
))Staar mellem Æblegaard og Humlehave« 
H. C. Andersen. 

Haver og Havedyrkning 
Svendborg Amt gennem vekslende Tider. 

I. Orientering. 
SKØNT Danmarks Havebrug i Hovedsagen er ud~ 

sprungen af det · Klosterhavebrug, som cireves af 
Munkene i den katolske Tid, vilde det være urime~ 
ligt at tænke sig, at der ikke skulde have været i 
hvert Fald Antydninger af Havebrug at finde hos . 
vore agerdyrkende Forfædre. Ved deres Madtilbered~ 
ning har de brugt (omend kun et Mindstemaal af) 
vilde Urter og Frugter, ligesom de ogsaa har brugt 
saadanne som Husraad i Sygdomstilfælde. Og saa 
længe der har været Nordboere til, har ogsaa deres 
Bopladser været omgivet af adskillige Slags T ræer, 
Buske og Urter, hvoraf man netop har kunnet bjerge 
saadanne Frugter, Rødder og andre Plantedele, som 
man har fundet egnet til at benytte i Dagliglivet. Vi 
ved fra Historien, at Kraka bed i et Løg, og Histo= 
rien fortæller endvidere, at efter Slaget ved Stiklestad 
(d. 31 / 8 1030) gik en Kriger, der havde faaet et Spyd~ 
stik i Maven, til en klog Kone, som gav ham Løg 
at spise, for at hun af Løglugten kunde vide, om 
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Spydet var trængt ind i Tarmene1). I disse to Eks
empler har vi de ældste kendte Beretninger om Anven
delse af Planter her i Norden til Lægedom og Føde; 
men det er vel rimeligt at tænke sig, at vore Forfædre 
(saa vel som vi nu) med et vist Behag har spist af de 
vilde Hindbær og Brombær, som Krat og Skove har 
budt dem, ligesom de sikkert og~aa gerne har forsøgt at 
knække de Hasselnødder, som fandtes paa deres Vej 
og taget imod hver rød og rødmende Frugt, som de 
vilde Abilde rakte ud imod dem. De var sure og 
ramme; men ))ingen har smagt dem bedre«. (Johs. 
V. Jensen) . 

Voksede Bopladsens Beboere i Antal, steg Kra
vene til Livsfornødenhederne, og det er sandsynligt, 
at man tidligt har faaet den T anke at ))knytte« de 
vilde, næringsgivende og krydrende Urter og Buske 
nærmere til sig, ligesom man havde taget sig af Dyrk
ningen af den vilde Byg. Hjembjærgning af Skovenes 
og Krattenes vilde Frugter og Bær frembød en ikkeringe 
Risiko formedelst Landets Vildsomhed, de vilde Dyrs 
Talrighed og omstrejfende Stammers Fjendskab. Og 
de fritgaaende Tamdyr, særlig Svinene, kunde meget 
vel ligesom uvenlige Mennesker berøve Bopladsens 
Medlemmer adskilligt af det, man .havde tiltænkt Bo
pladsens Munde. Det var derfor baade nødvendigt 
og heldigt, om man havde de ønskede Planter inden 
for Bopladsens Omraade. Her kunde man hævde 
Ejendomsretten over dem, man kunde omgærde deres 
Grosted og have dem dagligt i Øjesyn. Kort: man 
havde dem for sig selv til Gavn og Glæde. Paa 
denne Maade er sikkert, allerede før Munkene kom 

1
) Jessen og Lind : Det danske Markukrudts Historie, 1922·23. 
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til Landet, de første Antydninger af Haver vokset 
frem, og det var Bøndernes Haver, Krudgaardene, 
der var de allerførste. 

Hvorledes de ellers opstod, i hvilket Omfang 
man havde dem, og hvad man dyrkede i dem, -
derom har vi kun svage Forestillinger. Hertil maa 
man slutte sig fra den Viden, man har om Oldtids• 
folkenes primitive Liv i Almindelighed, og hvad der 
indirekte kan erfares herom. Det er rimeligt, at de 
første Haveplanter har været Skovenes og Steppernes 
Syre, Løg og Kokleare, hvilke kunde give Maaltidet 
en krydret Smag, og (som det foran er set) tillige 
kunde være en Hjælp i Sygdomstilfælde. At ogsaa 
Kvan i hvert Fald i et højere Norden, end vort Amt 
repræsenterer, har været med iblandt de første dyr• 
kede Urter, er utvivlsomt. 

Egentlige Minder om Oldtidshaverne har vi gan• 
ske naturligt ikke, idet bl. a. deres Materiale og Ind• 
hold er saare ubestandigt i Betragtning af Tidens 
Længde, og Minder om dem har vi kun i vort Sprog, 
hvor de gamle Betegnelser »Gaard« og »Have« lever 
som de bedste Beviser for et begyndende Havebrug, 
ligesom deres Brug i Betegnelser som »Abildgaard«, 
»Kaalgaard« m. v. giver os et Fingerpeg af, hvad der har 
vokset i Oldtidens Haver. Her maa det dog bemær• 
kes, at de to Ord har gennemløbet en tredelt Udvikling, 
og naar vi i vore Dage ikke er i T viv l om, hvad vi 
mener med »Gaard« og »Have«, saa har Betydningen 
af disse Ord i Tidernes Løb undergaaet saa stor For• 
andring, at man ikke af Brugen af de nævnte Ord i 
gamle Skrifter maa forudsætte altid at staa over for 
en Have i vor Forstand, - tværtimod. Men en Ud• 
redning af dette Forhold er det ikke her Stedet at 
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komme ind paa, - her maa vi nøjes med at henvise 
til, hvad der andetsteds er skrevet herom1). 

Har Haver eksisteret næsten fra Tidernes Mor• 
gen, da har man ogsaa tidlig maattet søge at skaffe 
sig nogen Erfaring for, hvorledes Planterne skulde 
behandles, og mari har faaet en Anelse om. at naar 
de behandledes paa bestemte Maader, eller bestemte 
Planter udvalgtes, da fik man bedre Frugter, end om 
man ikke tog sig i Agt. Et primitivt Havebrug har 
rent ubevidst taget Hensyn til Arvelighed og ydre 
Paavirkning af Planterne, og under de skiftende Kaar 
og Krav har vore Forfædre gennem Tiderne dyrket 
deres Urter og T ræer efter deres særlige Regler og 
Erfaringer, Her har Manden og særligt Kvinden til• 
bragt mange Stunder, lige fra Stæren lod sine første 
Fløjt lyde, og til Efteraarets Fugletræk sagde, at nu 
stundede Vinteren til. Her vovede man sig ud selv 
en Julenat, naar i de senere Tider Frugttræerne skulde 
have deres hellige T egn og Formler for at kunne 
bære Frugt, og her hentede man Planterne, som var 
Varsel om Liv eller Død, naar Sankt Hans Urterne 
under Loftsbjælken voksede eller vantrive<;les, mens 
Hylden blomstrede derude til Krydderposens Forsy• 
ning. Havens Formsprog og Haveplanternes Verden 
har fortalt os visse T ræk af Havedyrkningens Hist o• 
rie, og for hvem der har Ørene aaJ:me for Planternes 
stille Fortællen, er der endnu meget at erfare herom. 

