi få eller 

ingen kunne skrive - må jeg holde mig til de gamle offentlige papirer, hvoraf jeg allerede 
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har benyttet flere i det foregående. Et minde, som ellers træffes mange steder, må jeg her 

savne med megen beklagelse - by loven nemlig. Dertil kommer, at ingen gammel slægt, 

hvis mundtlige overleveringer havde kunnet bøde på den almindelige magerhed, har haft 

udbredelse her, og at heller ingen større gård har eksisteret inden for sognets grænser. - Jeg 

må derfor alene holde mig til gamle papirer. 

 

Mager ser en mandtalsliste ud, men lidt siger den dog. Som nu f.eks. den fra 1682, der har 

titlen: "Een half Kop = och Krieg Schatt allernaadigst på bøden att udgiffvis til den 11. 

dec. 1682 och den 11. marts 1683". Her står anført ved hver enkelt bymands navn, hvad 

der lever på gården af mennesker og husdyr. Foruden mand og hustru nævnes ved de fleste 

gårde 2 karle (i det mindste 1) og i 2 gårde er der 3 karle. Ligeledes er der også 1 pige på 

hvert sted, et enkelt sted 2. Med dyrene er det omvendt mod nu: mange heste og få køer og 

svin, men ret rigeligt med får: på en gård med 6 heste og 2 føl kan man nøjes med 3 køer, 2 

ungnød og 2 kalve samt 4 svin; af får holdes 6; det er byens bedst holdte gård. Som en 

gennemsnitsgård vælger jeg Andres Hansens; her står opført: 

 

2 karle 

1 pige 

2 heste 

2 bester 

2 foller 

2 kiør 

4 ungnød 

6 faar 

2 svin 

2 bistokke 

 

for bierne var også "husdyr." 

 

I en mandtalsliste fra 1699, "antegnet udi Højby kirke 3 søndag i advent" er kun de 

menneskelige væsener anført. Man ser, at det må være gået tilbage for bymændene, nu 

findes ingen, som holder mere end een karl, mens en dreng og en pige udgør resten af 

medhjælpen; men mange har alene en dreng (i nødsfald desuden en pige) og en enkelt har 

slet ingen "bud". Derimd er der bleven flere husmænd og "inderster" (lejefolk), og desuden 

er det bemærket flere steder, at her findes "en som betler"; værst er Rasmus Bendtzen 

faren; hos ham bor hans stifdøtre, en "soldaterkvinde" Karen, og Anna Christoffer, der 

"søger Brødet hos medlidende christne". Om en kar på en bestemt gård bemærkes det, at 

kan er "uden løn", og det har vist været det sædvanlige, i hvert fald hvad drengene angår. 

Af husmænd går en ved krykker, en "har mist it ben i krig" (den skånske?) 

 

I den mandtalsliste (fra 1710) er dette forhold ikke bleven bedre, snarere ringere. I 

tjenestefolkenes sted træder nu "egne børn". Lønnen står angivet; for en karl er det 4 rdl., 

for en pige 1 rdl. 2 mk., for en dreng ligedan; - det ser noget lidt ud, men det var andre 

tider. Dog synes det præsten og de 16 bymænd, som har underskrevet listen, så lidt, at de i 

en efterskrift forsikrer, at lønnen er rigtigt opgivet, "som jeg (præsten) Johannes Reimer da 

på deres eed fordrede af dem, i kirken for alteret, at de i sin tid skulle svare til .... hvortil de 

hermed vedstår samtlig, at de ey giver deris Tiennestefolk meere til løn end som optegn er 

i mandtallet .... hvilket de med Eed agter at bekræfte, om fornøden giøres. 
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Undtagen, at de til Sommerdag skulle være foraasaget at gifve deris Karle eller drenge (om 

de beholder dem, som nu ike kand viides) så mange som får løn; et skjortelæret, ungefær 

til 3 mark beregnet i penge. Og på det at der ey skulle tagis nogen mistanke om att at skulle 

være fleere tienneste folk der i byen, da meddeles ydmygeligst til efterretning, at af denne 

by ere udtagne til soldater siden den første udskiftnings begyndelse til landmilitse 21 

karle."Så i denne lille by bestående af så få gårde .. hafver de fleeste bønder ike uden deris 

egne halfvoxne børn tilbage --" 

 

I en liste for næste år står ud for en karls eller piges navn, af og til bemærket, at 

vedkommende er folkenes eget barn og får ingen løn. I det hele er der en bestræbelse efter 

at gøre byen og dens forhold så små som muligt. Det hedder, at efter matriklen skal der 

nok findes 17 hele gårde = og ½ gård og to huse, men i dybeste ydmyghed må nu Reimer 

med alle bymændenes vidnesbyrd sige, at der findes ikke mere end 9 hele gårde item 4 

boliger, som bruger noget af den øde gårds grund. (Præsten og bymændene synes at have  

regnet det for en halvgård, hvis hartkorn begynder med et 5-tal). "Men dette kand ungefær 

in alles dog ike fuldt beløbe sig til heele og halve gård og boliger til 13 heele gårde. Resten 

som i mandtallet findes, ere gadehusmænd som ey haver eller bruger jord eller aufling". 

 

Disse nævnes nu, "og få af dem har en ko". Og da de hører med til billedet af et samfund 

ved den store nordiske krigs tid - så lad os se dem.  De 7 har ingen særlig betegnelse, men 

Claus Pedersen er " skoemager som ikkun flicker bøndersko, har heller ike lært at sye nyt 

arbejde, recommenderes til moderation" (i skatten); Niels Jensen er corporal ved 

landmilitsen (det som Jeppe på Bjerget kalder malicen). - Men både ved gadehusmænd og 

andre bysens folk står en vedtagning, som maler tilstanden fra 1700-ernes begyndelse, 

hvor de økonomiske kår var elendige, så det skal ikke have været ualmindeligt, at folk selv 

brændte deres huse og hjem af for at få ret til at tigge (ifølge en reces af 1537). Her er 

nævnt tiggere og syge, hos en gårdmand "en fattig ældgammel mand og hans vanføre 

kone;" hos en gadehusmand "en ældgammel fattig quinde, som kan intet for alder og 

sygdom fortienne"; hos en anden gadehusmand ikke mindre end "3 betlerinder, hvilket for 

vanfør (!) og alderdom intet kund fortienne"; i lige måde hos en husmand "en 

sengeliggende betlerinde og en fattig soldaterquinde; hos en gårdmand 2: en med brok og 

en fattig aftakket corporal; og der er flere endnu: Næsten hvert hjem havde sine fattige og 

svage at sørge for. 

 

Det var fattig- & sygeforsorgen på den tid, da "godgørenheden" ikke (mere) har kunnet 

overkomme at opsøge trangen, mens denne måtte opsøge godgørenheden. (J.P.Jørgensen) - 

Historien melder fra dette tidsrum, at samfundets økonomiske stilling var dårlig; svenske- 

og den skånske krig lå ikke langt tilbage, den store nordiske krig stundede til, vore 

statsmænds mål var at komme på højde med militærmagten i Sverige, derfor ofte 

ekstraordinære skatter, i 1711 f.o. "til artollerihestes anskaffelse", og når landbruget ikke 

kunne komme til kræfter på grund af godsejernes magt til at "tage først", så forstår man 

nok den ydmyge tone i præstens og Højbymændenes efterskrift. Den eneste "trøst" var, at 

sådan så det ud i hele riget (dog ikke Norge, hvor godsejerne var få.) 

 

Om bøndernes trangeste tid - fra 1720 til henimod stavnsbåndets løsning - har jeg 

væsentlig kun det at melde fra Højby sogn, som vil blive fortalt under afsnittene kirke og 

skole. Det administreredes fra Hollufgaard århundredet igennem, her rådede den samme 
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slægt ---- og var nu dens regimente mildt eller hårdt? Ja, ingen overlevering herom er nået 

ned til mig; og indskrifter på de adeliges ligkister er ikke historisk pålidelige! Var de det, 

så måtte Højby mænd og karle have befundet sig næsten som Jeppe i baronens seng; thi 

indskriften over Caspar Herm. v. heinen (+1767) lyder således:" (Han) efterlod de 

efterlevende et navn, som aldrig dør, så længe dyden lever i skiønsomme og retsindige 

hjerter. 

 

Inter var højere agtet end Gud og hans sandhed, intet mere foragtet end underfundighed og 

falskhed, intet var mere elsket end dyd og oprigtighed, intet mere forhadt end udyd og 

uretfærdighed, han vidste, at der var ingen fuldkommenhed at erlange i livet, men ventede 

vist at bekomme den ved døden. Ingen kan misunde ham den erønskede salighed i døden. 

Men mange må bejamre hans tidlige savn for de efterlevende." 

 

Imidlertid - siden 1750 havde der været en livlig drøftelse af bøndernes hele stilling, der 

var bleven gjort forsøg på, at forandre den, ja, bønderne i Vestjylland tog endog selv fat - 

alt bar hen imod en nyordning. Dette blev meget godt forstået af godsejerne, og hvem der 

ikke bevægedes af bedre grunde, blev det til sidst af trykket: hoveri - og 

ejendomsforholdene må ændres. Dette genspejler sig også i et par dokumenter angående 

Hollufgaard og dermed Højby. Det første af dem skriver sig fra 1771, Struensees tid. 

Struensee greb ilsomt til, lod bl.a. udarbejde planer til hoveri-reglementer, og et sådandt 

"General hoverireglement" for Hollufgaard eksisterer da også. Det har imidlertid 

karakteren af en indberetning om, hvad der hidtil har været skik, men får jo netop derved 

sin værdi for os. Hoveriet har da - for hver gård - bestået i: 

 

1 spanddag om ugen 

2 karles gangdage --- 

1 piges eller drengs --- 

  og 10 rdl. 48 sk. hoveripenge 

 

(disse hoveripenge stammer fra 1767, da man enedes om at betale den halve hovning og 

kornlandgilden i penge). 

 

Et udførligt "Hoveri-Reglement for gårdmand Hans Hansen udi Højbye" (nuværende 

Marius Larsens gård) angiver i alle enkeltheder rettigheder og pligter angående hans hoveri 

på Hollufgaard. Det stammer også fra 1771 og er endnu et vidnesbyrd om Struensees iver 

for med et slag at ordne bøndernes forhold. Der er mange interessante ting deri. Lad mig til 

eksempel nævne, at målene på en almindelig arbejdsvogn står angivet deri: den "må være 

forsynet med 3 alen lange Fjeller, 3 Quarter høje, og sådan indrettet, at den er bred 

forneden ½ alen og foroven 1 1/8 alen, samt have bagsmække". - Hvem havde tænkt, at 

vognene var så små? 

 

For husmændenes vedkommende er det egentlige hoveri kun bibeholdt for 2, der gør 

ugedags hoveri om ugen, 5 betaler i stedet 4 rdl, en 2 rdl. 64 sk, mens 2 overhovedet intet 

betaler. Landgilden er derimod for de flestes vedkommende 24 sk. 

 

Foruden disse giver reglementet også andre gode oplysninger: der er stadig 16 gårde i byen 

+ anneksgården, 9 husmænd uden hartkorn, som hører under Hollufgaard; hertil kommer 

endnu 5 huse, som tilhører bønderne privat. - Jorden betegnes som dels "middelmådig", 
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"med ler og sand blandet", dels "sie moser". (I 1802 må dog landmåleren attestere at det er 

"en frugtbar egn" og rammer jo derved nok så meget virkeligheden). 

 

Gårdene kan hver så ialt 28 tdr., beregnet til rugsæd, og avle 14 læs hø a` 32 lispund; 

Landgilden er (foruden de 10 rdl. 48 sk.) 1 otting smør, 1 lam, 2 gæs, 4 høns og 1 snes æg. 

- Der findes intet overdrev (al jord er taget ind til dyrkning). Beboerne har ingen indtægt af 

frugthaverne. 

 

Indberetningen er her i god overensstemmelse med Joh. Chr. Steen, som var gartner på 

Hollufgaard og som i 1799 udgav en "Anvisning til haugedyrkning". Man siger heri: Ved 

hver gård, ja næsten hvert hus findes ganske vist en hauge, men størstedelen dyrkes så 

ringe, at man undertiden i hele byen næsten ikke finder et frugttræ eller lige så lidet eller 

intet dyrket til køkkenurter, men ofte i det sted findes størstedelen af gode og store hauger 

at ligge ledig, enten til at tøjre et eller andet kreatur på nogle dage om sommeren, eller og 

overgroet med nælder og andet ukrudt. De bedste skildrer han således: de (folk) beplanter 

deres hauger med gode frugttræer og årlig opelsket hvidkål, humle, kartofler og andre 

madurter, gulerødder, persille, porre, merian og timmian) i overflødighed. Og det er mest 

blandt selvejere og arvefæstere". 

 

Det synes, som der er en stor tilbagegang fra 100 år tilbage at regne. I "Fyns berømmelse" 

synger J. St. Sehested (1671): Hver bonde har sit paradis (så vil jeg haugen nævne). 

 

"Hver bonde har sit paradis, 

(så vil jeg haugen nævne), 

først har han rips og kirsebær, 

Moreller, æbler, pærer, 

valnødder, store morbærtræer, 

og alt hvis (hvad) man begiæer. 

Der stødes most aff all' og hver, 

når frugten lidet gielder; 

den fynske most er mig så kier 

som viin af Franzes kialder." 

 

Og Sehested nævner glad, at "hans haugefrugt går for den pris, som billighed kan stevne" -

- men så kan der ganske vist heller ikke blive stort overskud.-- 

 

Det andet dokument er fra 1785 og er en indberetning fra Hollufgaard til "Forbedringer i 

landvæsenet og fællesskabets ophævelse". Nu er nemlig Struensee forlængst styrtet, 

Guldbergs angst for, at "staten vil ryste og bæve i sin grundvold", hvis bondens åg lettes, er 

med ham selv fjernet fra regeringens sind, og fra 1784 har den unge kronprins taget fat. 

Det kan kendes straks næste år, hvorfra den nævnte indberetning stammer. Den beretter 

(foruden om de samme ting som den fra 1771) om at sognet forlængst og sidst i 1779 er 

"aldeles separeret fra alle tilgrænsende byer og steder" - ja, "nogle få agre jord i Allerup og 

Årslev, hvis indtægter gik til Højby kirke, er mageskiftet med noget jord til Nr. Lyndelse 

kirke købt -"men hele byen, med annexgården inclusive, henligger hid indtil endnu i 

fællig". 
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Dernæst oplyses det, at i 1767 blev alle 16 gårde gjort lige i hartkorn (7 tdr, 1 skp, 1 fj 9/16 

alb. -§  I (1793) ses det ved udskiftningen, at hver gård nu har 6 tdr. 7 skp. hartkorn, det 

kommer af, at husene ved at få jordlodder også har fået hartkorn. Byen har tre 

hovedmarker, 1 frahegnet kohave og nogle små skovhaver. - Skoven har kun nogle få 

stæer "men gierne til fornødenhed". "Til husene er alene en liden hauge eller kålhauge 

(samlgn. Joh. Chr. Steen).  

 

Til slut må jeg dog nævne endnu en lille opgivelse fra 1743 - et tidspunkt, hvorfra man kun 

har lidt om Højby - som opgiver, hvilke byens håndværkere var: en skrædder, en smed, en 

bødker, en tømrer, en skoeflicker og 2 hjulmænd. 

 

Hvor mange mennesker boede der i gammel tid her i sognet? Før 1769 kan man intet vide, 

det år fandt den første folketælling sted i Danmark; siden 1787, 1801, 1834 og fra 1840 

hvert 5. år - Efter listen fra 1589, da man kan regne højst 20 boliger gange 6 mennesker, 

kan man måske gætte sig til 120-120. De tal, jeg har fundet er følgende: 

 

1762 .... 160 indbyggere 

1787 .... 264 indbyggere 

1801 .... 252 indbyggere 

1806 .... 253 indbyggere 

1830 .... 400 indbyggere 

1834 .... 386 indbyggere 

1838 .... 202 mk. 209 kvinder 

1839 .... 193 mk. 182 kvinder 

1855 .... 429 indbyggere 

1873 .... 474 indbyggere 

 

Folketællingen fra (1787) kan måske siges at have nogen større interesse end mangen 

efterfølgende: det var jo det samfund, der snart skulle gøre overgangen til udskiftningen og 

selveje. Desuden kan datidens Højbyfolk for en del følges gennem deres ætlinge til 

nutiden. - Der findes lige mange kvindelige og mandlige beboere, 132 af hver slags. Der 

findes: 

 

 35 mennesker i gårdene (voksne) 

 25 inderster og aftægtsfolk 

 26 husfolk 

106 børn under 14 år 

 62 unge tjenestefolk og unge (heraf 7 nationalsoldater og 1 gevorben         soldat)     

 

Blandt husfolk og inderster er 6 vævere, 1 hjulmand, 2 skræddere, 10 går i dagleje, 1 smed, 

1 bødker, 1 degn og skoleholder, 1 træskomand. 

 

Det er dette samfund, der nu kommer med i tidens sociale ændringer, som netop det 

samme år (1787) indledes med grundlaget: forordningen af 8. juni 1787 om fæsternes 

retsstilling, der næste år følges af "århundredets storbedrift" i Danmark: Stavnsbåndets 

løsning. 
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UDSKIFTNINGEN - SELVEJENDOMMEN. 
 

Regeringens forordning om fællesskabets ophævelse, når blot een lodsejer forlanger det, 

var allerede kommet i 1781 – i Guldbergs tid. Men fra en bondestand, der i almindelighed 

var temmelig uvidende og vant til at lade andre bestemme over sig, kunne intet 

begyndende skridt tages. Fra en godsejerstand, der skulle betale alle udgifter ved en 

udskiftning, lige så lidt. Det var vist kun på krongodserne med den mere selvstændige 

befolkning, at den fandt sted straks eller allerede havde fundet sted. 

 

Begyndelsen til århundredets store ændringer blev her i sognet gjort med at få hoveriet 

fastsat til en bestemt størrelse. Her var godsejeren på Hollufgaard interesseret, da han ikke 

efter stavnsbåndets løsning kunne holde på sine bønder, fordi de eventuelt kunne flytte 

anden steds hen. 

 

I 1791 blev der da oprettet en "hoveriforening" ifølge kgl. "plakat", som udkom det år. Den 

omfattede de to uensartede størrelser "Hollufgårds godses ejere" og "underliggende 

hoverigørende bønder", der altså dog begge var interesseret i sagen. Jeg aftrykker nu med 

få enkeltheders undtagelse hele dens ordlyd, da den giver et klart indtryk af, hvad hoveri 

her på stedet var. 

 

 

HOVERIFORENINGEN. 
 

