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Beliggenheden.

Sognet er en Odde ud i Li1le Bælt, omtrent
midt på Fyns vestlige kyst, mellem Assens og
It4lddel fart. Såve1 ved Sdr. Åny som ved Hyglnd ,altså den sØndre og den nø"re grænse i sognet,
har Cer været havbugter effer strandenge, i
dag er der kun åer og enge.

Navnet Husby: skrives som f Ør, rtet befæstet
Slotrt , bellggende by. Sdr Åby betyder sognets
sydlige å; Flygind, den åbne eller gabende Huk=
gin efler fndbygt= I{uk-inn, som stranden sam-
me sted har dannet osv.

Anfedningen t11 sognets bebyggelse søger jeg
i det fa.ste I{us ef 1er befæst,et anlægge1se,
hvorunder egnens folk sØgLe skyts. At Husby
var beboet i hedensk tid, finder jeg rimellgt,
på de under inledelsborg anførte grunde. lluLigt,
at de Rudera, hvor man tror en kirke har stå-
et (I77\) i grunden btot er en levning af en
hedensk Tingkreds, som ffere steder i Jyl]and
kaldes klrker, et navn der kan forsvares, når
blot man føjer hedensk ti1. Vore forfædre
havde ved samme deres altre, offerhuse og be-
gravelsesplads og endelig deres klrker og
sognestævne.
Husby kirke må forresten være gammel sj_den den
al-l-erede i 1774 bl-err flyttet. Det er så tid-
1igl, at vi ingen oplysninger har om det.
Om NAVI\ENE på sognets byer fBlgende:

Husby har i tidens Iøb værel skrevet:
I295 Husbye,
162\ Husby 19 gd. 6 små boliger, 8 gadehuse
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1656 Husby,
1664 Husnyå.

- 1249 nævnes el Husherred, 1382 i D. Br. en
Pelri Steen de Husby og 14f6 en Rigmer to Hus-
by. Dr. 0. XIi:lsen siger i sine anmærkninger
t,11 Vald. f Is jordebog, at Husby bet,yder Kongs-
gård, han siger dette 1 sammenhæng med, at, han
antager, at Kongens 3år'd Åny skuIle være SØn-
der Åby, medens så meget t,aler f or, at det er
I\Ørre ÅOy.

1295 levede der en adellg slægt, der kal-
der sig t11 Husby. Denne slægt flytter ud på
Ivernæs og bygger her en gård (ldedelsborg).
Der er alfså ingen anledning til at tro, at
byen skulle få navn eft,er en Kongsgård, når
der ingen Kongsgård har været. Navnet må hel-
lere søges i 6"g.ejendommelige naturforhold
som er lil stede. Når vi fra Hyglnd nærmer os
den gamle Strandvej (Nu eng og mose), der fra
Bæltet st,rækker sig ind i landet, mØder ØjeL
på den anden side af l-avningen en langstrakt
og særlig i Øst en sbejl bakkeskråning (gam-
mel- klinf), i vest går bakken mere afrundet
over i lulosedraget. Foroven har den lange i
ØsL og vest gående bakke en jævn vandret byg-
1in1e. Her på ligger Husbygårdene i to paral-
l- e rækker .
Skulle denne hustag lignende jord
givet anledning til navnel? Dersp
her i landet.

formation have
fl-ere llusbyer

Husby, Annise sogn i Nordsjæ11and, 5 gd. i
en række langs kysten af Arre Sø;

er der mon en klint,?
Husby mellem I\issum og Stad1l f jord, hvor
navnet nærmest synes knyttet til Kliften
Hr-rsby Klil, idet frbyenfr kun består af kir-
ke og præ.stegård.



Aaby, Sd. skreves 1624
præslegården, men 1664
den således. Ligger ved
navnet. SØnder Åny.