Havedyrkningens og Havernes Historie er et ikke 
uvæsentligt Kapitel af Folkemindernes store Bog. For• 
talt i mere Almindelighed har Forfatteren tidligere 

1) Om ))Gaard og Have i de nordiske Sprog«, se Tidsskrif~ 
tet >> Havekunst« 1925 S. 80 ff, samt Bruun og Lange: ))Danmarks 
Havebrug og Gartneri«. 
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beskæftiget sig med Emnet 1); men det Emne, der her 
skal behandles: Haver og Havedyrkning i Svendborg 
Amt, har endnu ingen taget sig af. Det er saa meget 
mærkeligere, som netop denne Egn med sit milde 
Klima og sine frodige, kulturrige Øer byder paa saa 
mange interessante Enkeltheder, af hvilke de fleste er 
medtaget i det følgende. 

II. Optegnelser om Haver og Have~ 
dyrkning før Reformationen. 

Mens de foran anførte to Eksempler paa Anven• 
delse af Urter ikke angik vor Egn specielt, hører en 
af de andre tidlige Oplysninger om Havedyrkning 
netop hjemme her. Og saa meget mere interessant er 
denne, -som den giver Udtryk for en ret udbredt 
Dyrkning af ganske bestemte Haveplanter. Det drejer 
sig om, at da Munkene i Odense havde Ejendomme 
paa Fyn, Langeland, Ærø, Als samt Vesterhavsøerne 
og visse Steder i Jylland, hed det om disse Ejen• 
domme (1226), at der hørte)) Vingaarde« til dem (vinae2). 

For en Betragtning ud fra vore Dage lyder det højst 
usandsynligt, at det kan have været rigtigt, - selv 
om der nok kan dyrkes Vindruer de nævnte Steder. 
At der allerede da skulde have været en udbredt Vin• 
dyrkning her til Lands, maa betragtes som ganske 
udelukket. Der kan da sikkert ogsaa kun være Tale 
om, at Munkene har været ude for en Forveksling 
af Kulturer, og der kan i saa Tilfælde være Tale om 

1) Læs f. Eks. Kronik~rne i >)København« for 29f, 1923, 12/ 9 

23. 6/,0 23, Art. i >>Gads d. Magasin« for Juli 1925, >)Havekunst« 
Nr. 6 1925, >)Architekten« 9/• 1926 samt Bogen >)Danske Gart, 
nere« 1927. 

2 ) W edel Simonsen: Odense Bys Historie. 
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to forskellige Ting. Enten har de taget Fejl af de 
dyrkede Planter eller de Produkter, der kom af dem. 
Har Munkene ved Besøg paa deres Ejendomme maa• 
ske funden Planter, der ved deres Vækst og Habitus 
eller Dyrkningsmaaden har kunnet minde om Vinen, 
saaledes som de kendte den af Udseende og Dyrk• 
ning fra de sydligere Lande, - da har det sikkert 
været Humle, man har antaget for Vin, - og meget 

taler for, at det 
netop er H u ml e• 
haver, der har væ• 
ret ved Munke• 
nes Ejendomme 
paa de sydlige 
Øer, der ligger 
Tyskland saa nær, 
at man meget let 
og meget vel har 
kunnet optage en 
saadan Dyrkning 

»Munkeporten«, middelalderlig Indg angsportal til allerede paa dette 
Rise Præstegaardshave, Ærø. Tidspunkt. Er det 

imidlertid ikke Planterne, men derimod deres Pro• 
dukter, man har set, da er det sikkert Frugtvin (Ci• 
der), som man har opfattet som den Vin, man har 
kendt andetsteds fra, - og da er det Fyns og Smaa• 
øernes Abildgaarde, der over for Munkene har spillet 
Rollen som >) Vinhaver«. H vad det virkelig har været, 
vil vi aldrig faa at vide; men Fakta er, at allerede 
paa dette Tidspunkt har der altsaa funden en ret ud• 
bredt Havedyrkning Sted paa de nævnte Steder inden 
og uden for vort Amt. Det samme forstaas af Lands• 
delens Lov »] ydske Lov«, der nævner baade ))Abild• 
gaarde« og >)Kaalgaarde« (1215). 
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U den T viv l har der ogsaa paa disse Tider fun• 
det Havedyrkning Sted ved de forskellige Klostre. 
Munkene havde til Opgave at sørge for, at der var 
Urter til Lægedom for de syge, og det hørte til flere 
af Munkeordenernes Regler, at de skulde deltage i 
Havearbejdet. Dette gjaldt i særlig Grad Cistercien• 
serne, der var Vegetarianere, og deres Have blev 
derfor i udpræget Grad en Nyttehave baasfe for dem 
selv og Befolkningen omkring Klostrene. Haven blev 
plejet med største Omhu og med det indgaaende 
Kendskab, en gennem Aarhundreder sig fæstnende 
Erfaring giver, ligesom det enkelte Kloster ved Or• 
denens vældige U d bredeise kunde skaffe sig de mest 
udsøgte Urte= og Træsorter, hvad der atter havde sin 
Nytte for Havebruget hos Omegnens Beboere. Paa 
Blomsterhaven lagdes der, undtagen for Lægeurternes 
Skyld, ringe Vægt, da man ikke pyntede med Blom• 
ster hverken i Kirken, i Opholdsrum eller paa Gra• 
vene. Men i Køkkenhaven fik ogsaa Skønheden sin 
Plads: Paa gamle Billeder ses meget almindelig Haven 
anlagt i smagfulde Mønstre1) . 

Der har sikkert ved de fleste Klostre i Amtet 
været' H aver før Reformationen, uden at vi derfor 
kan paapege saadannes Tilstedeværelse. Ved Refor• 
mationen dukker nogle af dem frem i Lyset, da de 
sammen med Bygningerne skal skifte Ejer, - andre 
erfarer vi aldrig noget om. Vi skal andre Steder hen 
for at finde Optegnelser om Haver fra disse Tider, 
og ved Holmekloster (Brahe T rolle borg) maa der 
have været Haver for Cisterciensermunkene der. 

1) Citat fra Ed w. Ortved: Cistercienserordenen og dens Klo, 
stre i Norden, - læs endvider~: om Klosterhaver i Forfatterens 
Art. i >>Gads d. Mag.« Maj 1924. 
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Fra Nyborg kan der noteres adskillige Haver. 
Først og fremmest en Abildgaard og Humlehave om• 
kring Slottet, hvor nu Dronningens Bastion med 
Vandværket er beliggende1); de stammer formentlig 
allerede fra Tiden før 1182. Noget senere forekom• 
m er H umlevænget, hvis Navn lader formode, at en 
større Humledyrkning har fundet Sted1), og af Byens 
Privilegium, der bærer Datering fra Mortensdag 1435, 
og som udstedtes af Kong Erik af Pommern, frem• 
gaar det, at Byens Borgere har faaet ))fri Haverum« 
paa Øen2), - en Tilladelse, som formentlig tør sættes 
i Forbindelse med Ønsk~t om bedre at kunne forsyne 
Slottet med Havesager til de mange Danehof, som 
holdtes her. Fra de andre Byer kendes derimod ingen 
Optegnelser om Haver fra Tiden før Reformationen. 