"Til at forrette alt det efter hovedgårdstakstens hartkorn af ager og eng 32 tdr. 2 skp. 

forefaldende arbejde er henlagt (!) 32 bønder, som alle efter deres fæstebreve forretter fuld 

hovning", hvoraf 16 gårde i Højby. Alle 32 er inddelt i 4 roder, hver på 8 gårde. 

 

"Af ovennævnte min hovedgårds tilliggende jorder og løkker skal bemeldte 32 

hoveripligtige bønder være forbundne at pløje, saae, harve, tromle, høste, opbinde, røgte 

og indføre i laden og med fornødne folk at imodtage efter den foran omforklarede udsæd 

af alle slags korn, og det derefter indavlede at udtærske, langhalm at aftage, kaste samt 

rense med så mange folk og karle, som årets afgrøde og tærskernes flittighed udfordrer, og 

enten på loftet at opføre eller efter rigtig omgang at bortføre på 1,2,3,a 4 mile -- hvortil 

fæsterne leverer de fornødne sække." 

 

Høsletten bliver "ligeledes af bønderne forsvarlig at forrette, græsset vel afslaget og 

derefter lige så forsvarlig røgtes, sættes i stak og indføres på slyderne. "Kløverhøet skal 

aftærskes og renses. 

 

"Gødningens udtagning sker så hastig som muligt efter indavlingen på den måde og det 

sted som bønderne anvises". Damme og vande renses. 

 

"Gierdernes hegning holder bønderne vedlige, gierselen hugges efter tilsigelse, ligesom og 

de fornødne stavre stives," af pilene eller på ellemosene og derefter tilføres gierderne. 
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Dette bliver pr. gård:     

1. Til sædekorn at hente, fedevares transportering, fedesvins og lams        bortdrivning årlig 

af hver gård Spanddage  Karledage  Buddage 

   1, 2, a 3 mil    2 1  1 

2. På 2, 3 a 4 miles længde for mig 

   eller mine domestiquer   1 

3. Bygningsmaterialer til min gårds 

   fornødenhed at hente på 2, 3  

   a 4 mile     4                                      

4. Håndlangere til murer- & tømrer- 

   svende, husenes tækning, samt mit 

   fornødne sand og grus at hjemføre 1 4 

5. Min fornødne ildebrændsel af skov 

   at hjemføre fra Hesbjerg, ligesom 

   gravnings- & bygningstømmer i be- 

   lejlig tid     10 10 

 

 

 38. 

 

6. Sammen at save, kløve og i hus  

   indføre     ½ 10 

7. Tørv fra Landebed mose at skære, 

   stable og hjemføre, samt i hus at 

   indsætte, 4 læs daglig   3 6  3 

8. Tærske- & kasteloen i laden at 

   reparere, ophugge eller af nye at 

   lægge, det dertil behøvende grus  

   og ler at opgrave og hjemføre, samt 

   håndlangere derved   ½ 1 

9. Til grøfters oprensning, vejes  

   istandsættelse i løkkerne, stene 

   at bortføre og samle af jorden, 

   samt muldvarpeskud af efterskovle 2 4  2 

10 Til vands udgravning af moser,  

   bække og enge, samt dammes og van- 

   dingers rensning    1 3 

11 Til stengærdes opførelse samt 

   broers anlæg    4 6 

12 Til forbundne veje at opkaste med 

   sne af hulveje og andre om vinteren 

   inpassable steder, samt sneens op- 

   kastelse og bortførsel i fornødne 

   tilfælde     ½ 2 

13 Til gårdens samt kalve- & svine-  

   gåse- og fårehuses rensning og 

   møgets bortføring   1 2  2 

14 Til humles, hør og hamps røgtning, 
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   samt piles sætning og tilførsel  

   til gierderne    1 3  3 

                                      ------------------------------------ 

ialt      30½ 52  11 

 

Hovarbejdet efter denne overenskomst begynder 1. maj 1793. 

 

Hver hovnings arbejde m.h.t. gærdning opgøres således: 

 16 favne dobbelte stengærder. 

  5 favne enkelte stengærder. 

133 favne risgærder. 

  0 favne levende hegn. 

 62 favne grøfter og jordvolde. 

130 favne grøfter og å uden volde. 

 

I et "Pro memoria" af 1. november 1799 klager v. Heinen over, at bønderne ikke er villige 

til hoveriet, ja bliver undertiden borte. Og han kunne dog fordre mer end som så efter 

"hoveriforeningen". Bliver det ikke bedre, truer han med at holde sig til "plakaterne". 

 

Men ingen trudsler hjælper nu; bønderne går videre. Det næste skridt er ophævelse af det 

fællesskab, der vel fra første færd havde været den enkeltes hjælp, men nu var og end mere 

ville blive en plagende hemsko for den enkelte. Man ville udskifte. 

 

I 1792 blev det tilladt at fordele udskiftningens udgifter på fæsterne. 

Udskiftningsforretningen for sognet her forvares i sognerådets arkiv og fylder et tykt 

hæfte. Landmålerarbejdet udførtes af landmåler Rasmussen, Ormehøj (i Skydebjerg sogn) 

og kostede 155 rdl. 4 mk. Åstedsmøderne ved udskiftningen holdtes af landinspektør Berg, 

fuldmægtig Holm og landvæsenskommisarius Drejer og kostede 11 rdl. Selve 

udskiftningen foretoges af Berg. Et synligt minde derom er det Udskiftningskort som blev 

udarbejdet på grundlag af opmålingerne og nu opbevares hos gdr. Kristen Larsen, Højby. 

En kopi deraf med et nutidskort som pendant, hænger i Højby Forsamlingshus, foruden at 

det findes i rentegnet udarbejdelse i matrikelsarkivet i København. 

 

Byen bestod ved den tid af 17 gårde og 15 huse. Disse sidste fik hver tildelt et 

jordtilliggende "til en kos græsning, hvorpå kan avles så meget af kornsorter, at en ko kan 

tillige have fornødent vinterfoder, da alle besad en part af lodden med kløver, hvilket 

villigt vokser i denne frugtbare egn, hvori dette gods ligger" - Foruden al "indmarken" fik 

enhver sit stykke af "udmarken", den jord, der lå længst fra byen og tidligere brugtes til 

fælles græsning. Desuden en skovlod. Men der var endnu 3 huse, bygget efter 

udskiftningen, hvoraf de 2 blev købt af v. Heinen, mens det 3. var "et gadehus .... til en 

fattig familie." Disse 3 fik altså ingen jordlod, kun en kålhave, - det blev de første jordløse 

huse. I 1793 var allerede 2 huse udflyttet, de første udflytninger her; det ene til skellet ved 

Sdr. Nærå, det andet til skellet ved Hollufgaards marker. Både gårdenes numre og husenes 

bogstavorden (der kan ses på kortet) regnedes fra øst til vest efter gammel skik ("solfald"). 

 

Et stort arbejde lå nu for hånden: indhegningen af byens jorder mod nabosognene og de 

enkelte lodder. Derom findes en yderst detailleret beskrivelse, hvorefter hver mand fik sit 

bestemte antal favne at indhegne. Også veje og gyder (som der skelnes imellem) skal 
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hegnes; de vigtigste gyder er landevejen og vejen fra byen til Nr. Lyndelse skel. 

 

Men nu var så også hindringerne for den enkeltes foretagsomhed ryddet til side! Og dog: 

en væsentlig ting stod tilbage: man ejede ikke "herligheden" selv. Dette føltes i 

begyndelsen sjældent som et savn, og godsejeren begyndte derfor at fæste gårdene bort på 

åremål, (på opsigelse, en bortforpagtning); men da regeringen var bleven skræmmet af 

sporene i England, hvor bønderne på denne vis var bleven drevet bort fra jorden, udgav 

den forordningen af 1790, hvorefter der kun måtte ske bortfæstning på livstid. 

 

Dette gjorde godsejerne ivrige efter at sælge for at få penge til den ny driftmåde efter 

hoveriets fastsættelse. Og nu gik det rask med salget, især da regeringen gav skattefrihed 

for hovedgårdene, selv om bøndergodset blev solgt fra. 

 

I året 1802 indgav kammerherre Chr. v. Heinen ansøgning om tilladelse til at sælge 

bøndergods, uden at skattefriheden tabtes, og den 17. maj 1803 fik han lov dertil, mod ikke 

at pålægge gårde, han ikke fik solgt mere hoveri. 

 

Samme år købte så den første mand i byen sin gård, det var den afdøde Knud Hansens søn, 

Jørgen Knudsen, en ung mand på 24 år. Den kostede 5500 rdl., og han fik skøde på den 

næste år. Det er den gård, som nu ejes af Jens Poulsen Jensen, "Østergård". Og nu går det 

ret hurtigt, så vistnok alle gårde er købt til selveje 1820 - huse købtes først senere. 

 

At ikke alle har været sikre på, endnu 1819, at det var det rette at købe, viser et brev fra de 

"beskikkede commissionærer i kammerjunker v/Heinens opbudsbod!" til rentekammeret, 

hvori spørges, hvad de skal gøre ved 5 købekontrakter fra Højby, underskrevne allerede 

1815, men ikke tinglyst endnu; 3 af de pågældende var nu gået ind til, på at lade dette ske, 

men een havde meddelt, at den betingede købesum, 1100 rdls. navneværdi, nu langt 

oversteg ejendommens værdi, og han ville derfor gerne frafalde, hvad han allerede havde 

betalt, mod at blive fæster igen. Men dette turde kommissionen og v. Heinen ikke gå ind 

på uden højere tilladelse, skønt de måtte indrømme, at manden havde ret. - Rentekammeret 

svarer, at køberen nok må blive fæster igen. Men det skete dog ikke! 

 

At det ikke var alle, der havde pengene på rede hånd, men modsat ovennævnte netop ville 

handelen igennem, ses f.eks. af Mads Hansens fremgangsmåde: i løbet af 2 år betaler han 

nu sin købesum (6200 rdl.) i mindre beløb ad 13 gange. 

 

Der findes en indberetning fra 1805, den her omhandlede tid, som giver så god besked om 

sognets dyrkningsforhold m.v., at jeg vil gengive den i uddrag: 

 

Højbye gårdbrugere haver deres jorder på eet af tvende steder. - Til byen er en indfredet 

skov, hvori hver mand har een lod, bevokset med over- & underskov; ligeledes er der til 

byen en tørvemose, hvori enhver gårdbruger har sin lod, men i samme er knap tørv til egen 

fornødenhed.  

 

Husmændene har hverken tørv eller gierdsel på deres jord. Til byen er der heller ingen 

uindfredet skov. I henseende til dyrkningsmåde findes ingen forskel; den sædvanlige 

dyrkningsmåde er følgende: første år besås jorden med boghvede eller havre, andet år 

giødet rug og tredie år byg med kløver, hvorefter den hviler i 3 år. Holder 8 - 9 køer. Af 
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gårdene i byen er Hans Madsens den ringeste, da dens jorder falder temmelig skarp gruset 

og leret samt for en del skarp sandet, på de øvrige gårde er der ingen synderlig forskel.  

 

Ingen skov er udlagt til byen som agerjord, med forpligtelse at befries for samme. I byen er 

solgt 2 gårde fra Hollufgaard, een nemlig for 5500 rdl. og een for 6000 rdl. da den 

beboedes af gamle enker. De øvrige gårde kan, da de for det meste beboes af unge og 

midaldrende mænd, næppe ansættes til højere pris end 5000 rdl. stykket. Ingen tvistigheder 

eller uvished om markskellet finder sted. Til denne by hører intet jord, uden den som er 

opsat på kortet over dens jorder. (Sammenlignet med gårdpriserne i nabobyerne Holluf, 

Killerup og Ejby, der alle lå til Hollufgaard, synes priserne i Højby ret høje, hvoraf det så 

kan komme.)                  

    

Midt i handelsperioden blev tiendespørgsmålet løst. Den gammeldags tiendetagning 

foregik jo på den måde, at godsejerens udsending gennemgik kornrækkerne på marken og 

udtog hver 10. neg. Også dette var et bånd, der tvang, og regeringen tilskyndede forandring 

både i 1796 og 1810 (ved forordningen). Ifølge den sidste fik tiendeyderne ret til at 

forlange korntienden afløst med en fast årlig afgift, og i hvert amt udnævntes 

tiendekommissioner til at nærme de to modsat interesserede parter hinanden. Kornpriserne 

steg, og tiendeejerne ønskede afløsningen sat noget højere, end bønderne ret gerne ville gå 

med til. 

 

Den 9. april 1812 kl. 10 indfandt kommissionen for Odensegårds og Rugårds distrikt sig 

hos gårdmand og sognefoged Jørgen Knudsen for at få bestemt, hvorledes den tidligere 

korntiende kan afløses af en "bestandig afgift". Følgende 13 tiendeydere (altså ikke alle) 

havde forlangt følgende løsning: Peder Hansen, Lars Hansen, Niels Jørgensens enke, 

Rasmus Hansen, Mads Hansen, Niels Andersen, Peder Hansen, Lars Christensen, Lars 

Nielsen, Hans Christensen, Jørgen Knudsen, Lars Christensen, Hans Madsen. 

 

Spørgsmålet blev jo ordnet, uden at jeg dog har fundet noget nærmere derom. 

 

 

UNDERVISNING & SKOLER: Degne og lærere. 
 

I middelalderen kommer de første skoler i landet, men kun i købstæderne. Efter 

reformationen (med den følger dogmatiseringen) tilskyndede kirken stærkt til børns 

"oplærelse" i kristendom. Dette skulle degnen tage sig af, og han skulle fortsætte den 

hjemmeundervisning, som kirken håbede fandt sted, men som den dog tit fandt det 

fornødent at indskærpe - ved forordninger. Målet var nærmest at lære Luthers katekismus 

udenad. 

 

Før de egentlige degnes tid var det sådan, at hvor kirken oprindelig kun var et kapel, 

bygget fra et kloster (og dette kan godt have været tilfældet i Højby, i så fald Skt. Hans 

kloster) der holdt en munk fra vedkommende kloster messe, og degnetjenesten besørgedes 

af et af de unge mennesker, som i klosteret blev opdraget til en gejstlig stilling. 

 

Om der har været nogen "sædedegn" her i sognet før 1741 er tvivlsomt, i hvert fald kalder 

Jacob Randrup sig i 1740-erne den første sædedegn i Højby. Indtil denne tid har man 

sikkert, som tilfældet almindeligvis var i byer i nærheden af købstæder, måttet hjælpe sig 
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med de  såkaldte løbedegne, latinskoledisciple, som havde en bifortjeneste ved at "løbe" ud 

i landetog samle børnene i kirken (ved døbefonten) og lære dem "Børnelærdom", mens 

præsten "skriftede" de voksne i koret; eller som det senere på grund af forstyrrelsen ved 

denne ordning på påbudt, ved klokkeringning samle dem søndag eftermiddag, i regelen i 

våbenhuset (her i sognet først efter 1652, da våbenhuset blev bygget, ellers "i en 

dannemands hus". - Og dette er det første grundlag til "de danske skoler", som skolerne på 

landet kaldtes i modsætning til latinskolerne. 

         

Efter reformationen bestemtes der i kirkeordinationen, at landsognene, som ligger nær 

købstæder, skal tage sig sognedegne af skolerne og lade dem få "den vanlige rente" d.v.s. 

den usikre indtægt, mest i naturalier, som bønderne kun ugerne gav dem - ud fra den 

tankegang, at hvad der var opkommet i pavetiden, skulle vel helst nu afskaffes! 

 

Degne skulle synge i kirken, ved bryllupper og begravelser, ringe fredsklokken (morgen og 

aften) dog var løbedegnene fritaget herfor; hente og bringe de hellige kar, slukke alterlys, 

holde kirken ren, have tilsyn med kirkegården, bære breve mellem præst og bisp, skrive 

regnskab, indsamle i velgørende øjemed, undervise misdædere o.l. 

 

Hist og her er der dog opkommet en trang til at få børnene lært andet end "børnelærdom", 

navnlig læsning. Enkelte herremandsslægter og præster opretter da sådanne??, i det 17. 

århundrede, men ingen synes oprettet i Højby sogn. Thi hvad der nævnes 1661 i en 

vedtegning, gældende Højby, i en "jordebog til en matricuels indrettelse. ("I forne sogen er 

bønderne foruden anden plicht tillagt årlig att giffue huer til deigen: huer heelgaard 4 skpr. 

byg, huer ½ gaard, 2 skpr.byg, och det boel Hans Rasmussen iboer 6skpr.") har sikkert 

henblik på løbedegnen. Dog findes allerede 1690 (i et skøde på kirkens tiende) nævnt en 

degnebolig i Højby; hvor den lå, vides ikke; og i en mandtalsliste 1710 blandt 

"gadehusmænd" findes nævnt "Maren Skolekone" og hun må vel have haft en mand, der 

holdt skole; men noget nærmere herom findes ikke. "Gamle Helene" søde børn at læse og 

fortælle. 

 

En spæd, opvågnende kundskabstrang førte så til, at bønderne selv så småt begyndte at 

oprette skoler, og det gamle fællesskab i alt fra gammel tid (i gildelag, ligfærd, arbejde i 

marken) gav sig udslag i fællesskab om en skole, hvortil udgifterne tages af byens bøder. 

Eller også kunne enkelte bymænd oprette en skole, som i Ollerup 1661, i Frørup 1664, 

hvor fire bønder tager en skolemester til deres 8 drenge (løn: 2 skilling om ugen og en dags 

kost). Heller ingen sådan vides der noget om i Højby, medmindre det skulle være Maren 

Skolekones mand. 

 

Men med pietismens indgang her i landet i Frederik den fjerdes tid (1699-1730) vækkes en 

ny interesse for oplysning, og først hos præsterne (og enkelte herremænd), mest for 

katekisationens skyld. Men det er dog især da kongens søskende på deres omfattende 

godser og majestæten selv på ryttergodserne lod indrette skoler, at eksemplet, som 

smittede, blev indført. I øvrigt var skoleoprettelserne et led i bestræbelserne for at 

bekæmpe fattigdommen (Fattigforordningen 1708). Om dette hjalp, er vel mer end 

tvivlsomt, da oplysning under tvang altid bliver svag - hvad en beretning (Dyssel) fra 1763 

angående Sønderjylland, fra den offentlige skoles gry fastslår, idet det påpeges, at grunden 

til den gode oplysning hos bønderne i Slesvig er den frihed, de der har.            
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Højby hørte ikke til ryttergodset, så nogen "rytterskole" kunne ikke oprettes. Men som 

sandre steder adelige familier, der enten var i slægt med kongehuset eller ønskede at står 

sig godt med det, således også her. Hollufgaard (egentlig Hollevgaard - efter den nedlagte 

landsby Hollev) ejedes på Frederik den 4. tid af justitsraad Iver Andersen, amtmand over 

Assens amt og tidligere kammertjener hos kongen. Det er måske fra denne tid, det 

"venskab" stammer, som E. Pontoppidan fortæller om bestod imellem dem, og som bl.a. 

gav sig udslag i, at kongen en gang besøgte Iver Andersen på Hollufgaard og forærede 

ham en guldpokal med inskription: 

 

"Hvo konge tjene vil med troskab, flid og iver, 

han vist kan vente sig, at kongen hannem giver 

et naadetegn af guld og sætter ham så fast, 

at ingen hadets list kan blive ham til last." 