3.
Hu-sby i Vester Hanherred ligger ved foden
af et betydeligt hØjdedrag, St. JØrgensbjerg

Ouby S, 13 gd. foruden
Aabye, Husby S. og si-
el åtøO og deraf

Hygind (udfale Hyen el-1er Hye) skrlves 1449
Hyging, 1546 Hogent,, 1624 Hygen, 5 gd. 2 små
boliger, 1 vandm6l1e, et gadehus, 164T Højgen;
I66)+ HØgind og senere Hygind. SkjØnt navnet
peger i retning af hØj, må vi da byen ligger
lavere end de omliggende byer, hellere holde
os til Vedel Simonsens forklaring.

EskjØr: skrevet 1449 EstehØvet,
1624 EskØr 5 ed. og eL gadehus,
1b49 flsk@e,
1664 Eskiør.

EskjØr ii96er på en bred og flad banke, stræk-
ker sig ud til Bæltet. At byens navn skulle
have noget med frHavrrat gØre, kan man ikke
let forstå, hvis ikke breveb fra f449 oplyste
os herom, og uden det ville vi have sfået gan-
ske uden vi-den i dag. Der kan godt have vokset
Esketræer, men der er ingen Øer. - Men hvor
er da Højen? Ja, da der er knytfet el marknavn
til (Este skal være Ester) så må trsterhØj væ-
re en gravhøj, der senere er sl@jfet. I Asnæs
sogn på Sjæ11and findes også en Esterh@j.

I23I nævnes et Aaby i Fyn som kongeligt domæ-
ne i Valde. d. Tfs jordbog. Man ved ikke om
der er l\Ørre - SØnder - Vester - efler Øster
Aaby. (Dog mener Suhr det fprste). Samme sted
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nævnes et ØbraLkØe, hvor der flndes dådyr.
Dette må være Øen Brands@, de. va: kongeligt
domæne en slags dyrehave.

Holme var 1634 navnet på 2 gårde; men 1664 var
jorden lagt under Ivernæs og i stedet, lå her
3 øOe gadehuse. ITT 4 nævnes Hol-mehuse.

Til Husby scgn hØrer også BrandsØ, der 1 Vald.
Ifs jordbog I23t skrives ØbraLzøe, men 1624
BrandsØ med en eneste gård og 1664 BrandsØ.

1249 kaldes Vends - el-ler Baagherred for Hus-
herred. Hvoraf sognel har sit navn.

1295 nævnes en rig herre på Husby, eller det
oven omtalfe SloN, nemlig Niels Hamundsen, som
ejede gods i Skrillinge, Kauslunde, MagtenbØl-
le, Skalbjergr Sandager, Svendstrup og Fle-
denstofte (e1. Filedenstofte). Dette Husby
Gård el-ler Slot har uden tvivl ligget læt ved
en gård i byen Husby. (som nu beboes af JØrgen
Hansen). f nærheden af samme er nu en gravet
omgiveL hØj, som nu er bevokset med tornekrat
og ukrudt. I denne høj har man taget fyldning
og opgravet adskllligt, som rØber al her har
stået en bygning; der er fundet porcel-ænsskår ,tegl - og murstensbrokker, persejern, stykker
af en jernkakkelovn, en mængde kuf, undertiden
I å 2 alen dybt i jorden. TØrvemuld , sLØtter
ti1 en t@rvekurv, 3 brolagte pladser l- alen 1
jorden og derunder menneskeben, som om det var
gravpl-ads.HØjen ligger i en temmelig vildIøt-
tig €hg, som kal-des Vosen, de n e:" rund, men kun
rniddel af højde og omfang, men omgivet af 2
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Mindesten for den fynske digter Lars Clausen, der - som
teksten fortæller - var væver på Wedellsborg 1868-93. Stenen
blev rejst i 1966 på initiativ af den tidligere sognepræst, Erik
Spur, : .og På baggrund af en husind-
samling i sognet. Den er placeret ved vejen ned mod Adlerhus.
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sæt grave (altså dobbelt). Der ligeledes går
i en runding omkring Højen, som nu er opfyldt
med dynd. Der skal her have stået et slot,
nemlig hovedbygningen til samme, udhusene 1å
hvor nu bondegården ligger.
rrBeboerne var ugudellge folk og derfor sank
gården omsiderft.
Der har været, udkjØrsel fra slotLet igennem
en gård 1 byen, som Hans Hansen beboer. En-
gang Herskabet, kØrLe igennem fØrLe de gårds-
porten med til en krat,skov, som hedder Port-
l-unden. J@rgen Hansens gård, hvor slottets ud-
huse stod, har været sLØrre end den nu er, nem-
lig en af de såkaldte tvlllinggårde og den
østlige længe er flyttet, betydellgL 1nd og dog
er der en rurnmelig gårdsplads. Der, hvor den
sydlige længe nu står; var et stort Pusehul,
som disse lolk har fyldt med jord fra hØjen
fØr de byggede (Ringe).