Imidlertid fortælles der andre Steder fra om Have• 
dyrkning ude paa Landet, - og det skønnes, at Be• 
folkningen har forstaaet at skatte deres Havesager. 
Saaledes er det i et Pantebrev fra 30. Maj 1437 nævnt, 
at foruden en Gaard pantsætter en Mand ogsaa sit 
Pæretræ, og at Frugten af dette ))skal følge Hoved• 
pengene«2). Saaledes vurderede man sine Frugttræer 
i Landsbyen Vigstrop (Gudme Herred). 

Paa Landet har Havedyrkningen op imod Refor• 
mationstiden sikkert været ret udbredt. Der er foran 
nævnt Eksempler paa Havedyrkning allerede omved 
1200, og det er neppe bieven ringere lige straks. De 
forskellige Paabud fra Regeringerne har øvet en vis 
Inflydelse, omend maaske ikke alt for megen, paa, at 
Havedyrkningen, særligt visse Arter af den, vandt 
Fremgang. Regeringerne indledede med at paabyde 

1) O. Staggemeier: J ordebog for Nyborg Købstad. 
2) Repertores Diplomaticum. 

7 
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Laalikerne at plante Æbler og lægge Humle (1446)1); 

et lignende Paabud udstedtes for Fynboerne i de 
saakaldte »Fyens Vilkaar« af 1473, blot var man mere 
vidtgaaende i Kravene til Fynboerne, - maaske 
netop paa Grund af, at man havde et vist betydeligt 
Basis for Have• og H umledyrkning. Paabudet lød2): 

Item hvelken almues Mand, Vor og Kronens, 
Kirkens eller Vort Ridderskabs Tjenere, som ikke 
inden et halvt Aar her efter, at dette Vort Brev 
er forkyndt og læst, har bygget af Sten et Be• 
boelseshus i sin Gaard og nestkommende Paaske 
ikke har i sin Gaard, den som har Plads, tred• 
sindstyve Humlekuler, den haver forbrudt en 
Oxe til sin J orddrot og skal siden hen alligevel 
gøre, som det staar skrevet. 

Denne Kong Kristian den Førstes Forordning 
om Humleplantning paa Fyn bekræftes under 19. 
Februar 14:92, hvor det samme Antal Humle fore• 
kommer, ligesom den atter confirmeres i 1547, dog 
med de betydelige Ændringer, at der nu kun forlan• 
ges 10 Humler, - men stadigt er dette dog dobbelt 
saa meget som for det øvrige Land forlangt, og des• 
uden forlanges der 16-20 Piletræer plantet, men 
mærkeligt nok hverken Æbler eller Pærer, saaledes 
som det forlangtes andre ~teder i Landet. Ihvorvel 
Fordringerne er strenge, og det neppe har kunnet 
lade sig gøre helt at gennemføre dem, bl. a. fordi det 
maa have været vanskeligt at skaffe Planterne, saa 

1) Om Forordninger til Fremme af Havebruget i Danmark, 
se Forf.s Afhdl. i Aarbog for Præstø Amt 1926, samt ))Gartner' 
Tidende« 5, ' 2/7 1927. 

2) Originalen i Fyns Bispearkiv. geng. efter Danske Magazin. 
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har disse Paabud dog sikkert gjort sit til, at Fyns 
Havebrug stadigt har kunnet hævde sig som noget 
ualmindeligt i disse Tider. At der dog ogsaa har 
været Brug for Indførsel af Humle til Øl brygningen 
har vi flere Beviser for. Bl. a. maatte der gives Bøn• 
derne paa Langeland Tilladelse til selv at indføre 
denne, da Borgerne i Rudkjøbing ikke havde nok deraf 
(18/ 1 1528)1), og det nævnes, at ved samme Tid har 
Lage Matzen, Fogeden paa Hageskou, i et Aar oppe• 
baaret »l tremeldt« Humle og 941/ 2 Skp. Humle1). 

III.. Landbohaver indtil U dskiftningstiden. 
Under de skiftende Regeringers Paabud, Lens• 

mændenes Opsyn og Herremændenes T rusler voksede 
Haverne frem, og alting tyder paa, at alle Grene af 
Havebruget har været flittigt udnyttet i 16-Tallet. En 
Række Eksempler saavel paa Enkelthaver som paa 
Havebrug i Almindelighed skal gives i det følgende. 

Som et sikkert T egn paa en ikke ringe H umle• 
dyrkning ser vi af Forleningsbrevet til Hesselager 
(1586), at der i Genant bl. a. skal svares 8 Skippund 
Humle, ligesom der skal sørges for Humlestænger1). 

Og ved en anden af Herregaardene, Brahe• T rolle borg, 
har der allerede da længe været Have. Vi ser det af 
den Illustration af Rantzausholm (nu Brahe•Trolle• 
borg), der stammer fra 1590, og som utvivlsomt er 
den ældste kendte, danske Haveillustration. Den viser 
os en Have ud for en Fløj af Bygningen, - ind• 
rammet af høje Stakitter med et Ornament i Blom• 

1) Cancelliets Brevbøger. 
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sterbede og et Lysthus overdækket af Buer (se hos"' 
staaende). 

Gennem Fundatserne for de velgørende Stiftelser, 
som oprettedes ved saa mange Godser og ofte byg• 
gedes nær Kirkegaarden, faar vi ogsaa at vide, at der 

Rantzausholm (nu Brahe•Trolleborg) 1590. 

her og der er tænkt paa Haver1). Der tales om en 
saadan ved Hospitalet i Hesselager (1597), om en 
Kaalhave ved Hospitalet i Skaarup (1652), om Haver 
i Stenderup By (1721), om Haverum ved Fuglsbølle 
Fattighus paa Langeland (1728), om Kaalhave ved 
Ringe Hospital (1737) o. s. v. Ogsaa ved Degne:: 

1) Hofmanns Fundationer VI. 
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boliger og Præstegaarde nævnes der Haver, saaledes 
hele to Frugthaver ved. Degneboligen paa Landet, 
Taasinge, (1663)1), Kaalhave ved Præstegaarden i V. 
Skerninge (1631)2), ved Hospitalet i Otterup (1722)3) 

·og i Refsvindinge (1736)3). Sidstnævnte Sted anføres 
i Fundatsen de kuriøse Bestemmelser for Lemmerne, 
at de skal »tilsee, at Kirkegaardens Porte og Laager 
holdes lukkede, at ikke Svin eller andre Creature ind
løber paa Kirkegaarden, at nedtræde og fordærve de 
Dødes Graver. Ligeledes skulle de . . . udrøde af 
Hospitalets tilliggende Hauge ald Skarn og Ukrud, 
og besætte Haugen med Kaal og andre dem selv til 
Gavn og Nytte tienende Urter.« 