 

(Siden blev på Erik Andersens ligkiste - i Højby kirke - et ligvers sat på en kisteplade, der 

er en genklang af dette vers). 

 

Imidlertid fik Iver Andersen ikke opfyldt kongens ønske om at bygge skole i Højby; men 

det gjorde hans enke Margrethe Elisabeth, født Rosenvinge, ( datter af justitsråd, 

landsdommer og ejer af Ørbæklunde ved Ørbæk Mathias Henriksen Rosenvinge). I en 

indberetning til biskoppen 1743 nævnes om skolens oprindelse:  

      

"Degnen Jacob Randrup berettede sin degneboligs tilstand med følgende omstændigheder, 

at han er den første sædedegn, som har været i sognet, så har der og icke heller før været 

nogen degnebolig førend i året 1740, da den velbårne fru justitsrådinde Ivars til 

Hollufgaard lod bygge eet nyt skolehus, bestående af 10 fag, som er både til degnebolig og 

skolestue. Og så haver højædle velbemeldte frue kaldet hannem som skoleholder her i 

Højbye, og formedels sognet består alene af denne liden bye, som ellers ingen degn hunne 

leve af det allene, haver øvrigheden tillagt ham, som een liden hjælp og nødtørftig 

underholdning af sognet: 6 tdr. byg og 3 skepper, som er kaldet degnekorn. Tillæg til 

skolehuset er ellers intet, uden en liden kålhauge." 

 

Vi præsenteres for den ny skole i følgende beretning: 1741 onsdag den 26. april blev efter 

stiftsbefalingsmendens og biskop Ramus´ befaling afholdt "en samling udi Højbye 

angående den danske skoles indretning." 

 

"Udi Højbye; der mødte velbårne fru justitsrådinde Ivars fuldmægtig fra Hollufgaard og 

foreviste et meget vell og smukt indrettet degne-bolig, og skolehus udi samme, af nye 

opbygget, nær ved kirken, meublereti skolen med en jern-bi-lægger kakkelovn bekvemt 

bord og bænke og ordentlig afdelt anstændigt. Men eftersom sognet er kun lidet, 118 tdr. 

hartkorn, hvorpå er 18 beboere, som icke kan ene udståe at udrede til skolelønnen, ønskede 

derfor at blive betænkt med nogen hjælp andet steds fra." 

 

"Forrettet udi Højbye, udi den nye oprettede skolehus og bygning" - I en senere forklaring 

(uden årstal) hedder det: "Udi Højbye er skolen med degneboligen længe siden sat i så god 

stand, at intet viides derved at stå tilbage" - med en anden hånd er her tilføjet: "Uden at 

skoleholderen nyder intet at leve af". Det er nu meget sagt, men meget var det ikke; hvor 

meget siges i en lidt senere beretning (uden årstal): "Højbye sogn, der får degnen megen 
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liden tillæg, foruden rette degnerente, af hver gårdmand 1 skp. rug eller mel. For at ringe, 

bede- og fred-slag, hen ved 2 tdr. byg. Græs og foder til een ko og fire får. Mens i penge er 

han aldeles intet tillagt". Inden 1746 er lønnen dog forbedret med "16 læs tørv." 

 

Højby fik, synes det altså, sin "danske skole" som en frugt af pietismen og en vis stræben 

efter at bevare kongegunst. - Hvad der kom ud af undervisningen nævnes der intet om før 

1800 - udover at "der holdes idelig skole". - Undervisningen har som i rytter-skolerne 

sikkert holdt sig alene til læsning og religion, så når der i bispernes (indberetninger) 

visitatsberetninger tales om oplysning, tænkes der alene på disse ting, måske på religion 

alene. - Biskop Ramus visiterer 14. april 1791: "ungdommen fandtes vel oplyst". Han 

kommer igen 1772 (Randrup er død 1766; hans efterfølger Edv. Storch Meyer er tillige 

hans svigersøn); det lyder næsten ens: "ungdommen befandtes skikkelig oplyst." 

 

Om Jacon Randrup har jeg ikke fundet meget. Han blev "kaldet og antaget" til skoleholder 

i Højby af Margr. El. Rosenvinge; "men da sognet er så lidet, at det ej kan holde og 

belønne en egen degn", så beskikker bispen ham "til at være tillige degn for Højby sogn". - 

Vi har set hans indberetninger og bispens visitatsbemærkninger, og det er i grunden alt. 

Dog giver måske listen over hans efterladenskaber lige så megen besked om ham. Der var 

et par sorte skindbukser, et par sorte klædes do., en sort klædes kjortel, en plysses vest, en 

fløjels kasket, en hat, en paryk et spansk rør med sølvring, en udskaaren stok; - desuden 

nogle bøger - ikke særlig mange:  

 

13 åndelige politiforordninger 

Åndelig takoffer 

Bonde-Practica 

Enfoldiges spørgsmål 

Dr. Martin Luthers catechismus (på vers) 

Søren Mathisens regnebog (defekt) 

Davids psalmer (på vers- !!) 

En tale om Christi lidelse (Christi lidelse) 

Nådens dørs åndelige hammer. 

1 gl. dansk psalmebog 

Holger Danskes krønike 

3 bundter gamle bøger 

 

Om hans efterfølger, svigersønnen E. S. Meyer, der beklædte den dobbelte stilling fra 

1766-1780, haves kun efterretninger gennem bispevisitatserne og en strid med præsten 

Chr. Grüner. Denne klager over, at degnen ikke vil række ham spaden ved jordpåkastelse, 

men siger, at hvis præsten vil have den, kan han selv tage den; at han ikke vil katekisere 

med ungdommen på kirkegulvet; at han nægter at lægge "tavlepengene" på alteret, men vil 

"for visse årsagers skyld" lægge den i kirkebøssen straks; og at han ikke vil låne præsten 

sin stol, når der er mange til skrifte. - Degnen påstår i et brev til biskoppen, at det er 

umuligt at gøre præsten tilpas og beder om beskyttelse mod hans chikanerier; hvad angår 

spaden skal han nok række præsten den, når det forlanges i loven. -  

 

Han afløses i 1780 af Peder Chr. Felding, dengang 38 år gammel, der "hverken er 

seminarist eller student, men ganske flittig og duelig". Biskop Tønne Bloch siger dog i 

1787: --"med ungdommen meget vel fornøjet. Degnen Felding sang og katekitiserede kun 
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mådeligen"; og i 1790: "degn og skoleholder Felding katekitiserede dristig, men vildt". 

Skolebørnenes antal var 45 i 1793: Felding "nogenlunde" 52 børn. Bispen er her igen 1796 

- 1799 - 1802; dette år "med ungdommen som talrig og stille, men med deres kundskaber 

kun lidt fornøjet". Felding katekitiserede kun mådeligen " 45 skolebørn. 

 

I. Feldings tid omtr. samtidig med sammenlægningen af Højby og Nr. Lyndelse, skete der 

- som landet over - den forandring med skolen, som Chr. Ditlev Rewentlow havde ment 

med de ord: "Skolevæsenet er en samfundssag". Efter en foreløbig forordning (1806) 

kommer den af 1808, der var et led i "oplysningstidens sociale forsorg og et forsøg på 

reationalistisk at ordne det, der fra ministeriets og kongens side tog sig ud som uorden på 

grund af livets mangfoldighed, og på at fremtvinge et skoleliv, hvor forudsætningerne 

manglede". 1808 fastsættes det, at skolepatron (den på hvis gods skolen er bygget?), 

præsten og en eller to skoleforstandere skulle have tilsyn med skolen - og først sørge for, at 

skolevæsenet bliver ordnet og indrettet (Forud er der samlet indberetninger; 1800 kommer 

en fra Højby) - 12 juli 1808 samledes da (i skolen) "skolecommissionen for Højby Skole 

District, højvelbårne hr. kammerherre vor Heinen  til Hollufgaard som kirke- & 

skolepatron, sognepræst provst Langhoff samt den af amtsdirektionen udvalgte 

skoleforstander gmd. Jørgen Knudsen af Højbye, for udi nogen måde at ordne og indrette 

skolevæsenet i dette distrikt, alt ifølge det kgl. allernådigste reglement om almuens skoler 

på landet. 

 

Det viste sig nu, at skolelæreren, som han efter reglementet nu hedder S. Felding allerede 

havde inddelt den skolepligtige ungdom i 2 klasser, lavet en fortegnelse over Højbye sogns 

skoledistrikts beboere og deres ukonfirmerede (ungdom) børn og tyende fra 6-7 år at 

regne, ialt 52 børn. 

De 6 deraf kan regnes som en øverste klasse, men resten kan ikke rummes i skolestuen og 

bliver derfor delt ligeligere; den bedste del skal søge skolen 2 gange om ugen, rester hver 

eftermiddag. - Skolelæreren fremlagde en plan til undervisningen og en fortegnelse over 

inventar; yderligere skal anskaffes en sort tavle, men da skoleklassen ingen beholdning 

har, tilbyder von Heinen at skænke tavlen. - Søndagen forud har præsten fra prædikestolen 

indkaldt forældre, husbonder og børn og indskærpet de første deres pligter, de sidste at vise 

skyldighed mod deres foresatte og især deres skolelærer. - Således var alt i bedste gænge! 

 

Af de mange møder og tilsynsbesøg - for ikke at tale om eksamierne - i den første tid får 

man indtryk af, at der ventedes noget overordentligt af den ny ordning, og det med det 

samme. - Oktober 1808 eksamen; kommissionen vedtager, at skolebygningen skal gøres i 

stand. Nyt møde samme måned: børn til konfirmation tages ud; tilfredshed med lærerens 

færd og ungdommens fremgang. 2. december møde igen; ligeledes 17.januar, 9. og 28. 

februar, - stadig fornemmer kammerherren til børnenes fremgang: de er kommen til 5. 

kapitel i Balles lærebog, har gjort fremgang i bibelhistorien og psalmebogen, med regning 

og skrivning er fortsat. - Eksamen i april, da den ender med en opstrammer til børn og 

lærer. Juni og juli føles begge parter på tænderne: jo, opstrammeren har hjulpet 

"temmelig".  

 

September afgår Jørgen Knudsen, fordi han er bleven sognefoged; Gdr. Niels Andersen 

(nuværende "Fuglekilde") bliver skoleforstander i stedet. I oktober eksamen. I november 

møde: degnen vil holde substitut (medhjælper). Det oplyses, at der kun er få forsømmelser. 

- I. de følgende år møder kammerherren sjældent han stedfortrædere: Mackeprang - 
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forvalter Brandt - C. Hvalsøe skriver under: 1813 ses det, at der er tilkommet nye fag; 

foruden lærebog og katekismus samt det gl. testamente har man læst Prahls 50 

fortællinger, haft øvelser i geografi og fædrelandshistorie samt skriftlæsning og skrivning, 

item regnet de fire specier i ubenævnte tal samt regnet "I hovedet". 

 

Niels Andersen går af 1813; Lars Nielsen bliver efterfølger. 1817 skal Claus Hansen være 

skoleforstander, men han er bleven stævningsmand, så vælges Mads Hansen. Efter hans 

afgang 1820 vælges selvejergårdmand Hans Christensen. - Man har "Sædeferie" 1820 fra 

25. april til 15. maj. Fra 1814 er provst Langhoff formand for skolekommissionen. 

 

Vi er imidlertid nu ude over Feldings tid. Den gamle degn, der i 38 år havde siddet i 

embedet, går af 1812; - han har vanskeligheder med at få sin andel af pensionen hos sin 

efterfølger, mens denne klager over, at han ikke kan få de ham tillagte indtægter af "den 

nedlagte gård", - han må henvende sig til skolekommissionen. 

 

Efterfølgeren er "studiosus" Oluf Algreen Petersen, der bliver kaldet af von Heinen, taget i 

ed af amtsprovst Lütken, Lumby og indsat i embedet af provst Langhoff 24. søndag efter 

Trinitatis 1812. Hans 14. årige virksomhed her vides der intet om; de skriftlige kilder er 

tørre, og mindet rækker ikke så langt tilbage. Der nævnes dog, at han (i 1822) - "den 

agtværdige skolelærer" - må anmode skolekommissionen (præsten samt Rasmus Larsen og  

Niels Andersen og endnu en Niels Andersen (sognefoged) om at give enkelte af børnene 

"alvor i erindring om flid og sædelighed i opførsel". Og iøvrigt fik skolen fint besøg den 

sidste sommer, han levede, af prins Christian Frederik og "Høysammes" gemalinde 

prinsesse Caroline Amalie, der rejste fra Svendborg til Odense. Begivenheden er udførlig 

omtalt i Commissions-Protokollen" .... Hans kgl. Højhed ledsagedes af sit gouvernaments 

secretair S. T. hr. etatsrår ridder von Holten, stiftsamtmand over Fyen, kammerherre, 

ridder Cederfeld de Simonsen og amtmanden over Svendborg amt, hr. kammerjunker 

Sporon, hr. amtsprovst, ridder Lütken, sognets præst, skole-patron, skoleforstanderen samt 

begge klasser af skolens børn var til stede ved denne lejlighed. Hans kgl. højhed tog såvel 

skolen som skolelærerens lokale i nøjeste betragtning, han anordnede selv nådigst, 

hvorledes begge dele skulle til næste forår forandres og indrettes til fuldeste 

bequemmelighed såvel for skolen og dens undervisning som for skolelæreren og hans 

familie. - Den mildhed og nåde, hvormed denne landets høje fyrste og hans ophøjede 

gemalinde nedlod sig til enhver, bliver stedse i Højbye sogns taknemmeligste erindring. 

Dets bøn er til himlens gud og fader, at han længe i mange år vil velsigne og bevare 

fædrelandet dette elskste ægtepar." 

 

En af prinsens anordninger var, at der skulle bygges nogle fag til; derved kom man ind på 

kirkegårdens grund; Langkilde, Hollufgaard gjorde spagfærdige indvendinger, men det 

blev som prinsen ønskede. - Skolelærer Petersen fik dog ingen glæde af forandringen, han 

døde den 14. oktober 1826. 

 

Efter af kammerherre von Heinen i 1821 havde måttet sælge Hollufgaard gik kaldsretten 

over til biskoppen. - Biskop Plum kalder da 4. januar 1827 Niels Larsen født 1799, 

tidligere Skibhusene og Bogense, til skolelærer og kirkesanger; han er dimiteret fra 

Skaarup, bliver ansat af pastor Andersen. 

 

Han var lærer i 44 år til sin død 1870. (Pastor Andersen underviste under vakancen 2 dage 
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om ugen). - Den første tid bor han hos sognefoged Jørgen Knudsen (nuværende 

Østergaard) han gør på opfordring selv udkast til lejlighedens ombygning. Gmd. Lars 

Nielsen bliver lavestbydende; man låner 500 rdl. af husmand Peder Davidsen i Højby og 

bygger så. - Larsen indfører "den indbyrdes undervisning" 1828; 1830 bliver der anskaffet 

et værk om den. 1829 skal en gymnastikplads anskaffes; man ønsker Christian Pedersens 

toft, men den bliver for dyr, og man får så Hans Mortensens øst for skolen. Amtsprovsten 

prøver kort før Larsens ankomst børnene, men prøven falder ringe ud, Petersen har især 

ikke taget sig af småfolks børn. Men nu lyder det anderledes. Ved pastor Mules første 

besøg i skolen (1832) fandtes den at være "i særdeles god orden, og børnene syntes vel 

oplyste." - Ved eksamen findes børnene "med færdighed at kunne læse, øvet i 

skønskrivning og ortografi, oplyst i kristendommens hovedlærdomme." Der var da 88 børn 

i skolen.  

 

I 1844 indberetter provsten, at "i Højby skole stod undervisningen som sædvanlig på et 

særdeles godt trin". I 1859 får Larsen på foranledning af provsten følgende udtalelse fra 

sogneforstanderskabet: "Efterdi det er nu 36 år siden vores meget ærede skolelærer nød 

den i dette fag ommeldte undervisning, går det efter omstændighederne godt frem i så 

henseende, da han efter bedste evne og skøn meddeler børne gymnastikundervisning det 

bedste han har lært." (Det var i disse år ministeriets cirkulære kom - om at flytte borde og 

bænke ud af skolestuen så man kunne gymnasticere). Larsen blev, vistnok af 

sogneforstanderskabets oprettelse 1842 sekretær ved dettes møder og røgtede dette hverv 

til 1858.  

1849 blev han valgmand (landstingsvalgene). - Fra 1866 må han holde hjælpelærer. I 1870 

nævnes det i præsten embedsbolig, at skolegangen ej er så god som før. "Blinde Anders" 

boede hos ham en tid. Jeg har hørt flere gamle folk, der i sin tid har gået i skole hos Larsen, 

fortælle om ham. Alle er de enige om, at Larsen var "hård". En fortæller: "Han var s'mænd 

hel god lærer, men det kan jo godt være, der vankede lidt vel meget med tæsk." Men vi var 

også tit nogen uvorne knæjte; vi ville drille ham. Når vi skrålede for højt ved pryglene kom 

madam Larsen gerne frem i døren og sagde: Å, Larsen, kom, jeg ville gerne tale med dig! - 

Længe kunne han magte os, men ikke af sidsten; når vi tog fat med en hånd i bænken og 

en i bordkanten, så kunne han ikke slæve os ud på gulvet; den første der viste og det var 

M.L.... "En anden (en gl. kone): Larsen slog drengene; han var hårdest ved de fattige". 

Men der er også enighed om, at han var en dygtig lærer. Han led ikke sladder. "Det bruger 

vi ikke her". Når nogen skulle sidde efter, kunne han sige: Er der ingen, der vil bede godt 

for dem?" - og var der det, slap de. Men "vi fik aldrig historier".         

 

Efter N. Larsens død 1870 blev Hans Møller, dengang andenlærer i Kværndrup, af bispen 

kaldet til Højby (19. januar 1871). For hans indstilling var Klaus Berntsen, som dengang 

netop var valgt i sognerådet og straks blev dets formand, meget ivrig. I "Erindringer I" 

siger Klaus Berntsen: "Blandt de første handlinger, som skulle øves i sognerådet, var 

pudsigt nok den at foretage Mads Larsens indstilling mellem ansøgerne til 

skolelærerembedet, som var ledigt. Ved skæbnens tilskikkelse blev det således 

friskolelæreren, der nu kom til at bestemme, hvem der skulle indstilles til lærer ved 

"statsskolen". Efter loven var det naturligvis det samlede sogneråd, men i virkeligheden 

blev det - som Klaus Berntsen her selv siger - ham selv.   