I32c var Ivarnæs bygget ( nuværende \^lede l sborg )

- det må være samme gård, sorn var i Husby, men
som bl-ev f lyttet ud på odden . Man v11 så an-
tage, at det egentlig Husby Slot er nedbrudL
og opfØrt i årene L295 - L32o. Da vi kan læse,
hvor frygtelig kong Erik Glipping fredlØse
mordere og deres norske allierede netop i den-
ne periode plyndrede de fynske kyster feks.
l''liddelfart og tlindsh.ol-rn I-2BT , I2B9 Svendborg,
I298 Hi ndsgar'1, l.3oo på Fæn@kal.', Fynshoved
og Ronæs (hvor netop den omt,alte Niels Hamund-
sen's bror på Husby boede) osv.. Så den for-
nc''dning er vist i,kke usandsynlig. Husby Slot
kan også være blandb den tids afbrudte steder,
og denne ødelæggelse givet anledning til dens
forf lyttel.se til f vernæs, som var et tryggere
steci på den tid.
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154o tllbytter Krlstoffer Gyldenstjer"ne t11
fvernæs sig sin bror J@rgen Gyldenstjerne. en
gård i Husbryholme ( dvs. Holme 1 i{usby sogn. )
Vends Herred scm skylder i år1ig landgj-1de 6
ærter byg, Io R erritspenge, J- får, 1 1am,
2 gæs og 2 hØns.

I572 hedder deb 1 den gejstlige jordebog, at
Husby tillige med 3 andre kirker i Herredet
lilhØrte fru Anna på fvernæs. Præster vj-lle
ikke lade deres jord beskrive, men sige, at,
det er dem forbuden, heller ikke af samme
grund give nogen besked om deres tiende, det-
te var det samme med degnene (om samme stren-
ge fru Anna 159o).

1589 r'isiterede biskop Jakop Madsen Husby Kir-
ke og beskriver den således:
En henlig lys kirke, lidL fra byen. Bly på
laget. Er en korskirke , f em hr'æl vinger , to 1
hvert kapel. To kl-okker. Flre aftre foruden
h.@3al-tret, hvorpå Krlsti Krucifiks er udhug-
gel og Apostl-ene på f øI jene. Koret indelukkel
med f rrkantede tral-l-er og dør f or. Kristof f er ,

Gyldenstjernes sten ligger fØs, han døde an-
no 1562 og fru Anne Parsberg, hans hustru, dø-
de 1587. Klrkegårdsmuren kampsten. Laden pas-
selig god.

162\ henlagde uden tvivl Godske Lindennov og
Karen Gyldenstjerne en gård i Hårslev til præ-
sten i Husby for at have tllsyn med de Llnden-
novers og Gyldenstjerners begravel-ser samme
sted-
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1656 nævnes sognet som henhØrende under Hinds-gavls Slotslen.

Svenskerkrlgen l65B -59 påførf,e sognet stor
nØd især for føde.
Omsider bfev der indfØrt rug til fandel og ba-gere ansættes på forskellige egne, blandt an-
det i Husby, som skulle bage små brød, for at
de fattlge, som ikke kunne kØbe I skp. rug oghel.ler ikke selv bage, kunne gå til bageren
og kØbe brødet. Småbrødet kostede B B, havde
st@rrelse som hvedebrød nu t,11 Z å \ n.

På Gdmd. Hans J@rgensens grund i Sci. Aabv Fra
en camnet skandse i Højma;k, na" =u" ;å;'oJr-ud siger man, vi skal på skandsen, (det menes,at det er en levning fra Svenskekrigen).