At Havebruget, ikke mindst Frugtavlen, har væ
ret meget udviklet allerede i 16-Tallet er givet. Bl. a. 
var der i modsat Fald ingen Anledning for Kongen 
til at give Ordre om i Nyborg Len at bestille ))2 Arner 
Mjød og 4 Arner Pæremost af den bedste« (18 / 3 1622)4); 

her har han vidst, at han kunde faa Varen og af den 
bedste Slags. Oven i Købet skulde denne Vare ikke 
bruges paa Nyborg Slot, men sendes til Kongens 
Hof i København. Haverne har haft et vist Ry alle
rede da, og nogen Tid efter beretter ForfatterJ;le baade 
i Poesi og Prosa, at de er dejlige og frugtbare. I 
Prosa hedder det (1656)5), at 

))Humle og Frugttræer beflitte Fynboerne sig 
paa, at de til deres N ødførft kunne have af deres 
egen Humle saamegen, at de ikke behøver frem-

1) >>Svendborg Amt 1914 S. 40 (Fodnoten). 
2) smstds. 1923 S. 59. 
~) Hofmanns Fundationer. 
4) Cancelliets Brevbøger. 
5) Berntsen: Danmarchis og Norgis Fruchtbar Herlighed, 1656. 
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med Humle til deres Brug at kjøbe. Eble, Pæ" 
rer og deslige er ingen Bonde saa ringe, som jo 
deraff undertiden haffve at affhende. I synderlig• 
hed ere gemenligen hos Adelens Herregaarde 
(som i dette Laand er u•trolige mange) store 
Fructhafver, aff dessen Fruct de icke allene Lester 
Most kunde haffve at støde, men endocsaa store 
Partier aff samme Fruct kunde haffve at selge, 
hvqraff Kiøbmend dem tilhandle hele Skibslad• 
ninger, oc til omliggende Stæder, saavelsom til 
Norge udføre.« 

Omsat i Poesi lyder det ikke mindre lovende, 
naar det hedder (1671)1); 

>)Hver Bonde har sit Paradis; 
Saa vil jeg Haven nævne. 
Der har han Ribs og Kirsebær, 
Moreller, Æbler, Pærer, 
Valnødder, store Morbærtræer 
og alt, hvad man begærer.« 

Det er utvivlsomt, at gaar vi et lille Hundrede 
Aar frem i Tiden, da er Havedyrkerens Standpunkt 
ikke slet saa højt som før. Man hører om gamle 
Haver samtidig med, at der lyder Klager over, at der 
ikke anlægges nye, eller at der dog i det mindste 
ikke plantes nye Frugttræer i Stedet for de gamle. 
Saaledes fremgaar det bl. a. af en Oversigt over Have• 
brugets Stilling i N y borg Amt, c. 17 502): 

>)I Almindelighed findes der ej nogen rare 
[sjeldne] Frugter, men Æbler, baade søde og kri• 

1) Efter Chr. Pedersen: Bidrag til en Fremstilling af Dan• 
marks Havebrug i det 16-17. Aarhundrede. 

2) »Svel).dborg Amt« 1916 S. 28-29. 
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ske [sur, haard], Pærer, helst Stenpærer [haard 
Pære, der først modnes hen ad Vinter], Plommer, 
Kirsebær, mest af de smaa sorte, hvilke ere de 
Slags Frugter, som her mest voxer. Dog haves 
paa de fleste Steder ej større Mængder deraf, 
end som Beboerne selv forbruger; thi det, som 
kan sælges, er ikke af nogen synderlig Betydning. 

Æbler og Pærer støder Bonden til Most 
eller koger Sirup deraf eller tørrer dem. 

Beklageligt er det, at ved hver Bondegaard 
i Almindelighed vel findes en Plads, som i gamle 
Tider haver været til Frugttræer; men de fleste 
saas nu, og hist og her er kun nogle faa gamle 
T ræer, og naar de af Ælde forgaar, saa taber 
Bonden de Revenuer, hvoraf hans Forfædre ved 
sin Vindskibelighed haver haft noget til Skatter 
og til Husholdning. Det er meget rart [sjeldent] 
at se nogle Steder unge Frugttræer hos Bonden, 
saa at man kan sige, at de gamle Frugthaver bli• 
ver paa sine Steder kun slet holdet vedlige for 
den tilkommende Tid, da Bonden nu tiere gribe 
til Ølkanden end forhen, da de kunde veder• 
kvæge dem med Most; og derved sparedes ende l 
paa Øllet. Generallement, ved alle Herregaarde 
findes en Æblehave ... med udenlandske, rare 
Frugter foruden at tale om Krigsfrugt [Gemme• 
frugt], som gemenlig sælges til Købstæderne i 
temmelig · Quantitet; da det ikke er rart at finde 
undertiden Æblehaver paa 2-300 T ræer, som 
dog hver 3. Aar i det mindste .kaster nogle gode 
Revenuer fra sig. Og ere ende! udgaaen i disse 
Aaringer formedelst Vinterens Strenghed og i 
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Almindelighed Valnødder, Castanier og Morbær
træer. 

Lige samme Skjebne have i Almindelighed 
H umlehaverne, som Tid efter anden forgaar, og 
Bonden i Steden for Humle bruger Malurt. Og 
de som ei vil have Malurt, maa hente Humle i 
Kjøbstæderne eller og tit brygge Øl uden at 
komme Humle derpaa, hvorfor de nu oftere maa 
brygge eller drikke sur Øl, som er baade kost
bar og usund.« 

Ihvorvel det altsaa maa forudsættes, at det er 
gaaet noget tilbage med Havedyrkningen i Amtet, er 
dette samtidigt ogsaa Tilfældet andetsteds i Landet, 
og Fynbohavebruget er derfor ikke ringere end andet
steds, - tværtimod er det stadigt bekendt, ligesom 
Fynboernes Produkter er det1): 

))Den Fyenske Humle er bekjendt og ud
føres i temmelig Mængde til visse Egne i Jylland, 
hvor man ikke saa meget haver lagt Vind derpaa. 
Fyenske Æbler ere og at regne blandt de 
Lands-Producter, som herfra udføres, endskjønt 
Bonden i sit Hus drikker en god Del Must, til 
Maltets Besparelse. De .Danske sorte Kirsebær, 
som tørres og bortsendes, falde paa nogle Ste
der i Overflødighed. Til Plantning og Hegning 
er den Fyenske Bonde i Almindelighed vel op
lagt, og Landsbyerne have derfor langt bedre 
Anseelse end i Sjælland.« 

Fra enkelte ·Sogne gives der forskellige Steder 
Optegnelser, saaledes hedder det fra Thurø1), at ))paa 

') Pontoppidans danske Atlas. 
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Havefrugter legge de sig meget og sælge gerneoligen 
mange Æble og Pærer«, og af Indberetningerne fra 
c. 17 43, der ligger til Grund for den foregaaende 
Oversigt, meldes der fra nogle Sogne følgende1): 

(Haarby) >)5 a 6 Gaardmænd i Strandbye 
har en liden Abildgaard-Have ved deres Gaarder, 
hvoraf, naar Frugten bærer til, een har solgt for 
10 Sldr., en anden for 12, den 3die for 15 til 
Skippere, som om ·Høsten farer til Norge; det 
øvrige støder de til Must at have om Vinteren 
til deres Grød istedenfor Gotøl. 