 

Møller blev indstillet som nr. 1 ved et sognerådsmøde den 17. januar 1871, og bispens 

kaldelse forelå allerede den 19. Om ham fortalte en ældre mand, der gik i skole hos Møller 
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i Kværndrup, men nu i mange år har boet i Højby, mig således: Møller har givet mig 

mange tæsk og trukket mig i ørene, så jeg synes, jeg kan mærke det endnu". Så vi drenge 

ham på vejen for at besøge sin kæreste (han skal have haft 35), så skulle vi nok fjerne os 

ud over markerne." At denne karakteristik af Møller som hårdt straffende lærer ikke er 

overdreven, vidner også Kværndrup sognerådsprotokol om, idet det i beretningen om 

mødet, der den 2. februar 1870, nævnes som en af sagerne, der var til behandling, at en 

mand ved navn Lars Madsen, fra Kværndrup mark, klagede over, at hans datter blev 

mishandlet i skolen ved slag af andenlærer Møller; sognerådet bestemte, at sognepræsten 

skal, hvis klagen er begrundet, give Møller en irettesættelse. Mange ønskede ham bort, 

sagde min ovennævnte fortæller. Og dette ønske blev opfyldt ved, at kræfter blev sat i 

bevægelse for at få ham til Højby. 

 

Det måtte blive let at gå sejrig ud af eventuelle stridigheder med en sådan konkurrent. Og 

som sådan benævnes han netop Kl. Berntsen i sognerådsprotokollen, der i de nærmeste år 

efter 1870 på et stort antal sider beretter om en vældig krig mellem Møller og Kl. Berntsen 

- som det i virkeligheden var. 

 

Den drejede sig om højtidsoffer og accidenser fra sognebåndsløserne her i  sognet; Møller 

anslog tabet til ca. 70 rdl. for året 1871 og anmodede sognerådet om at foranledige, at dette 

blev erstattet ham. Sognerådet svarer, at det ikke mener sig forpligtet til at erstatte sådant 

tab af kommunens kasse. Møller går nu til amtet og henviser til, at han formentlig har 

lovgivningen på sin side med hensyn til erstatning. Han foreslår, at summen tages af "den 

rige skolekasse" i Højby; det ville være behageligere for ham, end hvis den blev taget af 

kommunekassen, da "dette utvivlsomt vil blive benyttet som et kraftigt agitationsmiddel 

mod mig og min virksomhed." Pastor Scheving attesterer, at Møllers opgivelse af 

accidensernes størrelse må anses for passende; provst Hansen, Fraugde, tør ikke sige noget 

herom. Møller har imidlertid på sit første andragende til sognerådet skrevet en "påtegning" 

(der altså også har været om ad amtsrådet, og som nu også sognerådet bliver bekendt med, 

hvad sikkert også var meningen). I den besværer Møller sig over at være bleven beskyldt 

for usandhed i sin opgivelse af accidensernes størrelse, og det er kun muligt derved, at 

sognerådet i sit svar til ham havde forandret hans ord "andre kirkesangerindtægter", til 

ingen kirkelige indtægter, hvad rådet virkelig også havde. Møller er blevet så vred, at han 

skriver "Klaus" i stedet for Klaus Berntsen, hvad der giver denne en foreløbig sejr over 

ham i erklæringen, der nu indsendes til amtet, og hvori "formodes, at hr. Møller muligen 

har sigtet til sognerådets formand, hvis fornavn er Klaus og hvis fulde navn er Klaus 

Berntsen, og at han måske i bitterhed over denne konkurrent i skolevæsenets tjeneste her i 

sognet har tænkt at kunne smykke sin sag lidt ved at kaste sig over en enkelt person, som 

han muligen har et skævt øje til, hvorved han rigtignok rent har glemt, at det ikke var en 

enkelt person, men Højby sogneråd han i denne sag forhandler med". Og sognerådet må nu 

bede amtet drage omsorg for, at Møller får en alvorlig irettesættelse for utilbørlig 

skrivemåde og utilladelig optræden - thi således betragter sognerådet sagen - "tilmed da 

Møller indtager en stilling, hvor han gerne skulle opdrage andre til høflighed og gode 

sæder".  

 

Klaus Berntsen hævder, at "andre" og "ingen" i den ovennævnte forbindelse giver samme 

mening og lader Møller beholde "usandheden"; ... hr. Møller måtte hellere sige med 

Pilatus: "Hvad jeg skrev det skrev jeg"! Amtet svarer, at sognerådet ganske vist ikke har 

forstået en nærmere betegnet lov; men Møller må ændre sin "upassende affattelsesmåde" 
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og skrive et nyt andragende uden personnavne i stedet for sognerådets. - "Usandheden" er 

blot rådets "formening", ikke en sigtelse mod Møller. - I et svar til amtet, der fylder 5 

tætskrevne foliosider, erklærer sognerådet sig påny: Møller vidste, at her var mange 

sognebåndsløsere i sognet, og at accidenserne ventelig kunne synke, men mener amtsrådet, 

at sognets kasse skal erstatte, da foreslår det, at amtet fastsætter, hvad en gårdmand med 

familie, en husmand med do. og hvad tjenestetyende bør ofre til højtiderne og ved 

kirkelige forretninger. Sluttelig; hr. Møller kunne spare sig at antyde, hvilken kasse 

erstatningen skulle tages af, thi "det fremgår jo tydelig af loven af 4. april  

1855 § 6.... At den skal udredes af kommunens kasse" (!!) 

 

Det er det samme "sogneråd", der til at begynde med fuldstændig afviste tanken om 

erstatning af nævnte kasse! - Men - slutter aktstykket, dette skal sognerådet ikke bruge som 

noget "agitationsmiddel" mod hr. Møller; "thi sognerådet anser hverken hr. Møller eller 

hans påberåbte virksomhed af den betydning, at vi i mindste måde kan være fristede til at 

bruge nogetsomhelst agitationsmiddel mod denne eller hin". - Amtet ved åbenbart ikke 

hvad det skal; men efter en opgivelse af Møller om, at han plejer at få 1 rdl. af gårdmand, 2 

mark af husmænd, anmodes nu sognerådet om at sammenkalde beboerne i sognet, "for at 

erfare, hvor meget hver enkelt ofrer til lærer Møller." Ja, det var jo også en udvej! Og det 

er en fornøjelse for sognerådet at kunne sende amtet en liste, hvor kun 2 gårdmænd 

figurerer med 1 rdl., medens resten kun giver 2 a 3 mark, somme endda kun 1. Af 

husmændene givers højst 1 mark, 8 skilling. Og deraf vil amtet kunne skønne, hvor 

upålidelige anvisninger hr. Møller giver til løsningen af det omtvistede spørgsmål". 

Omsider - hen i året 1873 - afgør amtet, at Møller skal have 60 rdl. af kommunekassen. 

 

Men enden er ikke endda! Sognerådet synes, at de 60 rdl. er for meget og søger nu til 

ministeriet med en redegørelse for, at Møller højst kan tilkomme 40 rdl. 

Indenrigsministeriet holder imidlertid med amtet, og sognet må give Møller de 60 rdl.; 

men summen skal fastsættes hvert år for sig. Således havde "sognerådet" her trukket det 

korteste strå. Jeg har så udførlig gjort rede for stridens gang for at vise, at hvad Møller ikke 

var i Kværndrup, det måtte han blive i Højby, nemlig upopulær, idet han jo havde angrebet 

sognets kasse. 

 

Det må vistnok efter denne holmgang være gået op for de to hovedparter i striden, at det 

tjente dem bedst at holde fred. Da der næste gang af lærer Møller bliver forlangt for høj en 

godtgørelse, går han ved et besøg hos Klaus Berntsen ind på at nedsætte sin fordring noget, 

mod at hans begrundelse blev indført i protokollen, "hvad sognerådet dog ikke fandt 

passende", men hvis indhold var det, at aftalen gjaldt kun for denne gang. Siden ses det 

dog ikke, at "offerstriden" er blusset op. 

 

En anden sag kom imidlertid frem, som vel i sognerådsprotokollen ikke just efterlod sig så 

skarpe udtryk, men som i virkeligheden sikkert er gået langt dybere. De to parters forhold i 

den nys nævnte strid måtte nødvendigt i folks øjne give Møller et skær af rethaveri og 

pengegriskhed, og af at det mere var sine egne økonomiske forhold end sit skolearbejde, 

han blev drevet af; mens Klaus Berntsen som den - selvfølgelige - vogter af sognets 

pengekasse og ved sin dygtige ledelse af friskolen og ved hele sit betagende væsen, 

ungdom, klogskab og friskhed i et, vandt terræn for sig selv personlig og for sin skole, 

Skoleprotokollen for Højby Friskole viser netop i disse år en stor opgang i børnetal. At 

dette måtte medføre et tilsvarende lille antal børn i den offentlige skole, er klart, men det 
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fremgår også stærkt i en skrivelse fra skoledirektionen til sognerådet.:  

Det har tildraget sig ministeriets opmærksomhed, at der er så få børn i Højby Skole, 

hvorfor man forespørger sognerådet, om der er noget til hinder for, at man, i hvert fald i 

vinterhalvåret, ordner skolegangen således, at begge klasser søger skolen daglig under eet, 

så de derved får en forøget skolegang; men naturligvis er det frivilligt. Skolekommissionen 

spørges og svarer, at det er en udmærket tanke (i kommissionen sidder pastor Scheving, 

gdr. Hans Larsen og gdr. Jørgen Pedersen) at den skal anbefale forældrene og husbonder, 

som sikkert "med megen glæde" vil gå ind på planen; om børnene tales der ikke. Lærer 

Møllers svar går ud på, at han allerede i hele sin tid i Højby har praktiseret tanken, idet 

efter hans tilskyndelse mange børn har søgt skolen daglig, navnlig om vinteren, og han vil 

også i fremtiden opmuntre til det samme. Sognerådet svarer, at "man selvfølgelig ikke 

kunne have noget imod den antydede ordning at erindre". Skoledirektionen svarer så blot 

tilbage, at den i nytårsindberetningen udbeder sig meddelelse om, af hvor mange og hvor 

længe denne forøgede adgang til forøget undervisning er bleven benyttet. Denne 

indberetning er ikke kommen mig for øje; men det varsler ikke godt, når der få år senere i 

sognerådets protokol tales om "de talrige ulovlige forsømmelser" i Højby skole. 

 

Der var flere små skærmydsler mellem Møller og sognerådet i årenes løb. Møller er ret 

egenmægtig i forskellige dispositioner, han træffer med hensyn til bøgers og rekvisitters 

anskaffelse, sløjfning af et hegn eller flytning af et skillerum og andet sligt, så til sidst må 

skoledirektionen skride ind med "sin alvorligste misbilligelse af de grove uordener med 

hensyn til anskaffelse af skolebøger for kommunens regning" Angående Møller som lærer, 

da... ?? 

 

Møller døde i juli 1896. 

 

I oktober 1886 kaldes nr. 2 på sognerådets indstilling (man havde gjort visse erfaringer ved 

i sin tid at kalde nr. 1, Møller - Hans Sørensen, lærer i Emborg i Jylland. Han var født 1858 

i Højbjerggård, Vedtofte sogn, dimitteret fra Gedved 1880, havde haft lærervirksomhed 

forskellige steder siden og havde fra oktober 1884 været lærer i Emborg i Ry sogn. Han 

søgte, er det mig fortalt pladsen som skolebestyrer ved Nørregades friskole i Odense, men 

P. Møller blev den foretrukne, og han havnede så her i Højby - ved den offentlige skole. 

Han kom i et ganske andet forhold til sognerådet og sognets folk end hans forgænger. Han 

blev sognerådets sekretær i mange år og siden mejeriets revisor i over 25 år. Han blev 

antaget for at nære grundtvigske sympatier, og en følge deraf var, at nogle familier, der 

ventelig mere på grund af den stærke strøm til friskolen end på grundlag af overbevisning 

havde deres børn i nævnte skole - også på grund af, at friskolen var inde i nogle svage år 

dengang (se nærmere herom senere) Sørensen var i mange år anset som en dygtig lærer, 

men vel navnlig svaghed i hans senere år gjorde, at denne anseelse måtte dale. I 1894 

opkom der stærk formodning om, at smitsom sygdom (tyfus) blandt skolebørnene mulig 

havde sin oprindelse i skolens beliggenhed tæt op til kirkegården og brønden ikke langt 

derfra, og en kemisk undersøgelse af brøndvandet syntes at bekræfte formodningen. Dette 

gav stødet til, at en ny skole blev opført i 1895. 

 

H. Sørensen tog sin afsked 1.10.1917. (Han døde i København 3. juledag 1917). 

 

Efter H. Sørensens afsked blev Frands Johan Sørensen Ring kaldet som lærer og 

kirkesanger. Fr. Joh. Ring er søn af seminarielærer Marius Sørensen, Jelling, og født 1. 
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oktober 1889. Han gik i skole i Jelling, var senere elev på Testrup Højskole, kom på Jelling 

seminarium og tog lærereksamen 1910. 

 

Sin første lærergerning havde han i Ryslinge, hvor han var lærer ved Ryslinge højskole en 

vinter (1910-11). Han var soldat 1911 (maj) - april 1913, garder), kom på kornetskole, men 

måtte en tid på Silkeborg sanatorium, var i nogle måneder vikar i Vonge og Viby, og blev 

lærer i Torsted ved Tim november 1914, hvorfra han 1.10.1917 kom til Højby - og afgår 

1955. 

 

Skolelodden solgt 1918-19 for kr. 2.000 pr. td.land = kr. 14.000 til Knud Nielsen et år med 

sukkerroer, som var udbetaling! 

 

Efter vurderingen begyndte "arbejdet" på at gennemføre 1937 loven. En skoleplan- og 

tegning til byggeriet indsendtes til ministeriet og godkendtes. Som foreløbig foranstaltning 

deltes skolestuen i to rum, så der straks (1953) kunne antages en lærerinde og skolen gøres 

3 klasset. Lærerinden kom, men byggetilladelse - materialebevilling kunne ikke fås. 

Ministeriet fandt børnetallet i skolen for lille. At mange tog til Odense bl.a. i misfornøjelse 

med forholdene her, tages der ingen notits af. Det er vel også værre andre steder.  

 

I august 1950 kom lærerinde Kirstine Marie Gyldenstør født 191.... dimiteret fra Århus 

Seminarium, tidligere lærer ved Ringe og Assens private Realskoler. Har haft mange 

sygedage. Sygemeldt fra 1.3.1954 - Afsked 1956 eller 1957? 

 

 

TILSKYNDELSE TIL ÅNDELIGT LIV - KIRKEN OG 
PRÆSTERNE. 
 

Omtrent fra reformationstiden har Højby haft kirkelig forbindelse med Odense, idet de 

residerende kapellaner ved Skt. Hans kirke var sognepræster til Højby - et forhold, der 

bestod indtil 1805, da Højby blev anneks til Nr. Lyndelse. Måske kom denne forbindelse 

ikke i stand straks efter 1556, idet et kgl. brev af 3. januar 1553 siger, at hr. Jost i Allerup 

må, for bedre at kunne have sin underholdning, nyde præstegården i Højby og deraf 

oppebære ægt, arbejde og gæsteri og have i og af at sætte (dvs. indsætte og afskedige 

fæstere af den gård, der fra gammel tid hørte til St. Hans); men hvad sagefald der falder 

skal lensmanden i Næsbyhoved oppebære, da han skal forsvare bonden, som bor i gården.-

-1555 kongebrev på, at Højby skal være anneks til Skt. Hans. 

 

Og 1572 lyder et livsbrev for hr. Peder Lauritsen, kapellan til Skt. Hans på, at han må nyde 

kronens part af korntienden af Højby sogn, uden stedsmål af afgift (kongen tog jo 1536 

bispens tiende, der nu blev kaldt "kongetiende") Peder Lauritsen har nemlig indberettet, at 

kapellanen til Skt. Hans hidtil har haft sin underholdning på Odensegård, hvorhen det dog 

nu falder ham besværligt at søge, da han er bleven svag og skrøbelig. 

 

Han fik da Højby kongetiende, men må ikke besvære kongen tiere. Næste år, da P.L. er 

død, lyder et nyt brev på, at hans efterfølger skal nyde den nævnte tiende. 

 

Om Peder Lauritsen og hans eftermænd ved Skt. Hans skal nu følgende nævnes: 
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Peder Lauritsen, Middelfart er født i Middelfart; når han kaldes, vides ikke, men han døde 

maj 1573 og er begravet i Skt. Hans kirke, hvor et gravmæle over ham findes. 

 

Hr. Jacob: Om ham haves ingen efterretninger, uden at han havde en søn, der også blev 

præst. 

 

Hr. Peder (Nielsen?). Om ham vides heller intet. 

 

Hr. Søren. Angående ham er også kun navnet tilbage. 

 

Mogens Hansen. Født i Kerteminde 1583, til universitetet 1613; kapellan ved Skt.Hans 

1618-19; blev sidenhen præst i Kværndrup. 

 

Kristen Olufsen. Født i Kalundborg, gik i Helsingør skole, til universitetet 1616; ved Skt. 

Hans 1619-27. 

 

Peder Nielsen Skonning. Født i Flensborg 1597; i Odense skole, til universitetet 1619, i 7 

år hos fru B. Rosensparre til Fuglsang, ved Skt. Hans 1627, til Svendborg 1628; har ladet 

trykke nogle prædikener. 

 

Jens Hansen Vesterborg. Præstesøn fra Stokkemarke på Lolland, i Odense skole, til 

København 1626. Hører ved sin gamle skole, dernæst kapellan 1628, dør 1638. 

 

Peder Hansen. En kort tid ved Skt. Hans. 

 

Søren Nielsen Stenløse. Præstesøn fra Stenløse, i Odense skole, til København 1632; 

kapellan ved Skt. Hans 1638, men til Sønderjylland året efter. 

 

Carsten Lauritsen. Blev præst på Als i sit 29. år - 1625. Var vanskelig og myndig, så hertug 

Frederik til Nordborg, hvis kapellan han var, tog sig en anden. Der blev senere "alarm" 

mellem ham og bønderne til Svenstrup, hertugen klager til biskoppen, denne igen og 

lensmanden i Nyborg får sig overgivet sagen mod ham. Bispen visiterer 1637 i Svenstrup, 

men ingen af bønderne kom til stede. Nogen tid efter tilsiger hertugen Svenstrups bønder 

til klapjagt, men tager sig ikke i agt for, at det efter "kirkelovene er måneds bededag", hr. 