SØnden for Hyginci er en
Skldenspjalt, som er en
og derom siges, at det
fqrsL begyndte at dyrke

jordplet, som kaldes
sur og fugbig grund,

var de Svenske, der her
jorden.

Ved lledelsborg boer endelig en mand, Behrends,
som nedstammer fra en svensker, der blev til_
bage her i landet, han var handskemager og ar_bejdede, mens de opholdt sig her på pyn påprofessionen. Da der kom ordre til opnruå, be_toges han af bange anelser, som forlgedes vecl,at han så blodpletten på det linned, han ifør_t,e sig til rejsen. Anefsen bedrog ham, aL han
ankom lykkelig og nedsatte sig her i landet,At det også kunne være en lykle for en dansk
mand aL nedstamme fra de svenske, så man eks.på i denne mands fam11ie. Hvis lykke den sven_ske Konsuf i HelsingØr g.jorde på gn,.tnd af ,al de nedstammede fra _sverige ( ninge ) .
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1,664 oprettede Hannibal Sehested på Ivernæs
en fundats angående et hospltal. if1g. hv11-
ken Wedelsborg siden fik ret t11 at belægge
6 pladser i- 0dense Hosplt,al med det,te og an-
dre sognes fatt,ige.
Samme år best,od sognet if 19. landet,s g1. matk
af følgende byer og steder.
fvernæs Hovedgård
Præs tegården
Husby
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T-3-2'' pansat t11
Otto Krag

l-7-4-tt rr lt
)l(ilrrfiilT-U-6 ed.

Hygind MØlle:

I gd.

l_il
l_il
I rr {-11-tt-tt Henril:Bie}ke
t hus uden avl, I Dl Otto Krag
L,usholm, et Ødehus , Sof ie Ro-

senkrans -

f4_5-rr_n

2L Ærte mel, af I
I pund byg.
1 gd- 7-3-2-2

pansat til
Ot,to Krag
Jord arlrg

pansat til
0fto Krag
( f td. smØr )
fru Sofie Rosen-
krans -
( f td. smØr )
0fLc Krag.

Hygind Torp

)cd

Rrand sØe

olden, men er
ikke kan agtes

I ed. Qtriltr

I orl 1)_)_il_il-b-

Skoven har været bil- 25o svins
nu forhugget og afblæst, så den

hp jere end 6 svins ol-den.

Sr;rima hartkorn:
616-1-2-3 (clog er måske ikke

BrandsØe - B gd., som
ialt stod for 93-2-2-2)

B3-4-il-il var Øde.

L665 blev 1æst på Landstinget Kristen Urne Kri-
sloffersen ti1 SØgård hans l{agebog med Rigens
Admiral Henrik Bjelke på I gd. i EskjØr og I
i Hygind, hvis landgllde er I7-T -l-1, som Hen-
rik Bjelke ham har skjØdet og får til vederlag
goC.s i Verninge Sogn.



1668 nævnes ltliets Sparre, bonde

1675 brændte Sd. Aaby præstegård
adskillige embedspapirer.

11.

1 Hyglnd.

og med den

Flusby Kirkes Ministerialb@ger :

I Landsarkivet i 0dense findes et brudslyk-
ker 1711-15, som er overl-everet fra Univer-
siletebiblioteket. Først 181o begynder den æl-
dsLe Kirkebog.

l6BB bestod sogneL if1g. Landets ny Mat,r. af:
I,{edelsborg Hovedgård: med 7o-11-1-1 og svins-

olden eller skovssky-ld
16-6-2-2.