En Krog har de fleeste plantet med Homle 
ved deres Gaarder til deres Huusbrug.« 

(Tanderup) >)Paa Frugttræer beflitter Ind• 
byggerne sig kun lidet. De T ræer, som mest 
sættes, e re Piile• T ræer for at have Noget til 
Giærsel, som og gjøres højt nødig, da her om• 
kring er Mangel paa Skoff.« 

Et ejendommeligt Udslag i de særlige Forhold 
med Hensyn til Ærø, der hørte til Als, har Hande• 
len med Frugt givet i Rentekammerets Skrivelse af 
7. Oktober 1741, hvori det hedder, at Indbyggerne i 
Ærøeskjøbing med egne Skibe fører Frugt til Dan• 
mark, og naar de med Attest fra Magistraten kan be• 
vise, at Frugterne er >)voxen og falden paa Ærø«, da 
maa de i Henseende til Toldafgift være at betragte 
som de i Slesvig faldne2). Der har altsaa paa denne 
Tid været Frugt at udføre fra denne Ø, og allerede 
fra denne Tid daterer sig altsaa de senere saa bekendte 
Ærøskippere med deres >)Pæreskuder«. -

'l W ad: Fra Fyns Fortid III. 
') Fogtroann : Kongelige Rescripter ... V 219. 
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Mere udviklet end Bondehavebruget har i hvert 
Fald i æstetisk Henseende Herregaardshaverne været. 
Der kendes fra c. 1750 en lang Række Herregaards• 
haver, der i mange Henseender har været det Eks• 
empel, hvorefter Almuen og Præsterne har anlagt og 
drevet deres Haver, - i formindsket Maalestok. Mens 
en udførlig Omtale af de store Herregaardshaver som 
Glorup, Brahetrolleborg, Egeskov, H vidkilde m. fl. 
ikke kan finde Plads indenfor den Ramme, der er sat 
for nærværende Afhandling, men maa gemmes til 
senere Aarbøger, skal der med et Par Ord nævnes, 
hvad der vides om Herregaardshavernes Eksistens fra 
disse Tider, Der nævnes saaledes1) en ))skjøn Have« 
ved Boltinggaard og en smuk Have ved Brobygaard. 
Damsbo opgives et Sted paa denne Tid at have >)skjøn 
Frugthave«1), men· andetsteds hedder det, at den ikke 
er dyrket og med Græs overgroet2), Hverringe en anselig 
Have, Julskov en >)behagelig« Have,- Klingstrup Have 
har Lysthuse, Lykkesholm en smuk Have, Ravnbolt 
en >)prægtig« Have, der har de ))skjønneste Alleer, 
Buegange, Lysthuse og deslige Prydelser«, - Ørbæks• 
lunde Have er stor og smuk, Hvidkilde Have er >)ko• 
stelig«, og Fjellebro har en >)stor og skjøn Have«1). 

Ved Lundegaard nævnes en >)temmelig stor Have«, 
ved Lammehauge, Nielstrup m. fl. Steder nævnes blot 
Haver2). Om Brahe•Trolleborg Have hedder det, at 
>)Haven er stor og vel anlagt af Grev Conrad Revent= 
low1).« 

Der er al Grund til i dette Afsnit særligt at 
dvæle ved Frugtavlen paa Taasinge og dens Oprin• 
delse. Der er foran nævnt nogle Eksempler paa Ha• 

1) Pontoppidans danske Atlas. 
2) Danske Herregaarde ved 1920. 
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v er paa T aasinge, og et Par til skal gives. Der var 
saaledes (1678) en god Frugthave ved Gammelgaard1), 

men Gaarden forsvandt, og det menes, at de gamle 
Træer, som nu staar ved Kærstrup Voldsted, er de 
samme, som stod i Gammelgaard Have. Der var 
ogsaa en lille Frugthave og lidt Humlehave ved 
Bukkehave Mølle, og en Aftægtskontrakt fra 1676 
meddeler, at Overtageren (i Strammelse) bl. a. skal 
svare Afgift af Humlen, saaledes som det er fastsat, 
at >)Naar Humble groer Wehl, daa skall Simon Laur~ 
sen giffue Christoffer Nielsen en tønne och Naar di 
groer Ringere, daa at giffue dereffter, N em b lig - 4: 
skp . eller - 2 skip. och fri Koel udj Haffuen ... « 1

). 

Endelig kender vi ogsaa en Præstegaardshave i Vaarø. 
Men - »Havevæsenet var af Bønderne paa 

Thorseng tilforn, ligesom af den danske Bonde i Al~ 
mindelighed, kun lidet agtet, og blev, Frugttræers 
Plantning undtagen, meget forsømt. Kun i T roens e 
fandt man tilforn ordentlig anlagte og veldyrkede 
Haver især ved Skippernes Fæstehusene . . . Tilforn 
saae man i Landsbyerne kun Frugttræer og Grønkaal, 
hvilken sidste endda kun var slet2).« 

Da skete det for Havevæsenet afgørende, at 
Oberst N i els J u el fik overdraget Thorseng (1678), og 
at dei:me og hans Efterfølgere, særlig Søimesønnen, 
paa afgørende Maade greb ind for at fremme Have~ 
dyrkningen. 

Allerede Oberst Niels J uel udstedte sine For~ 

ordninger for Bønderne, og disse oplæstes aarligt for 

1) Høgstrøm: Taasinge paa Niels Juels Tid. 
2) Lund: Thorseng, 1822. 
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dem. En af Bestemmelserne blandt de mange var 
den, der siger1), at 

»Alle Valdemar Slots Bønder og Tjenere advares, 
at de' efter Loven besætter deres Haver og Gær• 
der med Pile, ymper Pærer og Æbler ved deres 
H u se og lægger Humlekuler i deres Humlehaver, 
samt saaer Hør og Hamp, Slaaen o. desl.« 

Disse Bestemmelser indførtes til yderligere Sikker• 
hed i F æstebrevene, og de resulterede for denne Egns 
Vedkommende i en ikke ubetydelig Plantning. Kam• 
merherre N i els J u el lod 17 63 indrette en »Protokol 
over de her paa Thorsinge Land befindende Hauger, 
som ere anlagte til et hver Gaard eller Huus især«, 
og af denne Protokol med Tilføjelser indtil 1759 ses 
det, hvor mange ældre og yngre Træer, der findes2). 

Af denne Protokol fremgaar det, at der bl. a. i føl• 
gende Byer fandtes følgende Træer: 

l Gamle Frugttræer Unge Frugttræer ;.t: 

l Æble 

IO 

Kirse• l V al• 
Æ bleT Pære 

Kirse .. Val• 
.. 

Pære bær nød bær nød 

Lundby. 304 103 8 o 190 l 85 2 6 701 
Medelby .. 22 9 o o 37 16 o o 84 
Strammels . . 363 67 2 o 233 228 4 5 892 
Vornæs . . . . o o o o 2 o o o 2 
Bregninge .. 41 28 o o 26 18 3 o 116 
Vinde by ... 225 58 o o 136 77 6 o 50:! 
Bornemark . 127 25 o o 34 34 o o 220 
Troense .... 2971 139 18 6 771 274 42 21 1268 
en Slotshave 219 153 48 n Blom. Mor b. Man dl. Mispel 441 3 4 2 l 

I en anden Have ved Slottet: Abrikoser 3, Fersken 3, Mor' 
bær 6 o. d. 