Carsten forbyder bønderne at lystre hertugen, kommer på jagt, finder ingen, hører af 

hvilken grund og rider i vrede til præstegården for at prygle præsten, men denne "forstår 

uret", tager hertugen i skægget og giver han en ørefigen, bliver dømt fra sit embede 

(rigtignok), men --- der må have været noget ved hr. Carsten - han bliver dog kapellan ved 

Skt. Hans (1639) i Odense, og bliver der til sin død 1670. Sønnen 

 

Peder Carstensen får faderens stilling. 

 

Michael Marcussen Reimer havde været konrektor og skibspræst inden han kom til 

Odense.  Sønnen 

 

Johan Benedict Reimer, som var magister, bliver 1704 faderens kapellan og ansøger i 

øvrigt om Ribe bispestol 3 gange. Efter ansøgningen at dømme - den var på vers! - har hr. 

Reimer ligefrem været syg efter at blive "båret i Ribe frem til bisp:" 
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"ak, naadigste monark! giv Reimer Steenbuchs stav (den foregående bisp) 

og Ribe bispedom indtil min død og grav. 

Vær naadig, Christian, min Naadigst arvekonning 

vær naadig, naadspir, tillige med din dronning." 

trygler han "i støvet" som han selv siger. 

 

Elias Chr. Grüner. Født i Randers, opvokset og uddannet i Tyskland hos sin slægt der, 

kapellan ved Skt.Hans 1722-1750. Sønnen 

 

Christian Grüner (1750-1790) har en svarstrid med degnen, Edv. Storch Meyer; se herom 

senere! 

 

Hans Chr. Bunkeflod. (1790-1799) har vennen, litteraturhistorikeren Rasmus Nyerup, 

skrevet om; takket være ham får man lidt begreb om en Højby-præst fra gammel tid. Han 

var spillende vittig, satirisk uden forsigtighed, sysler med "poesien og skønnere 

videnskaber", udgiver nogle ”viser for spindeskoler", som idet de besynger sæd og høst, 

vår og sommer, landlivets lyksalighed og et fornøjet sind, skulle "opmuntre de unge til flid, 

dyd og gudsfrygt". De er nu glemt såvel som de to salmer af ham, der findes i Roskilde 

konvents salmebog (nr. 242 og 385). En vuggevise, ganske køn, findes trykt i Odense 

historiske samfunds årbog 1915. 

 

 

 
 
Tegning af: F.J. Ring    ”Højby Kirke”. 
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Iøvrigt var han lidet omhyggelig med sin påklædning, men ellers yndet og anset, havde et 

godt hjerte for sine venner. Hans hustru er den "madam Bunkeflod", H. C. Andersen 

omtaler så venligt, hendes enkehjem var "det første dannede hus, hvori jeg havde et hjem", 

hvori han læste højt og syede kostumer til sit dukketeater. Om Bunkeflods poetiske sans 

har været at spore i hans prædikener, er et spørgsmål; men at det har været ham en lidelse 

at skulle på "sognerejse" herud, giver han gentagne gange i breve til sine venner udtryk for. 

Det første indtryk af Højby kunne ikke være andet end gunstigt, idet "mine Højbyere har 

bragt mit gods fra skibsbroen til præstegården". - Men snart taler han om den "sognerejse 

på 5 stive fjerdingvej, der om vinteren er fuld af slag og huller", til "et sogn på landet, hvor 

en præst intet synderligt kan udrette, da han knap kan være der nogle timer om søndagen af 

frygt for ikke at nå Odense til kl. 2." Han tillægger selv sin "fatale sognerejse", som en 

vinter, da den rette vej var umulig at passere, så han måtte en omvej på 1½ mil, skylden for 

en ondartet forkølelse og gigt" og ønsker hver vinter, at han må blive fri for "den pinagtige 

sognerejse". 

 

I 1799 slipper han da, idet han bliver sognepræst ved Skt. Hans, men Nyerup har måske ret 

i, at den magelighed og stillesidden, som han nu kunne hengive til til, blev årsag i "usund 

fedme, astma og andre svaghedstilfælde", som nu hjemsøgte ham, så han døde kun 43 år 

gammel. 

   

Jens Chr. Ramsing (1799-1805) ved jeg intet om. Derimod en del mere om 

 

Laur. Langhoff, der 1805 blev præst i Nr. Lyndelse og dermed i Højby, som dette år blev 

anneks til Nr. Lyndelse. - Om ham fortælles, at han kunne prædike sådan i Nr. Lyndelse 

kirke, at det kunne høres nede ved kroen! Han kaldtes "den gamle, gode provst Langhoff" 

og får efter sin død (1821) et eftermæle på en trætavle i Nr. Lyndelse kirke, så strålende at 

selv om kun halvdelen passede med virkeligheden, har han været en sjælden mand. 

 

På trætavlen: "Din lange vandring på denne jord (han blev 84 år) var mange til lære og 

eksempel. Gud give, at din gode sæd må bære den frugt, som det faderlige hjerte attråede, 

derved vil din ædle sjæl glæde sig i himlen. Du, hvis ånd blev oplyst og trøstet ved ham, 

stands ved hans hvilested og tænk: Han er nu for Guds trone og prydet med en krans som 

evig ej visner. Tænk så videre: Jeg vil leve, som han levede, så bliver min død rolig og 

salig som hans. Når du går bort fra dette hellige sted, så sig: Tak for din lærdom og dit 

eksempel. Fred hvile med dit støv." 

 

Et andet - forkortet - mindeord: "Som lærer en Johannes, en Thimotius, som husfader en 

Abraham, som menneske en Natanael. Fremmed for svig vandrede han blandt svigefulde 

mennesker, ubesmittet end og under tab af jordiske ting. Således elsket af konge, foresatte, 

lige og undergivne. Dette minde sattes ham af en, der hader smiger."! 

 

Provst Langhoffs broderdatter, Lavra Langhoff, blev gift med gdr. Hans Larsen i Højby 

(hun var en plejedatter at pastor Hvalsøe, som købte gården i 1823 - formodentlig til 

plejedatteren.) 

 

Christian Andresen (1821-1832) blev Langhoffs efterfølger. Han var søn af generalauditør, 

amtmand over Bornholm, Andresen. - Hans navn er knyttet, med kun liden berømmelse, til 
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den gudelige bevægelse, som med Kristen Madsen, Bregnør, satte spor i sognet ved 

forsamlinger hos Mads Knudsen (i gården ved Årslev skel), idet han anmeldte disse til 

kancelliet. Han døde samme år som sin broder i Kerteminde, præst og titulær professor, 

hvis væsentlige bedrift netop var en forfølgelse af Kristen Madsen.  

 

Ulrik Chr. Mule (1832-1859), hans efterfølger i embedet, blev født i Nr. Broby 

præstegaard 1775 som søn af provst Johs. Mule; kom til Odense latinskole, levede der 

nogle år af undervisning, blev adjunkt i Fredericia, senere ved Nyborg latinskole, derefter 

præst på Refsnæs.  

 

Han synes i sine kraftige år at havde været en dygtig mand med interesse for historie 

(måske hans fag som adjunkt). Han blev også historisk forfatter, idet han udgav "Skildring 

af hovedbegivenhederne i historien gennem alle tider" i 5 bind, "En læsebog for 

ungdommen". Den er livligt skrevet af en øjensynlig belæst og godt underrettet mand, men 

med rationalistisk syn. Desuden "Historisk fremstilling af Slesvigs og Holstens forhold til 

Danmark" (1847).  

 

Hvordan han har været som præst --??? men som formand for skolekommissionen 

interesserede han sig for Højby skole og fandt "skoleungdommen med færdighed at kunne 

læse, øvet i skønskrivning og ortografi, oplyst i kristendommens hovedlærdomme". 

 

I sine senere år måtte han holde kapellan, en tid sønnen C.L. Mule; man sagde, at grunden 

var drikfældighed. En af Mules konfirmander, nu gammel mand, fortalte mig engang: 

"Mule sagde til sine konfirmander, at de ikke måtte drikke brændevin, før de var fyldt 40 

år, men efter den tid var brændevin at betragte som medicin, - men så tror jeg nok, at Mule 

medicinerede meget", føjede han til (Gl. Peder Nielsen).  

 

En anden konfirmand (Hans Larsen d. yngres enke, Marie) fortalte, at hun og de andre 

(konfirmander) børn skulle i konfirmandstuen sidde på nogle gamle havebænke, som gik i 

stykker, "og så blev Mule gal". - Han tog endelig sin afsked 1859 (84 år gl.) og døde året 

efter i Odense; men med hans sidste kapellan, Edvard Vilh. August Rambusch kom 

omsider den vækkelse til sognet, hvis virkninger omtales endnu. 

 

Slægten af dette navn skal stamme fra Bøhmen; allerede fra det 17. århundrede nævnes 

flere embedsmænd af det navn; mange på slægtens kvindeside var også officerer; og i vore 

dage er ligeledes flere af slægten officerer. - Edv. Rambusch blev imidlertid præst, og han 

valgte selv dette i en alder af nogle og tyve år. 

 

Hans far var amtsforvalter i Korsør og havde titel af etatsråd. Moderen døde, da drengen 

var 1/4 år gammel. Skønt faderen giftede sig 2 gange siden, bevarede han kun gode minder 

om hjemmet som hyggeligt, venligst og velhavende. Hans forældre boede i en særdeles 

smuk villa i udkanten af byen, med et blomsterflor, der på den tid var overordentligt, og R. 

blev som faderen haveelsker, som selv kunne fremelske blomsterflor. 

 

Men han kom tidlig hjemmefra - til Slagelse latinskole, som han siden ikke mindedes med 

særlig kærlighed. Af kammerater fra den tid skildres han som ualmindelig støt og solid, 

flittig og påpasselig med sine ting; han gik blandt dem under øgenavnet "Mutter Marie", 

fordi han var køn, alvorlig og tilbageholdende med blå øjne og røde kinder. 
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Han blev født den 4. oktober 1921. Som 19-årig blev han student, kom til København og 

bestemte sig efter nogen vaklen mellem præst, læge og gartner for teologien som sit 

studium. Han havde "en inderlig trang til at få klarhed over sin kristendom". Ellers 

beklagede han sig senere over det ringe udbytte, som studierne havde bragt ham. Han hørte 

i København pastor Spang ved Helligårdskirken, som han syntes bedst om, Grundtvig 

hørte han også gerne, men forstod endnu ikke, hvad Grundtvig mente med trosordet som 

det levende ord. 

 

Så blev han teologisk kandidat i 1846 og fik snart plads som kapellan, først i Horne og 

siden i Mesinge. 1852, 31 år gl. kom han så til Nr. Lyndelse, som den gamle pastor Mules 

kapellan. Det blev en meget fri stilling på grund af Mules tilstand, men det tiltalte netop 

Rambusch. Der var ikke langt til Ryslinge og Vilh. Birkedal, og det var ham, der bragte 

Rambusch klarhed over Grundtvigs mening med trosordet. Birkedal blev hans gode ven og 

fik stor betydning for hans kristelige udvikling.  

 

Nu var der kommet liv i ham, men livet skal have tid til at vokse og årene her blev hans 

afgæringsår. Grundtvigs genopdagelse af trosordets betydning tog han gennem Birkedals 

personlighed så stærkt, at han blev ivrig grundtvigianer, ja efter sommes mening i slægten 

"vild grundtvigianer". Han blev nu ven med flere unge præster af Grundtvigs lærlinge, især 

Jens Schørring, der 1857 kom til Fyn som hjælpepræst hos Birkedal og friskolelærer i 

Sødinge; de stiftede hjem omtrent samtidig. 

 

Det var nyt i Højby at høre et levende og åndsbåret ord fra prædikestolen. Præsterne havde 

jo gennem mange, mange år været "embedsmænd" og meget tarvelige; her kom en, der 

talte, fordi han troede, og som ville hjælpe mennesker - også det var nyt. Ikke mindst talte 

han, fordi han selv var i en indre gæring, der var ved at forjætte ham en udløsning til et frit 

menneskeliv, og i den tilstand må man tale, og det bliver af sig selv levende tale. 

 

Rambusch giftede sig i disse år med lærerinde på Bramstrup Anna Olufsen, en 

købmandsdatter fra Sakskøbing. Birkedal viede dem i 1856, og de kom til at bo i et hus lidt 

fra Nr. Lyndelse ad Dømmestrup til. Der var ikke længere derover, end at folk også her fra 

sognet kunne finde over til de unge præstefolk. 

 

Der var blevet en vækkelse ud af Rambusch's varme og djærve tale i kirkerne. Her fra 

sognet søgte Anders Knudsen og Lars Jensen sammen med ham; de var i forvejen vakt; og 

især samtaler med den førstnævnte fik en del betydning for Rambusch. Han forandrede sig 

i løbet af de 7 år, han levede her, og han sagde selv, at han havde fået en andet syn, og det 

mærkedes på han prædikener; fra at føle loven over sig, som han i sin første 

opvækkelsestid måtte, og hvoraf hans hele tale måtte blive tordnende og hård, kom han til 

at hvile med fred i Guds gode budskab ved Jesus Kristus, og forkyndelsen derom bragte 

mildhed med sig. 

 

Men - hård eller blid (begge toner blev ved at klinge i Rambusch's prædkener) - det var 

levende tale, og den vækkede derfor mange til liv. Gamle Peder Nielsen siger, at han blev 

vakt ved Rmabusch; en stræng tiltale kan jo nok vække, og det synes, som om det strænge 

ved præsten har holdt sig længst i mindet hos folk her. 
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Jeg har hørt flere gamle udtale dette: "Rambusch var stræng"; "det var en stræng Karl"; en 

gårdmandskone turde knap gå til den skovfest, Rambusch selv havde været med til at 

anstille (i Fred. Madsens skov) og flere turde næsten ikke gå til alters hos Rambusch - "han 

fordrede et sind hos dem, som det Paulus taler om", hedder det, "er jeg god nok?" Og sandt 

var det, at Rambusch måtte tale mod nogen vankundighed og selvgodhed i en kreds, som 

havde været uden for åndeligt fællesliv i menneskealdre. 

 

Når han så ikke nåede at slå fuldt igennem til bevidst kristenliv, så lå det bl.a. i, at han selv 

ikke var færdig endnu, hvad f.eks. hans nævnte syn på den hellige nadver kan vise. Man 

ser det også af nogle prækener, som han lod trykke: "Forsagelse og tro"; endvidere hans 

afskedsprædken og hans tiltrædelsesprædken i Sdr. Omme; her taler en gærende sjæl, men 

også en ærlig og varm sjæl. 

 

Her taler endvidere en mand, som har fundet den rigtige vej, - men han har ikke gået den 

endnu, og nu vil han gerne have følgeskab, for vejen går til livets land, og han under sine 

mennesker at komme der. Der fortælles i sognet her om en Kristian Bastian, "den 

vankundige", der blev vakt, og som blev hans bedste ven, men som døde pludselig. Det var 

ligesom Rambusch efter hans død var færdig her, siges der. 

 

Var Rambusch i sin herres tjeneste end bleven mildere i stemmen - i sin embedsgerning ud 

ad til, er han bestemt og myndig, som man ser af embedsbogen for Nr. Lyndelse og Højby 

sogne. Han har bl.a. en strid med sognefogeden (Niels Rasmussen - som for øvrigt ikke var 

af dem, der lod sig overtale af R.s prædken). Han vil læse noget til sognestævne en 1. 

pinsedag, men R. laver tavlen i våbenhuset tage ned. 

 

Hvem der havde loven på sin side, ved jeg ikke, men Rambusch, den fyrige ordets tjener, 

vil ikke, at folks sind skal forstyrres med kommunale sager en høj helligdag! Ved 

indførslen i embedsbogen af et ministerielt cirkulære forsynes det med 5 udråbstegn, det 

påbyder nemlig, at borde og bænke skal selv ved vintertide flyttes ud af skolestuen, for at 

der kan holdes gymnastik. 

 

Om forskellen på den talmæssige tilslutning, hans forkyndelse har vundet i de to sogne, 

kan man skønne af den ansøgning, han sender biskoppen om at måtte undlade at holde de 

påbudte fastegudstjenester i Nr. Lyndelse kirke (om onsdagene), da han om torsdagene har 

holdt bibellæsning med katekisation af ungdommen, og disse møder i kirken har været 

besøgt af 200 a´ 300 mennesker, og han har det indtryk, at folk hellere vil have 

bibellæsning end fastegudstjeneste. Han skal nok holde fastegudstjeneste i Højby! At han 

selv var klar over, at den af ham vakte bevægelse kun var en begyndelse til liv, derom 

vidner hans optegnelse angående "frivillige menigsråd", som det i 1857 blev tilladt at lade 

vælge. 

 

Han skriver: "Efter mit kendskab til det kristelige liv her, tør jeg ikke lægge et sådant valg i 

sogneboernes hænder med noget håb om nogen god frugt deraf, og selv om hans 

højærværdighed biskoppen ville tillade mig selv at vælge sådanne medlemmer af 

menighedsrådet, ville jeg for tiden næppe kunne finde så mange og så dygtige personer, 

som det ville være nødvendigt, om der skulle komme nogen virkning ud deraf." 

 

Liv og bevægelse havde Rambusch vakt her; og Kl. Berntsen har nok ret, når hans 



49 

 

(Erindringer I) siger: "Med denne mand begyndte et nyt afsnit i Højby sogns historie". Det 

er af hans trykte prædikener let at se, at det er Grundtvig der (gennem Birkedal) er bleven 

hans åndelige læremester, men han har endnu ikke fået øjet op for alt det, der måtte følge 

af en fuldstændig tilegnelse af hans syn; han er endnu på vandring, i gæring? Han siger vel: 

"Skriften gavner kun en levende kristen at læse --- forsager du, og tror du, så du til 

velsignelse læse den". (Grundtvigs ord). Men han siger også: "Skriften kan ikke fejle?" - 

Han henviser tit til dåbspagten, som det trygge ståsted for et menneske, der trods synd og 

elendighed har givet sig i Guds hånd. Men han kan godt til tider bruge samme 

skræmmebilleder som pietismen: "Du, som har hørt Guds ord, går dog til helvedes 

pinested, når du ikke er bleven en omvendt og troende kristen, mens du levede." 

 

Når det åndelige liv her i sognet, sammenlignet med Nr. Lyndelse ikke blev stærkere 

grundtvigsk præget, end tilfældet er, så skyldes det dog ikke alene vækkerens egen 

ufærdighed i denne henseende, men også, at det vakte liv i mange år ikke blev plejet, næret 

og oplyst; pastor Scheving kom, var præst her i 18 år, og hvad han end var, Grundtvigs 

lærling var han ikke; derfor måtte også de, for hvem det nylig oplevede var alvor, søge 

andre steder hen. 