Husby: består af 3o gårde ogBoel samt 4 huse.
Holmehuse: 4 huse.
EskjØr: 5 gårde og 1 hus.
Hygind: f gårde og I hus.
Hygind Torp: 2 gårde og Møllen.
SØnder Aaby: t2 gårde, Præstegården og t huse.
BrandsØ: l- gård.
Alt dette tilh@rer Grev lr,ledel med undtageJ_se
af huset i Eskj@r, det LiLhØrer Hans Knudsen,
huset 1 Hygind LilhØrer BQrge Trolle.
LT o6

rT oT
t-

17 oB

17 12

begraves Grev Vilhelm Frederik lJedel i
Husby Kirke.
savnes sognet blandt detle års indberet-
ninger.
døde Grev Hannibal ld^de1 og hans enke
pansætLer samme år Rugård for l2ooo Rd.
blev Husby Skole funderet af Grevinden
Anna Catharina Banner.

I7L9 indleveres Fundatsen for Husby Skole til
Stif tel-sen.

L7 4I byggede Grev l,rledel ef hospital ved klr-
ken.
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1741 bfev Grevinde Hannibaline begravet i

Kirken.
1742 funderede Grev Wedel lo skoler på sit

Grevskab, hrrorved Hushy Skol-es Fundats
af 1712 blev konfirmeret.

De fo skoler: Husby, Tanderup, Ørs1ev, F@ns,
FØnsskov, Udby, Gamborg, Balslev, Ejby og Gel-
sted.
1747-48 lod grev Chr. Vledel Husby Klrke med
spir opfØre (præsteindberetnlng IT55).
L765 blev Flusby Hospltal med Fundats af Grev

Hannibal ldedel f onsynet.
1783 fik ldedelsborg bevilling på grynværk fra

Hyglnd MØ11e.
1784 På spørgsmålet

åkoler svarer
rrMed stØrste glæde
sig formaaer denne
nings Begyndel-se og
bye Sogn. I'

d. 27 " oclb. B4
Fabricius

1786 bl-ev fællesskabet i Husby Sogn ophævet
og hver af de 35 gårde tillagt 6 Td. Htk.

1Bo6 hedder del hos Begstrup s. 187, at sog-
net har 311 Td. tiendeydende Htk. og en
folkemængde af Bo2.

1B3o hedder det i Jensens Prov.lex. at sognet
har 9oo indbyggere og en matrik. for
313-tr-fi-tr foruden privi j-igeret BB -\-3-Z
og nølleskyld 2f -rt -3-f., del indbefatter
ialt 45 gd. 4B huse. Til Præstegården
som ligger i Sd. Aaby hØrer 46-4-rr td.l-d.
meget god jord, malrikel for T-2-2-I.

1B5B meddel-er Trap fØlgende om sognet:
Areal-et er 4oo7 TC. Ld. hvoraf 222 Td. Ld.

er Fredsskov (Konge skov, storskov og ldedels-
borg Skov, samt NØrre Skov på BrandsØe med 5o
Tct. Ld.

om oprett,elsen af Splnde-
Præsten her:
skal- sig giØre aldl havd
h@yechrist,e-Lige Ind =Ret-viedere fremme her i Huus-
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Hartkornel er 4:0 I/8 Td.Ld. ager og eng, I6i
Td. skovskyld og lo Td. mø11esky]d. Blandt
nogle højtliggende banker hæver Fo-hØj sig 76fod over havet. Brandsø har 2llo Td.Ld. ager,
B o Td . Ld . rnose og 5o Td . skov , med ial t Ht,k .
2I Td. Præst,gård areal 9o Td. 13 Td. Htk.
Ialt i sogneL \7 gd. og 59 huse, hvoraf 5 ed.og 19 huse udenfor byerne. 847 indbyggere. f
Brændeaa fanges undertiden laks6rreder.

1854,25- jan. Konstltution for exam. jur.,
konstituercL branddirekLØr A" Madsen i
Asperup til at være Birkedommer og skrl-
ver i Grevskabet ldedel-lsborgs Birk.

1856, 16. ju11. Kg1. aflernådigst ReskrlpL,
hvorved Grevskabet ldedellsborgs Birk be-
stemmes bibehol-dt som l,.,ledel_lsborg Blrk
på de 1 ReskripLet nævnte betingelser.

19B3 udgav Lokalhistorisk Arkiv 1 Ejby Kom-
mune eL 1i11e hefle: Livet i en lille landsby.
Husby mel-leni to verdenskrige.
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