1) Høgstrøm : Taasinge paa Niels Juels Tid. 
2) Hig. Optegnelser i Valdemar Slots Arkiv. 
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Det samlede Antal T ræer i og ved Byerne op• 
gaves til 6560, hvortil kom c. 1000 Stk. ved Slottet 
m. fl. Steder. En Specifikation over, hvor mange de 
enkelte Bønder og Husmænd havde i deres Haver, 
ledsager Protokollen; men at gaa nærmere ind paa 
dette tillader Pladsen her ikke. 

Nogen Lyst til at plante og forøge Frugthaven 
har Indbyggerne paa T aasinge i og for sig il<ke ud• 
vist, og havde Kammerherren ikke selv taget sig af 
Sagen, var der neppe plantet synderligt i disse Tider. 
Imidlertid lod han omkring 17 40 - 50 en Mængde 
Frugttræer indforskrive og gratis uddele mellem sine 
Bønder. Disse er Hovedbestanden i de ovennævnte 
relativt store T al paa Frugttræer, men at det ikke 
gik glat med at faa dem i Vækst, ses af den følgende 
Beretning1): 

))Kun Faa skjønnede paa denne Gave, som 
den fortjente, Nogle vare endog saa uforskam• 
mede, at de afhuggede Roden af Træerne, førend 
de plantede dem, for at Kammerherren, naar 
han re ed omkring og betragtede Træerne, kunde 
see, at slige Nyheder ikke vilde lykkes her til 
Lands. Men Kammerherren, som fik N y s om 
denne U daad, lod ved sine J æ gere alle Træerne 
undersøge og et nyt Quantum forskrive. Derpaa 
forsamlede han dem, som havde afhugget T ræ• 
ernes Rødder, paa Slottets Flisesal, pryglede dem 
der lystigt igjennem med sin Ridepidsk, gav dem 
nye T ræer og lod dem gaa. Kuren var probat, 
og mangen nulevende Mand velsigner i heldigt 
Frugtaar, naar Haven erstatter den Indtægt, som 

1) Lund: Thorseng, 1822. 
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J ordlodden nægter, Kammerherren, fordi han 
varmede hans Oldefaders eller foregaaende Fæd~ 
res Ryg [1822].~< . 

Siden hen begyndte man i en Planteskole ved 
Slottet selv at tiltrække Frugttræerne. Gartneren paa 
Slottet hed (vistnok indtil 1765) Anthon Frieke og 
fra Oktober 1765 Hj. Dahn. I Planteskolen fandtes 
før 1818 i det mindste følgende Frugttræer1): 

Hollandske Krieger . . . 127 
Reinette d'gris . . . 87 
Ram bo ur . . 101 
Zwiebeln Apffel ...... 101 
Barstorfer . . . . . . . . . . . . 137 
Pome d' Cardinal. . . . . 50 
P orne d ' Grand.. . . . . . "30 
Pigeans d'geele . . . . . 11 
Perment............. . 17 
P orne d' Magaard. . . . . 9 
Pasche pome Rouge . . 7 
Pigeans. . ........ . ... 6 
W eilf Ri ben. . . . . . . . . . 11 

Kirschen Baume . . . . . . 10 
Beurre d'gris . 8 
Bergarnotter . . . . . . . . . . 12 
Kayser Inde . . . . . 3 
Citron Bern . . . . . . . . . 2 
Beure d'hiveur . . . . . . . 2 
Bonchretien d'Este . . . . 6 
Citron Zwergapff. . . . . . 6 
Pigeans . . . . 6 
Fransk Baune . . . . 7 
Barstorfer 6 
Zwiebeln Zwergapff. . . 6 

Af Haven oppebares en Indtægt paa gennem~ 
:gaaende 70-80 Rdlr. om Aaret; men Indtægterne 
holdt dog ikke Maal med Udgifterne, der for Ti~ 
aaret 1755-65 udgjorde 775 Rd., mens Indtægterne i 
samme Periode kun udgjorde 689, hvorfor der blev 
et Deficit paa c. 85 Rdlr. Der solgtes særlig Frugt, 
men dog ogsaa Grøntsager, og Salget skete særlig til 
Skippere i T roense, til Norge og til Svendborg; mest 
af alt synes der at være solgt Frugt af Bergamotter. 

Siden hen er Frugtavlen paa Øen yderligere ud~ 
viklet betydeligt, og fra T aasinge stammer adskillige 
af vore udmærkede Frugtsorter, saaledes som det alt~ 
sammen siden skal ses. 

1
) ifl. Optegnelser i Valdemar Slots Arkiv. 
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I Almindelghed har Havedyrkningen aldrig væ• 
ret udført i Fællesskab, og der har aldrig været fast• 
sat Regler for dette i Byvedtægter o. l. bortset fra 
Bestemmelserne om Plantning af Frugttræer, Pil og 
Humle; men selve Dyrkningen overlodes det til 
Ejerne at sørge for. Imidlertid er der Undtagelser 
herfra, hvo t; der er Tale om Dyrkning af Kaalplanter 
i Fællesskab. Saadan Undtagelse kendes fra Samsø1), 

et Sted i Himmerland samt fra T runderup ved Ege• 
skov, hvilket sidste Sted man havde et »Plantebed« 
ved Gadekæret2). 

»Plantebedets Bestemmelse var særlig den at 
være en fredet Plads for Tiltrækning af de 
Kaalplanter, som Byens Beboere i Sommerens 
Løb fik Brug for. Naar man om Foraaret skulde 
have Kaalfrøet saaet, blev det selvfølgelig ved• 
taget paa Stevnen, hvilken Dag det skulde være. 
Paa den bestemte Dag mødte hver Mand i Byen 
med en Hjulbør eller T ørvekurv fuld af Hønse• 
gødning, der blev spredt og nedgravet paa Plante• 
bedet. At man vedtægtsmæssig netop benyttede 
denne bestemte Slags Gødning, havde sin Grund 
i, at det var almindelig antaget, at de unge Kaal• 
planter derved var skærmede mod Angreb af 
J ordlopper, der er Kaalfamiliens svorne Fjender. 

Hvem der har ført Tilsyn med Plantebedet, 
forlyder der intet om; men rimeligt er det, at i 
det mindste et Overopsyn har paahvilet Older• 
manden, al den Stund han havde Tilsyn med og 
øverste Myndighed ved alt, hvad der vedkom 

1) Fejlberg: Dansk Bondeli v. 
2) »Svendborg Amt«, 1908, S. 130-31. 
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>)Byens Nytte og T arv«. Derimod kan der næppe 
være Tvivl om, at Bymændene i Fællesskab har 
hegnet om deres Plantehave ligesom om deres 
>)Fajl« og Marker; thi uden Gærde kunde de 
unge Planter umulig bevares i Fred hverken for 
større eller mindre Dyr.« 

Et kuriøst Eksempel fra disse Tiders Havedyrk• 
mng og dens Genvordigheder har vi i det efterladte1) 

Digt af Skoleholder Hans Andresen, Marstal : 

OVER KAALORMEN 
i Haugen - 1779 - udi August. 