 

Rambusch rejste i januar 1859, han fik embede i Sdr. Omme og Hoven (Birkedals gl. 

embede) da Mule søgte sin afsked. - Han havde på andre måder end fra prædikestolen 

taget del i oplysningens fremme. Han havde været med at holde folkefest i skoven; han 

forsøgte også at stifte en læseforening her i sognet, det var i november, kort efter hans 

ankomst, men om den kom i gang, før 1862 er mig ikke klart efter det ark papir, jeg har 

set, hvor bogfortegnelsen og formålsparagraffen er skrevet (" at anskaffe foreningens 

medlemmer med deres familie en nyttig læsning og bidrage til udbredelsen af gudelige og 

nyttige kundskaber"); men hensigten var jo god nok. 

 

Rambusch holdt sin afskedsprædiken søndag efter helligtrekonger 1859. Vennen Jens 

Schørring var til stede og siger derom: "-- jeg var øjenvidne til den stærke bevægelse, der 

gik gennem de tætte skarer, der den dag fyldte hans kirke. Rambusch betonede stærkt sin 

gerning her på dette sted, og det passede godt til menighedens barnlige stade for 40 år 

siden (dette blev skrevet 1897). Bevægelsen skal nok have været ægte; det var virkelig en 

dygtig præst og en god ven, som her tog afsked.  

 

Jeg har hørt flere af de gamle, der havde kendt ham, tale om ham med respekt og 

kærlighed. "Her kom en svær bevægelse med Rambusch" -- "han ryddede godt op her" -- 

"det kan kendes endnu" - En nulevende mand, der vel i Rambusch´s dage kun var en 

dreng, men som hørte ham i Højby forsamlingshus nogle år senere (han var dengang 16 år) 

siger, at han blev stærkt betaget af ham og hans tale. 

 

Han virksomhed i Sdr. Omme, hvor R. i sin kraftige alder var præst i 12 år, senere på Mors 

og i Vindinge v/Nyborg (hvorfra han kom til Højby for at tale) kan jeg ikke her komme ind 

på. Et billede af ham fra hans senere år viser en smuk og alvorlig mand med et par milde 

øjne.                      

             

Inden jeg går videre med nogle ord om den præst, som blev beskikket Nr. Lyndelse og 

Højby menigheder, pastor Scheving, efter Mules afsked, vil jeg dvæle ved en skarp strid, 

der opkom i sognet, og hvor delingslinien mellem de stridende parter viste sig ret nøje at 
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gå mellem dem, der sluttede sig til pastor Rambusch, og dem der ikke gjorde det - et 

vidnesbyrd om, at åndelige delingslinier kan være dybe. Der er efter R.s væsen og hensigt 

ikke mindste grund til at tro, at han tilsigtede en splittelse; hvad skulle den også have 

gavnet enten ham eller andre? 

 

Men det kom dertil, og skønt stridens æble i grunden var R., så det dog ud, som det var en 

mand, Anders Knudsen, som havde oplevet en stærk vækkelse, en forståelse af, hvad 

rigdom et menneskeliv kan komme til at indeholde ud over økonomisk velvære, ja trods et 

sådant, og som i R. havde mødt en veltalende og fyrig forkynder af et sådant liv.  

 

Selv om Anders Knudsen ingenlunde var fri for fejl, han så lidt som nogen, var han dog 

umiskendelig bleven grebet af noget vist højere, som han søgte at nå, hvorfor han endnu 

mindes i Højby, som en ualmindelig og evnerig mand. At hans idealitet til slut led et knæk, 

var tragisk nok, men menneskeligt. 

 

Han kom til sognet omtrent samtidig med pastor R., men han stammede fra Oure ved 

Svendborg, Hans navn er iøvrigt allerede gået over i litteraturen, idet han er omtalt i en lille 

bog af Vald. Bennike, der handler om Kristen Hansen, Vejstrup. Denne Mand, stamfader 

til den Rosagerske slægt og ophavsmand til den grundtvigske bevægelse på Vejstrupegnen, 

var først bleven pietistisk vakt (Den gudelige forsamlingsbevægelse Johan Nielsen, 

Skårupøre). Men urolig over, at høre om andre vakte, der ikke var pietister, men kaldtes 

Grundtvigianere, gjorde han en rejse til Sjælland og en til Hindsholm for at få klaret 

forskellen - og tilegnede sig det grundtvigske livssyn; men derved kom han i ordstrid med 

den unge And. Knudsen. Kr. Hansen fortæller herom: "Der var et ungt menneske på Oure 

mark, som havde levet med verden i svir og spil, men nu var vågnet til omvendelse og tro 

og var blevet ivrig tilhænger af vennekredsen (den pietistiske); ja, et halvt år efter sin 

omvendelse begyndte han at prædike omvendelse for verden. Anders havde også hørt tale 

om grundtvigianerne på Hindsholm, og i sin iver spadserede han den 7 mil. lange vej til 

Dalby for som lærer at vejlede de vildfarende. 

 

Anders Knudsen besøgte jævnlig vort hus, sådan også da han kom fra Hindsholm". De 

strides nu om hvem, der har ret, pietisterne eller grundtvigianerne. "And. Knudsen kom 

jævnlig som modstander og stredes med os. Han var en stridbar natur --- men han trak til 

sidst det korteste strå" --- d.v.s. han blev selv grundtvigianer. 

 

Dette har været kort efter treårskrigen og vistnok i 1852 kom And. Knudsen til Ellekær i 

Højby sogn. Her får han Rambusch til præst, og disse to har stået ens i det åndelige 

henseende: begge vakte og begge på vej til det grundtvigske livssyn. Det har tiltrukket dem 

indbyrdes, men det synes, som A.K. noget tidligere end R. er nået til klarhed, så han i 

samtalerne med denne kunne få den indflydelse på han, som R. selv erkender. 

 

Har A.K. været en stridbar natur, så har det sikkert ikke været ham imod at mærke det røre 

R. rejste, og selv tage del deri; men at striden fra åndeligt område skulle (af dem der var 

ham og bevægelsen imod) føres over på ham selv personlig, som et forsøg på at gøre ham 

umulig i en stilling, som han ellers ifølge sine gode evner havde kald til, havde han vel 

ikke ventet. 
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Han var imidlertid blevet en fører for de nyvakte, og det medførte et brud i bylavet, der fra 

gammel tid havde virket, som en art fagforening, rettet mod herremændenes vilkårlighed 

og magt, men som nu under de forandrede tidernes vilkår ikke havde anden berettigelse 

end den selskabelige. Men det er forståeligt, at denne gamle "forening" følte sig tilsidesat 

og måske truet af den ny bevægelse, der så oven i købet førtes af en "udlænding". At dette 

var den egentlige grund til aktionen mod And. Knudsen, er Kl. Berntsen klar over 

(Erindringer) men han nævner mærkelig nok ikke A.K.s navn i denne forbindelse.   

 

Da striden var indledt, skrev A.K. et brev til en ven i København, der lå som soldat, hvori 

han mærker den unges fryd ved at slås med gammel fordom, men ganske vist også fryd 

over kampen for kampens egen skyld. Heri hedder det: "Her er stor bevægelse i sognet, vi 

er ligesom delt i to lejre, og her kæmpes for alvor. Jeg er så lykkelig at være stillet i 

spidsen, og modtager hvert udfald fra de forblindede fjenders lejr". Man får indtryk af 

stridens hede; men dens bagside, som Kl. B. ikke nævner er følgende: 

 

Anders Knudsen var i 1856 bleven valgt ind i sogneforstanderskabet, senere 

fattigbestyrelsen. I sogneforstanderskabets møde den 17. januar 1860 forelå der en 

skrivelse fra 33 sognebeboere med klage over A.K. Den lød på, at A.K. havde leveret for 

simple tørv til de fattige og undervægtigt og undermålende byg til jordemoderen; 

endvidere, at han havde (stavemåden ændret til den alm.) "grundet sin påstand på hævnlyst 

i stedet for ret og lovmedholdende?" samt ved "sine vitterlige anstrengelser for at udtræde 

af Højby menighed" havde "fremkaldt gensidig uvilje mellem beboerne indbyrdes, samt 

splid i selve familierne, hvortil han ved fortsat deltagelse i formandskabet ville få forøget 

lejlighed". Og han vil "med endnu større lethed kunne tilfredsstille sin noksom udviste 

tilbøjelighed til at berige sig på den fattiges bekostning", hvis han ikke også kommer ud af 

fattigbestyrelsen. 

 

Af sogneforstanderskabets 4 medlemmer udtaler sognefoged Niels Rasmussen, gdr. Lars 

Rasmussen og kromand Vilh. Petersen sig i tilslutning til klagerne, også hvad angik 

udtrædelse af Højby menighed, "da vi har erholdt en duelig og virksom præst og 

sjælesørger" (det er pastor Scheving!) - Men gdr. Hans Knudsen erklærer, at han kun med 

hensyn til byggen er enig med de øvrige, mens han angående tørven og påstanden om 

hævnlyst intet kan erindre; og hvad angår udtrædelsen af menigheden er han enig med 

A.K., og - endelig - som fattigforstander tror han lige så godt ham som enhver anden i 

sognet. A.K. erklærer sig særskilt: Det undrer ham, at stemningen er sådan mod ham nu, 

da han dog for 1 år 2 mdr. siden blev genvalgt af alle de mødte, så nær som een. 

 

Tørven er fra samme mose som tidligere leverandøres, og den blev synet af fattigforstander 

V. Petersen og skolepatron Niels Rasmussen og erklæret gyldig. Byggen var dog 

undervægtig og undermålt, men dagen efter klagens fremkomst fyldestgjorde han (og 

Niels Clausen, der havde det ligedan) tabet. "Hævnlysten" - han havde sagt til Niels 

Rasmussen, at han havde nogen grund til at snakke med ham, da han kom med klage over 

tørven, efter at han havde kendt den for gyldig. 

 

Angående udtrædelsen spørger han, om nogen kan bevise, at han har bevirket splid i 

familiekredse. Endelig med hensyn til anklagen om berigelse på de fattiges bekostning, da 

forstår han den ikke medmindre den hele modstand rejser sig af "forskellig trosanskuelse". 

Han overlader trøstig sagen til højere vedkommende (amtsrådet) men erklærer, at han kun 
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træder tilbage ifølge dom og i øvrigt forbeholder sig at søge sin ret. 

 

Til næste måneds møde er imidlertid indkommet en tillidsudtalelse om A.K.; den begynder 

således: "Da det er os bekendt, at en del af sognets beboere bemøjer sig med at få Anders 

Knudsen fjernet fra sogneforstanderskabet, så --- tilkendegiver vi hermed, at vi på ingen 

måde ønsker ham fjernet, og vi har aldeles ingen mistillid til ham". 10 mænd af sognet har 

underskrevet.  

 

Sagen er dog gået til amtet; dette udbeder sig forstanderskabets erklæring, der bliver en 

anselig skrivelse, hvis klagende tone viser, hvor stærkt striden har forstyrret sognets fred:" 

--- men det, som har vakt en levende bekymring for os, og de alvorlige familiefædre i 

sognet, det er de ophidselser i gemytterne, den splid og utilfredshed, som A.K. vitterlig 

arbejder på at fremkalde og nære, og det er en naturlig selvfølge, at denne spænding ikke 

blot viser sig i troens sager, men også i de daglige livs forhold mellem mand og mand". 

 

Videre senere hen: "vi er af den overbevisning, at spændingen og uroen ville aftage 

efterhånden, når det høje amtsråd, hvis øje er henvendt på kommunens velvære --- ville 

udtale sig dæmpende i denne sag, formane A.K. til ved åben og retskaffen færd for 

fremtiden at gøre sig umage for at vinde igen den tillid, i vor kreds, som han nu har tabt."  

 

Denne udensogns mand, der har ført den ny tids urovækkende liv ind i "de daglige livs 

forholde" (det liv, der skulle sejre i Kl. Berntsens tid) - kan amtsrådet dog ikke bringe til 

tavshed; dets afgørelse (i juli) går ud på, at "det foreliggende kunne ikke give anledning til 

den omhandlede afskedigelse". 

 

A.K. sad i sogneforstanderskabet ialt i 5 år, til 1865, da han rejste til Tommerup, hvor han 

boede til sin død. Han deltog med iver i det fremvoksende politiske venstres "ophidselse af 

gemytterne" - han var f.eks. taler ved et af de politiske møder i Højby Skov, som fandt sted 

nogle år senere; han skrev en del i "Fyns Tidende" og undertiden i kirkelige blade; han 

blev vækket af den folkelige uro her i sognet, som Kl. Berntsen førte videre - ligesom 

Rambusch havde vakt den åndelige. Han var også med at at oprette friskolen 1859.   

 

At Benedict Gudmundsen Scheving, som blev sognepræst efter Mule, var en duelig præst 

og sjælesorger, som han var bleven kaldt i sogneforstanderskabets erklæring (se foran!) 

blev ikke længe manges mening. Han viste sig snart som blot embedsmanden, hvem det 

alene lå på sinde at røgte "embedspligter" men alle fri rørelser, der netop nu begyndte at 

komme frem, også i Højby, var ham forhadt og egentlig uforståelige. 

 

Da han tillige viste sig, som menneske at mangle visse ønskelige dyder, er det meget 

forståeligt, at hans eftermæle her i sognet ikke er af de bedste. Kl. Berntsen har i 

"Erindringer" fortalt flere lidet smigrende træk om ham. Jeg skal her tilføje et par, som 

belyser sider af hans personlighed, der ikke er fremdraget i Kl. Berntsens bog. De er heller 

ikke smigrende, men jeg har ingen omtale truffet, der er sympatisk for Scheving. Dog først 

lidt om hans afstamning og ydre skæbne. 

 

Scheving er født på Island, som søn af sysselmand, siden købmand og agent på Flatey, 

Gudmundur Bjarnarson Scheving, Haga, Bardastrands syssel, Islands vesteramt - den 

12.4.1807. Han blev teol.kand. 1833, siden volontør på Sjællands bispekontor, præst på 
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Romø, senere i Kollerup og Vindelev ved Vejle. 

 

Slægten stammer ellers fra Skævinge på Sjælland. I august 1859 bliver kan kaldet til præst 

i Nr. Lyndelse og Højby. Om det fra højere steder har været ment som et modtræk mod det 

liv, Rambusch og Anders Knudsen havde været med til at vække, er vel ikke let at opklare 

- men i hvert fald stillede Scheving sig snart imod det. Dette ytrede sig i to hovedretninger, 

i synet på skolen og på kirken.  

 

Hvad det første angår, skal jeg nærmere belyse det under min omtale af friskolen; men 

hans færd i kirkelig henseende omtales her. I øvrigt er det førstnævnte forhold langt det 

bedst oplyste gennem bevarede skrivelser og mundtlig fortælling, men der er dog et og 

andet at nævne også angående det sidste. 

 

Manglerne ved Schevings forkyndelse skulle snart gå op for dem, hvis åndelige sans var 

bleven vækket; den gav stene for brød; og mange søgte nu i kirke hos pastor Kofoed i Sdr. 

Nærå, også da han i 1872 rejste, hos L. Helweg i Odense. Disse sognebåndsløsere indgav i 

1861 andragende til ministeriet om at måtte benytte Højby kirke til gudstjeneste med 

Kofoed som præst. Scheving går i en lang fremstilling imod dette, og der blev intet deraf.  

 

Kirkebesøget til Scheving gudstjenester var kun småt; han angiver det selv i 1867 (i en 

indberetning) til 15 a 20 mennesker (imod "med sikkerhed" 150-200 i Nr. Lyndelse). I 

1874 angives det til kun 10-14, men næste år hedder det, at kirkebesøget er godt i begge 

kirker "siden kapellan Rasmussens tiltrædelse" - Scheving har altså mod slutningen af sin 

præstetid måttet holde kapellan.  

 

Skolelærer Emil Pedersen, Nr. Lyndelse, som har nedskrevet en del erindringer om ham: 

"Han holdt nok af et glas rødvin og en toddy ude, men hjemme var han "sober" (og 

hentyder til hans kone). Ejendommeligt nok er det dog, at flere af udsagnene om ham 

kredser om drikkelige varer - således som når han indbyder en eller anden af byens folk, 

hvem han ville bevise en venlighed, til en genstand på kroen med det spørgsmål: "Hvad 

drikker De, Jensen?" På hans tidligere virkested (Kollerup og Vindelev) findes vendingen 

"en Schevings-toddy", hvorved forstås en toddy, som afvekslende blev forlænget med 

vand og rom og således kunne vare længe (meddelt mig af seminarielærer Marius 

Sørensen, Jelling). Han var måske angribelig på mange punkter, siger lærer Petersen, men 

han var velvillig overfor de offentlige lærere i sognene. - Han var også velgørende 

åbenhjertig i sine udtalelser, så man vidste, hvor man havde ham. 

 

Sine sportler gav Scheving ikke afkald på, selv de små. Lars Rasmussen Hjulmand var "på 

sognet" i Højby og boede i "hospitalet". Han havde en lille pige, der gik til præst. 

Næstsidste "præstedag" sagde Scheving til konfirmanderne, at næste gang måtte de huske 

at have en gave med til deres præst - "det gælder også dig, lille Marie!" - Marie græd 

hjemme, hun kunne ingen gave få med, for faderen havde ingenting. Han sendte da et 

papir med hende hjem, hvorpå der blot stod: "Af intet kommer intet"! Men præsten sagde 

siden til Lars, om han så kunne komme over og drive harve en dags tid. 

 

Ved en anden lejlighed gik bedre berettigede sportler tabt. Det var ved en dåbshandling i 

kirken på en hverdag; dåben var fuldført, præsten stod for alteret og vendte sig med et: 

"Herren være med ----, men opdager nu, at degnen og han er de eneste i kirken og 
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fortsætter så:" --- er de gået Petersen?" - og det var de, dåbsfolkene nemlig, hvad Petersen 

måtte bekræfte. "De snød mig", sagde så præsten, idet han gik fra alteret. 

 

Kirkebesøget mindskedes i Schevings tid, hvad også embedsbogen viser. Det var de gamle 

"forsamlingsfolk" - dem, om den livsforladte forkyndelse fra sognets prædikestol ingen 

sjæletrøst eller åndelig føde bragte, og som nu hos Scheving dybt måtte savne, hvad de hos 

Rambusch havde erfaret kunne gives af en præst - det var dem, der først måtte melde sig 

fra. Og dertil kom andre, der bar den unge friskole frem; men dertil også mennesker, der 

vel ikke havde mødt hjertevarm omsorg i de gamle gudelige forsamlinger, men som på 

anden vis havde fået hungeren efter sjæleføde at mærke. 

 

Det var folk som gdr. Mads Knudsen, Langagergård, gdr. Niels Clausen, Ellekær, Gdr. 