Ak, nu er paa Kaalorms Plage 
Ingen Ende disse Dage, 

Som gør Ha ugen sørgelig! 
Grøn Kaal, som hvert Øje glædet 
Har nu dette Utøj ædet, 

Magten der tilegnet sig. 
Millioner bunted Hære 
Vil med Blad ej nøjsom være 

Borer sig i mangen Stok. 
Ja, endog det Hvidkaals Hoved, 
Som os Vinterforraad loved, 

Gennemstikkes af den Flok. 
Mere Grumhed de og øver, 
Vinternøven slet berøver 

Hvert et Blad udi sit Bed. 
Selv Fioler og Levkøjer, 
Som vort Syn og Lugt fornøjer, 

Denne Gæst gør stor Fortræd! 
Ripperne, som den afgnaver, 
Stinker, som de dødes Graver. 

Saa forandrer den vor Stads! 
J a, den mesterlig og rammer 
Vej ind i det lukte Kammer, 

Hvor den ved at tage Plads. 

1) C. T . Høy: Marstals Historie, 1913. 
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Ret som største Tyv og Røver 
Snart sin Grumhed den udøver 

Paa den Plant, hvor den blev set. 
Den af ingen standset bliver, 
Før Naturens Herre giver 

Den sit Rejsepas med e't! 
Dette er en traurie Scene 
l min Hauge - men skal tiene 

Mig til Lærdom denne Tid: 
At ved ingen Ting i Livet 
Her Fuldkommenhed blir givet, 

Ej Forstand, ej Kunst, ej Flid. 
Mindre Vækster mig det lærer, 
Som Insekten snart fortærer; 

Jeg og Dødelighed bær. 
Sinds og Legems Kræfter svækkes. 
Ved ej Timen, naar jeg knækkes 

Som den Plant, jeg for mig ser. 
Maa i Graven Hvile have, 
Hvor at Orme gennemgrave 

Ogsaa skal mit Legems Hud. 
Men dog ved en Almagts Stemme 
Skal jeg og af J ordens Gemme 

Hist engang igen gaa ud. 

IV. Byhaver indtil c. 1770. 

113 

De ældste Byhaver af nogen Betydning har na• 
turligvis været knyttet til de Slotte eller Klostre, som 
Byerne var opvokset omkring. Amtet er sparsomt 
paa Meddelelser om Klosterhaver; men der har sikkert 
været Haver ved de fleste af Klostrene. Der tales 
(1/11 1545) om, at Svendborg Borgere faar Livsbrev 
paa Graabrødre Kloster ))med Haverum og Abild• 
gaard«1), og da dette Kloster har eksisteret fra 12362), 

maa man vel gaa ud fra, at der omtrent lige saa 
længe har været en eller flere Haver ved det. Der 
tales fra samme By ogsaa om andre Haver2) ('>Skatter• 

1) Cancelliets Brevbøger. 
2) J. Olsen: Svendborg Bys Historie, 1919. 
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gades Haver«); men det er her noget vanskeligt at 
skelne, hvad der virkelig . har været Haver med Have~ 
dyrkning, og hvad der blot har været indgærdede 
J ordstykker1). Dette gælder dog knapt saa stærkt, 
naar der er Tale om den gamle By lov fra 1572, for~ 

andret 1619 og gældende indtil1751. Af dens mange 
Bestemmelser gælder følgende for »Haver« af hvad 
Slags de maatte være2): 

l. Om Byens Jorder. 

Hvilke som befindes at have taget noget ind 
af Byens Jorder, indenbyes eller udenbyes, vi~ 
dere til deres Gaarde eller Hauger, uden Borge~ 
mesters Raads og Kæmners Minde, skulde 
det igjen udlægge inden Philipi Jacobi Dag d. 
l. Maj, under deres Faldsmaal, som er 3 Mark 
til Byen, og ligesaameget til Kongen, med 
mindre det er vitterligt, at det kan beholdes for 
Leje. 

2. Om Mellemgjerder. 

Item, hvem som haver Hauger og ikke gjerder 
sine Mellemgjerder og U dgjerder laugfast, saa 
det kan være hans N a bo uden Skade, da skal 
den, som Gjerdet ejer, bøde hvis Skade der 
formedelst hans Forsømmelse afkommer, og 
desforuden, for saadan han Modtvillighed bøde 
3 Mark til Byen og tre til Kongen, om paa 
vorder kjert. 

1 ) Om »Gaard og Have i de nordiske Sprog«, se Tidsskrifc 
tet »Havekunst« 1925 S. 80 ff. samt Bruun og Lange: >>Danmarks 
Havebrug og Gartneri«. 

2) J. Olsen: Svendborg Bys Historie, 1919. 
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3. Jordskyld. 

Enhver, som haver Hauger, indenbyes eller 
udenbyes, skal udgive sin aarlige Haugeleje 
eller Jordskyld, til St. Hansdag, eller før om 
paaæskes, under 3 Mark til Byen og 3 til 
Kongen .. . . 

13. Sviin i Byen. 

Skulle Borgerne holde deres Sviin udi Skovene 
og ikke her udi Byen, Kirkegaardene eller paa 
Vibelt Borgerne til nogen Skade paa deres 
Ha uger eller Græsning udi Holmene. . . . . 

14. Skade af Sviin. 

U nderstaaer sig nogen at holde Sviin, som ind• 
bryder i nogen Mands Hauge og gjør Skade, 
bekomme de nogen Skade derover, have de det 
for Hjemgeld. Og dersom nogen befindes paa 
Kirkegaardene eller i Kirkerne, maa af Kirke• 
værgerne eller Byens Tjenere optages og skjæ• 
res Ørerne af dennem, og være forbrudt til 
Kongen og Byen. 

15. Markjorder. 

Skulle alle Mænd, som have Gjerder om Hol• 
mene og Øxnebjergsmarken have deres Gjerder 
tillukt 14 Dage før Philipi J acobi Apostolorum 
Dag eller og før eftersom de derom blive ad• 
varet, og fuldgjerdet og laugfast før Philipi 
J acobi Dag. Og om Rugmarkerne skulde Gjer• 
derne være gavlet 14 Dage før Allerhelgensdag, 
fuldgjerdet og laugfast før Allerhelgensdag. 

7* 
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Hvilken der ikke gjør, tages deres Pant første 
Gang for 18 Sk. Byens og Kongens, anden 
Gang dobbelt, tredje Gang tredobbelt og saa 
opad, til saalænge de holde deres Gjærder 
laugfaste og fuldgjerdet. 

19. Humle. 

Befindes N o gen, som er kommen til Lau g• 
Alder, at plukke Humle af andre Folks Gjerder 
uden Minde, eller bryde Staver af nogen Mands 
Haugegjerder, eller og at plukke samme Gjer• 
der enten i Byen eller udenfor, stande i Hals• 
jern i 3 Timer j men er det umyndige Børn, 
straffes med Riis. 