Lars Jensen, Ellekær, gdr. Hans Larsen, Granly, gdr. Peder Hansen, Trundholm, hdm. 

Rasmus Nielsen; skrædder And. Madsen, Højby; Peder Hørhegler, Østerskovhuset; væver 

Lars Bertelsen, gdr. Hans Madsen, Bøgeskovgård, og den unge kone der, Kirsten 

Jørgensen, gdr. Niels Hansen, Lindegård; hertil kom senere: hmd. Knud Nielsen, gdr. 

Niels Clausen, Kirstinesminde, gdr. Hans Knudsen, Aulkær, smed Kr. Eriksen, Hmd. 

Peder Jørgensen, gdr. Jørgen Pedersen, Trundholm, ungkarl Niels Jensen, gdr. Anders 

Jørgensen, Bøgeskovgård, bødker Hans Larsens enke, bødker Lars Hansen, hmd. Hans P. 

Madsen, hmd. Hans Kaspersen, hdm. Peder Johansen, hmd. Jesper Tagesenm hmd. Niels 

Kristensen, gdr. Frederik Madsen, hdm. Mads Pedersen, hmd. Rasmus Pedersen, hmd. 

Jens Nielsens enke, hmd. H. Chr. Pedersen, gdr. Lars Kristiansen, Torsagergård, gdr. Niels 

Rasmussens enke, gdr. Niels Knudsen, gdr. Kristen Henriksen, gdr. Søren Andersen, hmd. 

Peder Nielsen. 

 

I 18 år var Scheving præst i disse sogne. 1877 kom Johannes Clausen. At der imellem 

pastor Scheving og Kl. Berntsen, der i 1862 kom til Højby, måtte bleve strid, er let at 

forstå; og Kl. B. har selv i "Erindringer 1" og i mundtlig fortælling rigelig givet skildringer 

af denne kamp. - Johs. Clausen var lige så rigt bevæget og impulsiv, som Scheving var sat 

i væksten, åndeligt gået i stå og forbenet embedsmand. Men hans anskuelser og 

livsbetragtning gik dog ingenlunde på alle punkter jævnsides med Klaus Berntsens, så der 

måtte opstå gnidning mellem dem; men på skoleområdet var Clausen straks til at komme 

på talefod med, og han viste friskolen stor velvilje. 

 

Scheving nåede vel aldrig velviljens standpunkt her, men han forstod, at forældrenes vilje 

var fast, og han måtte ende med at sige til Kl. Berntsen, da han som folketingsmand rejste 

til København: "De kan rolig drage afsted, jeg skal ikke skade Deres skole". - Kl. Berntsen 

og Johs. Clausen var begge betydelige personligheder, og det kunne ikke være andet, end 

at deres sammentræf og lejlighedsvise strid måtte virke til vækkelse i åndelig - ikke alene 

kirkelig - henseende. Her er ikke stedet til en fremstilling af Clausens lange og virksomme 

levned; kun nogle få holdepunkter skal fremholdes, og i øvrigt hvad der har tilknytning til 

Højby. 

 

Han var præstesøn, født i 1832, skulle selv være præst, blev student 19 år. gammel, 

teol.kand. 1857. Hans læreår var hårde på flere måder. "Jeg gik der som fattig student, der 

ofte sultede, syg til legemet (i øvrigt havde Cl. et stærkt helbred til sin alderdom) - og med 

frygtelige åndelige sjælslidelser, håbende snart at skulle dø for at slippe ud af 

elendigheden" (af et brev fra 1907). Men iøvrigt levede han stærkt med i tidens 
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begivenheder, fik (efter treårskrigen "et dansk åndepust i sin sjæl", så krigernes hjemkomst 

og var med i festen for dem i Rosenborg have; han tog også del i den skandinaviske 

bevægelse. 

 

Så blev han kapellan i Stenmagle, 26 år. gammel, sluttede sig til Vilh. Bech i venskab og 

var med til at stifte foreningen for den indre mission. I 1863 døde hans sognepræst, 

Clausen var uden embede, og da han hørte, at "troende soldater" klagede over mangelfuld 

gejstlig hjælp, vågnede "en brændende lyst" til at arbejde blandt soldaterne, og han rejste 

som Indre missions fri præst til hæren, fulgte senere som fast ansat præst med til 

Nørrejylland, til Als, til Fyn, indtil krigens afslutning. Oplevelserne i denne tid gav hans 

fædrelandskærlighed "sin smertens dåb", så han senere med største iver virkede for 

"Landets forsvarlige ydre værn og våben"; "Næst Guds riges sag er ingen mig større end 

mit fædrelands".  

 

Han var nu en tid rejsepræst for Indre mission, men han blev 1866 - på regeringens 

opfordring - præst i Ryslinge, hvor Birkedal nylig var afskediget og et stærkt røre vakt. 

Efter store betænkeligheder sagde han ja og Birkedal, hvis virksomhed han egentlig var 

kommet for at dæmpe, fik med sin stærke personlighed stor indflydelse på Clausen, så han 

i 1877, da han rejste (efter at have oprettet Ryslinge Højskole) indrømmer i sin 

afskedsprædken med tak til "den af Herren højt benådede mand, der står som præst i den 

fri menighed her, og til hvem jeg nu står i et broderligt kærligt forhold, at også jeg har 

vundet mere klarhed over Guds riges ting i de år, jeg virkede her. "Men grundtvigianer 

blev han ikke derfor nogensinde:" "I indre mission er jeg født og båren, og der er alle mine 

klæder skåren", sagde han selv. 

 

Men hårdkogt indremissionsmand blev han endnu mindre. Han var en iderig, ualmindelig 

begejstret natur med en stærk og let bevæget følelse, der tit tændte i den forsamling han 

talte til -- som i 1906, da han talte på Skamlingsbanken sammen med Bj. Bjørnson til 

15000 mennesker og "holdt en flammende tale", medens Bjørnsons vel var kraftig og klar, 

men "uden egentlig varme". Blev han varm i et ordskifte, kunne han knappe frakke og vest 

op - som en gang i Højby Forsamlingshus, da Kl. Berntsen lige kom hjem fra en 

rigsdagssamling og mødet egentlig var endt, men nu begyndte igen som en tvekamp 

mellem de to mænd om forsvarssagen, hvorom de dengang var meget uenige.  

 

Denne "letbevægelige, velsignet uretfærdige, men rastløst virksomme personlighed", der 

måtte have fri bane for sin virketrang - der satte ind alle vegne, hvor han øjnede en opgave, 

og som ikke engang af lutter had til tvang ville gå med stiv flip! - ja, han måtte også ud af 

indre missions bestyrelse; han udmeldte sig selv i 1874 og brød derved med pietistisk 

snæverhed.  

 

Så kom han (1877) til Nr. Lyndelse og Højby. I den første tid boede han her i byen hos 

skrædder Frants Kristiansen og tog med sin trang til virksomhed og til at sætte i gang 

straks fat. Han gav stødet til, at Højby forsamlingshus blev bygget - og bygget meget stort 

og smukt efter den tids forhold (1878); her arbejdede han sammen med Kl. Berntsen. 

Samme år oprettede de to mænd i forening Højby sogns læseforening, som stadig består. 

Senere fik han begyndt "Kørmesgilderne" der ligeledes er fortsat og holdes hvert års 2. 

februar. - Friskolen så han, trods missionsmand venligt til, og han deltog i det store 

friskolemøde, som 1880 blev holdt her i byen. 
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Han skrev i 1897 et varmt indlæg for at få friskolens berettigelse til at nyde statens støtte i 

samme omfang som højskolerne. I 1880 anbefaler han et andragende fra Højby Friskoles 

bestyrelse om at få et årligt tilskud på kr. 100,00 med den motivering: "Ikke alene tror jeg, 

at den rette sandheds- & kærlighedsånd råder i skolen, men at der tillige arbejdes med 

alvor, flid og orden på at bibringe børnene så megen borgerlig oplysning som muligt; jeg 

har været glad ved at se de resultater, man har nået". Friskolen fik de kr. 100,00.  

 

Hans stilling her viser et virkeligt frisind, som også fremhæves i det, der ellers er skrvet om 

ham, og som bl.a. også fremgår af, at han var med i Corn. Appels ordination i Askov 1874. 

 

Pastor Clausens ildfulde personlighed og hans myndige tale (som også jeg levende mindes 

fra en senere tid, et ungdomsmøde på Skamlingsbanke 1894) har gjort sin virkning her, og 

man havde stor respekt for ham. Egentlig folkelig var han dog ikke, endskønt det var hans 

hjertens hensigt, at de "sager" han virkede for og slog til lyd for ved at afholde møder i 

forsamlingshuset jo skulle komme folk til gode. 

 

I 1880 holdtes der et møde om forsvarssagen. Samme år får Clausen iøvrigt tilladelse til at 

afholde møde "med sine venner" (indre mission) - og det gratis, vel som en anerkendelse af 

hans arbejde for at få forsamlingshuset rejst. 1883 afholder han et missionsmøde. 

 

I 1885 rejste han fra sognet og kom til Slagelse, siden til Vonsild ved Kolding. Det hedder 

om ham, at alle vegne vakte han folk til tro og arbejde. I Vonsild skuffede han "fordi 

største delen af folk ikke forstod hjertets melodier", og "bønderne i de 8 sogne, kunne ikke 

forlige sig med han myndige væsen, hans åndsbevægelighed og udstrakte virksomhed". Et 

særlig smukt træk om hans frisind skal stå her til sidst; det fortælles af den bekendte Cars 

Vestergård i "Tyendebladet": Da tyendeforeningen i Vonsild blev stiftet, forbød 

"storbønder" tyendet at få forsamlingshuset til møde (også her havde Clausen fået et 

forsamlingshus bygget). Men så tilbød Clausen formanden for foreningen, at den måtte 

benytte hans konfirmandstue - "og derfor skulle "denne konservative mand" mindes i 

tyendets blad. Johannes Clausen døde 1908.  

           

Hans efterfølger som sognets præst blev Claus Nicolaj Lorenzen (1885-1905). Han er født 

i Løgumkloster 27.7.1835 og er ud af en gammel, dygtig, religiøs bondeslægt. Han fik lyst 

til at studere (blev privat undervist) og tog studentereksamen fra Flensborg. I København 

boede han på Regensen, blev bevidst dansk og kom ind i den grundtvigske bevægelse i 

København; han blev teol.kand. i 1863 og kort efter personelkapellan hos provst Knudsen i 

Gislev, der blev hans svigerfader. De unge havde lykkelige år i Gislev og vandt sig mange 

venner. Imidlertid døde den unge kone efter få års ægteskab. Senere blev Lorenzen gift 

med en datter af Vilh. Birkedal, og 1877 kom han til Ryslinge som sognepræst, da Clausen 

flyttede til Nr. Lyndelse. 

 

Den gode forståelse mellem fri- & sognemenigheden fæstnedes; Lorenzen kom ind i 

arbejdet på højskolen og direkte medhjælper for sin svigerfader i dennes store fri distrikt, 

især i Sdr. Nærå, hvis valgmenighed han alene betjente i 3-4 år (og som senere fik hans 

søn som præst). Efter i 8 år at have haft livlig virksomhed blev han anden gang pastor 

Clausens efterfølger, idet han i 1885 kom til Nr. Lyndelse og Højby. Han kom hertil som 

enkemand, idet hans anden hustru kort før var død. Hans ældste datter styrede nu hus for 
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ham, og hjemmet blev ved den bevarede tilknytning til de gamle steder og ved nye venners 

tilkomst, et at midtpunkterne for den gammel-prægede grundtvigske bevægelse i Midtfyn. 

 

Pastor Lorenzen havde et mildt, lyst og vindende væsen. Jeg kan selv mindes dette fra min 

tidlige ungdom, da jeg sammen med mine husbondfolk fra N. Søby var til "havemøde" en 

sommerdag i den store præstegårdshave, der vrimlede af en stor forsamling, som rigtig nød 

solskinnet og fredeligheden, de milde ord og senere den medbragte mad på den dejlige 

sommereftermiddag. "Han var så fredelig" sagde senere en mand her fra sognet til mig, 

"næsten alt for fredelig". Han blev en god ven af friskolerne i Nr. Lyndelse og Højby og 

var en stor børneven. Allerede i Gislev havde han været med til at oprette friskole og få 

Ludvig Gammelgård, "en af de ædleste kræfter i den grundtvigske friskole", dertil (Jørgen 

Nielsen). 

 

Ved friskolemødet i Odense 1875 talte han om det mundtlige ords alt overvejende 

betydning for skolegerningen. - Kirkerne var godt besøgt i Lorenzens tid. Han holdt 

"onsdagsprædken" i fastetiden og bibellæsning i skolerne om vinterne. Sommermøderne i 

præstegårdshaven var altid godt besøgt, engang af op mod 1000 mennesker. - Ung i sindet 

følte han sig på sine ældre dage så tiltalt af Henry George´s tanker, at han meldte sig ind i 

en H.G.-kreds i Nr. Lyndelse sogn. Han døde 1905. 

 

Jens P. Møller blev hans (efterfølger) afløser. Født i Dannemare Præstegård på Lolland 

den 16. maj 1846, søn af provst i Stenløse-Fangel Christian Frederik Møller og hustru 

Petronella Cornelia Winther. 

 

Friskolelærer Jørgen Nielsen, Nr. Lyndelse, som havde meget med ham at gøre og satte 

ham højt, skrev ved hans død: "den danske menighed mistede med ham en af sine bedste 

præster" - "en mand med en dyb kristelig erfaring" - "han stod fuldt ud på trosordets 

grund". "Al pastor Møllers tale både i kirken og udenfor (han var i mange år en søgt 

ordfører) var så ægte folkelig og så let fattelig.  Hvad en taler havde at sige, må han også 

være i stand til at sige en uden omsvøb og uden udtværing" (Møllers prædikener var altid 

korte). "Jævn og bramfri i sin færd, en hader af alt opstyltet væsen; - elskværdig og nem at 

komme til for alle. Mild og munter var han stedse".  "Han egnede sig ikke til at tale til 

dem, der stod uden for den vågne menighed, sagde han, og han mente heller ikke, at han 

kunne vække de døde og sovende kristne op. Men han havde en forunderlig evne til at tale 

til levende mennesker." 

 

Så vidt Jørgen Nielsen; mit eget indtryk, som kun stammer fra hans tre sidste leveår, er 

ganske lignende. Når kirkebesøget her i Højby i hans sidste år ikke var særligt stort, 

navnlig ikke af unge, hænger det nok sammen med den sidst nævnte udtalelse, og med, at 

han blev ramt af apopleksi, hvoraf han vel kom sig noget, men havde dog mistet en del af 

sin kraft. Hans døde den 4. marts 1920. 

 

Den nuværende præst, G. Qvistgaard, der fulgte efter J.P.Møller er født på en gård i 

Vestsjælland den 19. oktober 1878. Han tog studentereksamen fra Sorø 1896, blev 

teol.kand. 1902, hvorefter han virkede som lærer en halv snes år. 1911 fik han ansættelse 

som sognepræst i Guldager ved Varde, hvorfra han i august 1920 forflyttedes til Nr. 

Lyndelse og Højby. dør den 10.3.1950 i Korinth. Bliver i november 1948 afløst af Arne 

Mailand, født den 6.1.1911. Han kom fra Nørledse (mellem Ålborg og Nibe) 
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KIRKEN 
 

Sognets historie er for middelalderens vedkommende mørk. Den eneste synlige levning fra 

den tid er kirken. Den ligger i den østlige ende af byen, så kun et par gårde og nogle huse 

ligger endnu østligere, men dog tæt ved, så de vestligste ejendomme ligger en km. fra den. 

Men den ligger temmelig midtvejs i sognet på en ophøjet flade, som dog ingenlunde kan 

kaldes en bakke, så den ses ikke vidt omkring; desuden er kirkegården omgivet af høje 

træer. Stenter hist og her i skeldigerne i nærheden minder om kirkestierne fra gammel tid; 

en enkelt hensmuldrende egetræsstente i skellet mellem Lars Larsens og Knud Larsens 

marker, er den sidste levning. 

 

Om dens (kirkens) historie kan et og andet meddeles. Den er ikke bygget på en gang, men 

vistnok til fem forskellige tider. - Skibet, selve kirkehuset er ældst. At bestemme dets 

nøjagtige alder lader sig vel ikke gøre, men det kan være bygget allerede i 1200, ventelig 

som et kapel fra St. Hans kloster. Det er i romersk stilart med oprindelig små 

vinduesfordybninger, 4 ud til den nordre side, og en indgang fra (nu inde i det nuværende 

(våbenhus?, ligkapel?) En tegning fra 1590 viser et lille våbenhus mod nord. Det er 

ligesom tårnet og koret muret i munkesten. Koret kan man se er tilbygget senere (dets 

murværk er ikke nøjagtig tilpasset til skibets) - rimeligvis nogenlunde samtidig med tårnet 

og i gotisk stil; det har lige gavl og (rimeligvis) sikkert oprindelig kamtakker, hvad i hvert 

fald tårnet fra begyndelsen har haft. Dette har tillige blindinger på den østlige gavl 

(sadeltag), mens de - ved reparation (man ser de mindre sten på blindingernes plads) - er 

forsvundet fra den vestlige gavl. I tårnets vestmur sidder der nu et stort jernvindue - flyttet 

dertil fra ligkapellet. I kirkens sidemure lignende, alle spidsbuede. Man har gjort kirken 

"gotisk"; de er indsat 1841. Der har tidligere været endnu et, nemlig i korets gavl mod øst; 

det er muret til med mindre sten. Under koret findes en krypt, og ned til den kommer 

lysning fra to jerngitrede åbninger tæt over soklen; en tredje og større adgang udefra har 

der været i østgavlen under det tidligere vindue i midten; nu er den tilmuret. Inde i kirken 

er denne gravkælder ganske tillukket, idet altergulvet dækker den. 

 

Ved en reparation af dette for nogle år siden brød man hul på krypten; der fandt man et 

skelet og rester af en hensmuldret kiste med ligklæder samt en metalplade (kisteplade?) 

med indskrift, som dog på grund af forvitring ikke mere var læselig. Sagnet fortæller, at 

det er en ridefoged fra Hollufgaard ved navn Mørk, der her ligger begravet. Tårnet og koret 

er sikkert bygget inden 1500, da "gotikkens herredømme" var forbi. 

 

Hvorledes kirken har set ud i den gamle tid, inden vinduesåbningerne blev gjort store og 

"gotiske", og inden tøndehvælvingen blev lavet, har vi en interessant beskrivelse af i 

biskop Jakob Madsens visitatsbog (Fyns biskop i den sidste halvdel af 1500-tallet). Han 

havde den gode vane at beskrive alle kirker med omgivelser, han visiterede i; og således 

får vi den ældste beskrivelse af Højby kirke, 1590; den lyder på nutidsdansk:      

 

"Confirmeret til capellan til Skt.Hans i Odense. 

16 tiendeydere. Jeg visiterede år 1590, den 28. marts kl. 7; fra Søby did. Jeg har oftere hørt 

ham selv (§ præsten Peder Nielsen 36 år gl.) prædike i Odense. Han prædikede ikke her. 

Jeg talte til folket. 



59 

 

Degnen; 4 ort 3 skr. - Begge godt skudsmål. 

Kirken tårnet, med tegl alt, noget bly på søndre side på taget, norderste side bly over koret. 

1 hvælving i tårnet; ellers fyrreloft under hele kirken. 1 dør ved den norderste side. Tavlen 

med krucifiks og lidelseshistorien, malet efter de første, der er kommet i kirkerne. 2 små 

messing stager. Onde (dårlige) messeklæder. Kalk og disk forgyldt. 1 lille degnestol. 

Prædikestolen ny neden koret. Fonten i tårnet. Kirkegård lille, 1 lind på, 20 eske, små og 

store. Muren af kamp, tornegærde oven på. Almuen lovede at hjælpe med sten, den at 

forbedre. 

 

Laden muret mellem stænger (d.v.s. bindingsværk) nedfalden på taget. 

 

Jeg visiterede 1597, 17. søndag (e.trin) "om den blodsottige. Alt vel".  

   

Det næste man hører om kirken er dens tilstand i 1631 (som jeg gengiver i den gamle 

stavemåde; Jak. Madsens beskrivelse er dansk og latin i blanding): 

 

"I. Fattis der 4 bielcker offuen i klocketaarnet. 

 2. Item toff alne træ til att holde 3 hanebielcker tilsammen med. 

 3. Item 3 store bielcker met jernancker udi neden taarnet, som skal         holde muren 

tilsammen. 

 4. Fattis på kierckegaardtzmuren, aff kamp er opsat - 24 alne, der som      kierckeladen 

tilforn have standen, och nu er nedbrutt och slet borte,      och står it gammelt stycke gierde 

i stæden, saa at baade sviin och         andet kræ titt indbryder och skaar (skader) 

kierckegaarden ilde. 

 5. Noch klocken att omhængis i itt andet hull på tårnet, ned imod byen;      thi den henger 

ud mod veyer, saa den største part aff byen haffver         intet got aff hende; the de icke 

kand høre, uden naare sielden, har         været bær neder på byen, nar der finges met 

klocken, enten afften eller     morgen, hvoraff de ellers til deris bønner och andre                               

gudfrygtighedsøffvelser kunde tilskyndes, och i rette tide til prædicken      sammenkaldis". 

 

I 1726 siger et kirkesyn, bestående af præsten E. C. Grüner, Mads Hansen, Hans Hansen, 

Laurits Ibsen og Hans Pedersen, at kirkens tilstand er "lovlig god" (efter loven) I 1728, at 

den er "i så god og forsvarlig stand som nogen i herredet". Våbenhuset på den søndre side 

samt ligkapellet kom til senere. Det første rimeligvis 1652 (årstallet på kirkedøren) med 

blindinger og et ovalt "vindøje" samt et lille fladbuet vindue i østvæggen; døren er også 

fladbuet; hele våbenhuset af store røde sten. Kapellet er oprindeligt gravkammer for 

herskabet på Hollufgaard. Det er bygget 1728 af Margrethe Rosenvinge. Indgangsportalen 

(i den nordre gavl) er rundbuet, og i tidens smag blev gavlvæggen forsynet med svejsede 

"renæssancekamme". Korets og tårnets kamtakker er "samtidig?" eller når? omdannede til 

lignende kamme, våbenhuset har fået samme slags, så kirken, som den nu fremtræder, har 

et ydre, der er dens oprindelige stilarter fremmed. 

  

Kirkens indre har på forskellig måde undergået forandring, den største vel nok den, 

tøndehvælving, der lader kor og skib gå ud i et, mens tårnet har bevaret sin 

krydshvælvning og iøvrigt skilles fra skibet ved en murbue, mens dette og koret har en 

halvpille til skel. 

 

1862 blev en restauration bekostet af C. C. Langkilde, Hollufgaard, der ejede kirken. 
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Hvælvingerne fik et gibsdække eller kalkdække og blev dekoreret med forgyldte stjerner 

på blå grund. Stolene blev oliemalede og ferniserede.  1908 blev kirken underkastet en 

indvendig hovedreparation. Derfra stammer de ny stolestader og de lave 

tømmerforhøjninger, hvorpå de står nu, og stengulvet, (der dækkes af et kokostæppe) i 

midtergangen.  

 

1931 foretoges en ny reparation, hvorunder kirkens indre murflager helt blev holdt i hvidt, 

nogle store trætavler med gammelt kistebesslag (se nedenfor) blev flyttet ind i kapellet. 

Døbefonten (der stod i stolerækken foran den udskårne dør) blev flyttet op i koret midt for 

alteret. Fonten er bægerformet, glat, regelmæssig; fodstykket firkantet med mandehoveder 

på de 4 hjørner, Døbefadet har på bunden Mariæ bebudelse og uden om nogle springende 

hjorte. Det er forsynet med to skjolde af følgende udseende:(Se originalmanuskript.) 

 

Det er sikkert en gave fra en Rosenkrantz og hustru ....?  Mogens datter (Gyldenstjerne), 

som i 1600 erne ejede Bramstrup og herunder to gårde i Højby. Murstensgulv blev lagt i 

koret og tre nye messinglysekroner blev ophængt; så da samtidig elektrisk lys blev indlagt 

(undtagen på alteret) kan kirkerummet ved lejlighed stråle i en overdådig lysglans. 

 

Går man nede fra det hvælvede tårnrum op mod alteret, har man nu på venstre hånd (i 

tårnrummet) det store orgelharmonium, anskaffet 1929, buen passeres, og på nordre 

sidevæg ses en indmuret marmortavle til minde om Lars Kristiansen, der faldt i 64; 

derefter store, udskårne og gennembrudte portfløje, der tidligere førte ind til det 

herskabelige gravkammer, men nu kun skjuler blindingsmuren ind til det nuværende 

ligkapel. Lige overfor er den fladbuede gamle indgangsdør. I stolestaderækken på den 

nordre side er indbygget varmeapparat (fra 1927?) og foran stolerækken på søndre side står 

prædikestolen; den er fra 1578 og var ny, da Jak. Madsen så den; årstallet står udskåret og 

desuden navnene på de to Højby-mænd, der har skænket den: Hans Ibesen og Per Vid. 

 

Fyldingernes udskårne billeder er kun tarvelige; en latinsk indskrift i ophøjet udskæring 

betyder: "Lad de menneskelige røster tie, hvor den guddommelige røst (taler) lyder". 

Korruderne har (haft til 1931) gulligt glas. (1841 blev de støbte vinduer indsat i 

kirkemurene.) I 1774, da E. Pontoppidan beskriver kirken, men egentlig kun nævner, at 

den er brav lys, nævnes også en latinsk indskrift på en af korets ruder, indridset af Ove 

Bilde, den sidste katolske biskop i Århus; det er et ærevers over hans ven Johannes 

Georgii, begravet i Roskilde. 

 

Altertavlen er fra 1753, skænket kirken af Margrethe El. Rosenvinge; den er i en med 

søjler og spir forsynet, malet trætavle. Altertavlen er ikke kirkens første. Jak. Madsen 

nævner en anden. Samme justitsrådinde, hvis interesse for Højby kirke- & skolevæsen så 

meget vidner om, skænkede også i 1729 en messehagel af gult, trykket fløjl. Hun afløser 

den i 1753 med en rød fløjls messehagel med galoner. Hun lod også er stor 

messinglysekrone med inskription ophænge (1748). 

 

På alteret står et par svære messinglysestager uden inskription og en 7-armet lysestage, 

skænket af Kirsten Jørgensen, Bøgeskovgaard; inskription: "Jeg er ikke lyset, men vidner 

om lyset". Alterdugen er skænket af fru Marie Jørgensen, Bøgeskovgaard; en broderet 

forligger af fru Jensigne Andersen; en kande og en sølvæske af gdr. Hans Laur. Hansen. 
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Tre sølvkranse, æresminder for præsterne Lorenzen og J.P.Møller og Kl. Berntsen, findes 

ophængt i kirken. 

 

Kirken har siden 1592 kun haft en klokke; om den har haft flere, er uvist, men sagnet siger, 

at "den svenske konge" engang lod indsmelte en klump bly i den største af kirkens 3 

klokker, fordi dens klang var så stærk, at den kunne høres til Sverig. Man har ikke kunnet 

finde blyet, og klokken har siden haft en dump klang. Så vidt sagnet. Der blev, som E. 

Pontoppidan nævner, støbt en i Lübek 1630. 

En ny blev anskaffet 1833, men om det er Lübækklokken, ved jeg ikke. I 1855 blev den 

omstøbt. Nu hænger den i et lydhul i den vestlige tårnmur. Kirkegården er tidligere omtalt. 

På den har sikkert i oldtiden hævet sig et Torshov. "Laden", som Jak. Madsen omtaler, har 

sikkert været opbevaringssted for kirkens korntiende. Den er borte i 1631; på den sted blev 

siden Højby Skole bygget. Nu er grunden lagt ind til sognefoged Jens Poulsen Jensens 

have (ny kirkegård 1944). 

 

I begyndelsen af 1900erne ønskede sogneboerne et ligkapel. Kirken blev købt, og 

Rosenvingernes gravkammer omdannet til ligkapel. Kisterne, som stod derinde, blev med 

myndighedernes tilladelse sat ned i en fællesgrav ud for våbenhusdøren, og en pyntelig 

mindesten rejst over dem, medens kistepladerne, fæstnet på trætavler, blev anbragt på 

kirkevæggen, siden i ligkapellet. 

 

Ældre mænd fortæller, hvorledes det i deres drengetid var en prøve på mod, om de turde gå 

ind i kapellet, løfte låget på en af kisterne og røre ved det balsamerede lig deri. De afdøde 

tilhørte alle slægterne Rosenvinge og von Heinen og var følgende: 

 

Commerceraad Trøstrup; hans 1. hustru Margrethe Holbeck, hans 2. hustru Margrethe 

Elisabet Rosenvinge; dennes 2. ægtefælle Iver Andersen, disses to børn, begge døde som 

små; Frederikke Sophie Iversdatter; dennes 1. ægtefælle Niels Bang Himmelstrup; og 

hendes 2. ægtefælle, stiftamtmand i Viborg Caspar Herman von Heinen; dennes 1. hustru, 

født baronesse Holck; justitsrådinde Ramshart, født Rosenvinge. 

 

På kistepladerne, ophængt på trætavler i ligkapellet, står gravskrifter over dem alle med 

lovprisning af deres herlige egenskaber, som var mange. Til prøve gengiver jeg slutningen 

af justiceraad, oberinspector og amtmand Iver Andersens gravskrift; den ender med et vers, 

som skal lede tanken hen på det vers (se foran!) Frederik den 4. havde ladet skrive på sin 

sølvgade til ham. Verset lyder: 

 

"Guds Frygt, Forstand, Troe, Fliid 

med Ydmyghed og Iver 

For Ræt og Kongens Gafn 

her fuldte Amtmand Iver. 

 

De gaf ham Kongens Gunst 

og store Fyrsters Schenck 

og satte hannem fast 

hos os på Ærens Benck." 

 

Dette lyder jo hult; der er mere ægthed i ægtefællen, den tit nævnte Margrethe El. 
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Rosenvinges gravskrift; man får indtryk af, at der virkelig har været noget ved hende. Der 

siges først, at hun dyrkede sin gud trolig i sit "anstændige enkesæde" (Hollufgaard) og 

tjente mange velvillig, og der sluttes: "Hendes ganske opførsel iblandt os var således, at 

hver som kendte denne nu salige sjæl, kan til hendes evige amindelse over hendes 

afterladte aske billigen strø disse så velfortjente æreblomster: Hun var en god art, og havde 

en deylig sjæl!" 

     (Underskrift: J. Sibbern) 

 

Det kunne friste at citere Caspar Herman von Heinens gravskrift; Men den er lige så lang, 

som højtravende og hul, så jeg nøjes med at henvise til den som et eksempel på tidens stil. 

 

Indrettelsen af det gamle kapel betød for sognet et billigt ligkapel. At sagen også kunne ses 

fra andre sider, fremgår af "Fyns Fortid" i en artikel af arkivar G. Wad, hvor han efter at 

have berettet om fru Margrethe El. Rosenvinges køb af Højby Kirke (1715) og 

opbygningen af kapellet, som slægtens sidste hvilested fortsætter: "Men det blev kun det 

næstsidste; thi i året 1900 fandt vedkommende menighedsråd for godt at forstyrre 

gravfreden ved at nedsænke alle de i kapellet stående, for størstedelen vel konserverede 

ligkister, i kirkegårdens jord."  

 

I "Fyns Stiftstidende" blev menighedsrådes fremgangsmåde kritiseret af H.E. Berstrand; 

men Hans Laur. Hansen, Højby svarede på rådets vegne og henholdt sig særlig til, at det i 

hvert fald havde haft myndighedernes tilladelse. 

 

Til slut lidt om kirkens indtægter og ejendomsforhold. 

 

"Kirken er kongens" hedder det i 1665. Vedel Simonsens "Bidrag til Højby sogns historie", 

et håndskrift, som opbevares i Nationalmuseets afdeling II. Det blev den sammen med alle 

kirker og klostre i 1536. 

 

Vistnok på samme tid omtrent, da Højby kommer i handelen (i 1660erne) er også kirken 

solgt. 1665 er kirketienden "bortfæstet til jomfru Dorthe Skinckel"; den er på 15 tdr. 

hartkorn; hermed fulgte pligt til at holde kirken vedlige. 1690 ejes den af adsessor Jørgen 

Landorph og Vilh. Mule. Foruden den 15 tdr. hartkorn nævnes nu: "Rug 2 pund, byg 2½ 

pund, havre 1 pund, kirkens landgilde, Anders Nielsen i Højby til vin og brød 2 tdr. 4 skp 

byg, Søren Pedersen til vokslys 2 tdr. og 2 skp, af en jord på Årslev mark 3 mark penge; alt 

dette afhænder J. Landorph nævnte år til sin svoger, mag. Lorentz Edinger, prof. på den 

kgl. gymnasium udi Odense, så at han må oppebære kirkens anpart tiende og tilliggende 

landgilde, samt have herligheden til præstegården og degneboligen samt al kirkens årlige 

indkomst. 

 

Kirken går snart (1710) over på Birgitte Bircherods hænder ("salig mag. Knud Landorphs 

efterladte"), han giver 1714 skøde på kirken til Margrethe E. Rosenvinge på Hollufgaard. 

 

Herefter ejes kirken ventelig over hundrede år af slægten von Heinen; han gør opbud i 

1821. 1825 ejes den af propr. Langkilde, Ejby mølle. 

 

I hans tid bliver der klaget over fra beboerne på "den nedlagte gård"s jorder (d.v.s. Reén, 

som de nyoprettede ejendomme langs Hollufgårdsvej blev kaldt af Højbyerne), at de må 
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stå op under gudstjenesten, de fleste af os - og det er tungt for gammelagtigt folk". På de 

ny steder er der nu 12 beboere, som skal enes om eet stolestade; det bliver for trangt, og nu 

henvender Peder Rasmussen sig "på de øvrige beboeres vegne" til stiftsbefalingsmanden 

med bøn om at foranledige en sådan inddeling af stolene i kirken, "at vi da kunne sidde ned 

og høre guds ord". 

 

Andragenet går til erklæring hos bisp, provst og kirkeejeren (Langkilde). Denne er lidt 

overlegen: det kunne være ham ligegyldigt, om P.R. ene eller med samt de 10 

medparcellister havde besværet sig; men det kunne interessere ham at vide, og disse havde 

givet ham tilladelse til at klage på deres vegne, om de 7 ved han i hvert fald, at de ikke har 

givet samtykke. Og desuden: Han har siden han blev kirkeejer interesseret sig for en ny 

fordeling af stolestaderne.  

 

"Men hvad sker?"  Efter med degnen og sognefogeden at være bleven enig om en ny 

inddeling vil beboerne ikke antage den; dem der i forvejen havde deres stader nær 

prædikestolen vil ikke flytte, og ingen vil overhovedet havde de nederste stader. Han 

spørger derfor, ved hvilken autoritet andelingen må ske for at blive antaget. Og amtsprovst 

Lützen mener da, at det må blive herredsfogeden" som den hvis handlinger er mindst 

indsigelser underkastet af almuen" 

 

Langkilde havde en datter af lærer Larsen i Højby som husholderske. Hende 

testamenterede han kirkens indtægter. Men kammerjunker Lützen handlede med hende, så 

han fik kirken, mod at svare hans datter en årlig livrente. Frøken Lützen solgte kirken til 

efterladte af Anna Munch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 

 

EFTERSKRIFT 
 

 

 

Frovin Jensen, født den 18.6.1879. søn af børnehjemsforstander Kristian Ludvig Jensen, 

Kindstrup v/Gelsted.  Friskolelærer i Højby 1917-1943. Død 12. april 1952 i Rolfsted.   

     (Fyens Tidende 18.4.1952.)                                                    

 
          

 

 

 

 

 

 

Her en kort beskrivelse af ovenstående som undertegnede har fået det fortalt: 

 

Frovin Jensen tog hver dag når skoledagen var overstået, og han iøvrigt havde tid, sin 

cykel og kørte ind på Landsarkivet i Jernbanegade i Odense hvor han støvsugede alt 

vedrørende Højby sogns historie. 

 

Da han ikke kunne finde mere der, ansøgte han den 27.7.1926 Højby Sogneråd som lyder: 

Fra Frovin Jensen var indkommet et andragende om et tilskud til et ca.10 dages ophold i 

København for at finde oplysninger der måtte være i Rigsarkivet angående Højby sogns 

historie forud for det 18. århundrede, da disse oplysninger ikke haves i arkivet i Odense. – 

Der bevilges 100 kr. 

 

Frovin Jensen noterede alle disse oplysninger ned i klade/kollegiehæfter som man dengang 

brugte i skolerne og fyldte en hel kuffert med disse. 

 

Da Højby Lokalhistoriske Arkiv blev oprettet i 1977 og arkivet opfordrede Højbyborgerne 

til at aflevere hvad man havde liggende rundt om på lofter i skuffer og skabe, blev Frovin 

Jensens gl. kuffert med alle hans kladdehæfter med notater, papirer og breve, af hans 

datter, Gunlød Frovin Jensen på ”Brobæk”, derfor indleveret til arkivet. 

 

 

Poul George Pedersen. 

   
 