Ved Taksation af Byens Jorder (1682) nævnes 
bl. a. >)Klostergaarden med Hauge« og >)Hans Han• 
sens Gaard med Hauge i Brougade«1) j men der har 
naturligvis været mange flere paa denne Tid og 
siden hen. 

Ogsaa fra Nyborg tales der om Haver fra disse 
tidlige Tider. Først og· fremmest er der Slotshaven j 
at man dog ikke her har kunnet avle alle de Have• 
sager, som behøvedes for Hoffet, forstaar man af den 
Ordre, der udgik under 3/ 10 1554 bydende, at der 
skulde sendes til Nyborg Slot bl. a. 2 Læster Æbler, 
6 Tdr. Pærer, 6 Tdr. Peberrod, 2 Læster Roer, l 
Læst Barkannerrødder, 6 Tdr. Sennop, 4 Tdr. Ene• 
bær, l Læst Løg, 6 Tdr. Persillerødder, 6 Tdr. 
Kabudskaal, "som Velthen Hattemager skal sylte 
(desuden skal han sylte 2 Tdr. hele Kabuds•Hove• 

1 ) J. Olsen: Svendborg Bys Historie, 1919. 
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der)« 50 usyltede Hoveder, 3 Tdr. Løg, som kan 
gemmes, osv. 1

) Ejheller har man kunnet avle al den 
Humle, som skulde bruges, og under 12/ 9 1552 samt 
2 / 2 1555 købes der i Falsterbo henh. 30 og 40 Skipp, 
til Nyborg Slot. Endnu i 1559 kniber det for Slots• 
haven og Borgerne paa »Øen« at producere Have• 
sager nok, - der maa atter købes Æbler, Pærer. 
Enebær, Sennep m. m. udefra1). Haven ved Slottet 
har dog bestandig eksisteret, og i en Synsforretning 
1660 anføres der bl. a. en Abildhave2). 

Af andre Haver i Nyborg skal nævnes, at der 
bl. a. 1541 svares 3 Mark i Afgift af Gregers Hansens 
Have3). Kuriøst lyder det, n·aar det i et aabent Brev 
hedder, at Ejler Hardenberg maa faa en Kronens 
Jord i Byen; men han skal opføre en god Købstad• 
bygning derpaa, og han maa ikke sætte »T ornegærde« 
ud til Gaden. Man har altsaa ikke med Glæde set, 
at han indrettede sig nogen Have, og dette har iøw 
rigt ogsaa været det gængse, at Byjorderne var til 
for at blive bebygget med Handelshuse og ikke for 
at blive dyrket. 

Om Præstegaardshaven (i Forbindelse med Slots• 
haven) hører vi i en Skrivelse af 21 / 3 1571, hvori det 
hedder, at »Da Hr. Lauritz Hansen, Sognepræst i 
Nyeborg, har klaget over, at en Have, som i Fr. 
Brockenhussis Tid blev lagt til Præstegaarden, i Ste• 
det for en Præstegaarden tilhørende Have, der hen• 
lagdes til Slottet, nu i nogle Aar er bleven forholdt ham, 
befales det Axel Viffert at sørge for, at han faar en 
af Haverne«1). Omkring 1750 omtales denne Have 

1) Cancelliets Brevbøger. 
2) Trap Danmark, IV Udgave, S. 632 (Fodnote). 
8) Hofmann Fundationer. 
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atter1), og det er formodentlig den samme fornævnte, 
der omtales i 1546, da Christian III til Forening med 
Slotsjorderne erhvervede »en Have her uden for Byen 
ved gammel Kirke liggendes«, mod at Sognepræsten 
fik »en vores og Kronens Have her uden Byen lig~ 

gendes, kaldet Birk=Hoved.2 ) 

H vad Havepladserne paa >)Øen« angaar, da til= 
kom disse stadig Borgerne, men dog søgte Præsident 
Klaus Rasch dels ved lovlige, dels ved ulovlige Mid~ 
ler at komme i Besiddelse af disse; men ved en 
Højesteretsdom glippede dette. Senere solgtes Have~ 
pladserne ved Auktion til Indbyggerne (formentlig 
c. 1709).3) 

I Faaborg omtales t;n Have fra 30/ 3 15494), og 
naar det under 7 / 2 1560 befales Borgmesteren, Laur. 
Knudsen, at bestille 1/ 2 Læst Æbler og 2 Tdr. Pærer 
at sende til Nyborg Slot inden Fastelavn5), - da 
kunde dette tyde paa, at Byen var bekendt for sin 
megen og gode Frugt, - det er dog nok snarere 
saaledes at forstaa, at Borgmesteren skulde bestille 
det nævnte K vanturo hos Tolderne. Imidlertid k en~ 
der vi dog fra 16/ 10 1568 en Abildhave i Faaborg5), 

og i Aaret 1579 omtales to andre Abildhaver, hvor~ 
over der disponeres paa forskellig Maade5). løvrigt 
fortæller Pontoppidan6), at »da Grønnegaden Tid 
efter anden der er bleven opbygt [efter Branden 1535], 
saa har de [Indbyggerne] indtaget bag ved Husene 
et lidet Rum imellem Voldene til Hauge~Pladser, og 

1) >>Svendborg Amt« 1924, S. 53 ff. 
2) Hofmann Fundationer. 
9

) Jordebog for Nyborg, 1891-93. 
4

) Danske Cancelliregistratur. 
5) Cancelliets Brevbøger. 
6) Schrøder: Meddelelser om Faaborg, 1866. 
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efterhaanden sløjfet Voldene for at udvide deres 
Hauger indtil Gravene .. « Fra et »Sandemandstog« 
c. 1579 nævnes der ikke saa faa »Hauger«, der dog 
i mange Tilfælde sikkert maa betragtes som Vænger1). 

Om Haverne i disse og andre af Amtets Byer 
foreligger der iøvrigt ikke synderlige Oplysninger. 
Maaske er de en Tid lang blevet færre og færre, eftersom 
Bygningerne er bleven mere og mere paatrængende. 
I hvert Fald var By•Haver i lange Tider ikke velsete 
af Regeringerne, saaledes som det ogsaa foran er set, 
og der udstedtes Tid efter anden Bekendtgørelser, 
der søgte at dæmme op for Udbredelse af Have
dyrkningen i Byerne, saa det ikke skulde komme til 
at gaa ud over den N æringsgren, som man helst saa 
udøvet i Byerne: Handelen2). En Ting synes man 
dog at være interesseret i, at Byerne kunde fremskaffe 
(avle), nemlig Humle; thi ellers var det jo ret om• 
somst, naar man (som det ofte skete) paabød dem 
at brygge Øl til Flaaden paa dens Togter, - i 1576 
skulde saaledes Svendborg og Faaborg hver brygge 
10 L. Øl og Aaret efter noget lignende3) . 

V. Omkring Aar 1800. 
Skønt Danske Lov, der afløste de gamle Love 

og Recesser m. m., bød Bønderne hvert Aar at 
plante nogle Frugttræer, overholdtes dette dog ikke 
bogstaveligt. N og le Herremænd indførte vel disse 

') Schrøder: Meddelelser om Faaborg, 1866. 
2) se nærmere Forfatterens Afhdl. i Saml. t. j. H. &. T. 1927, 

s. 422-423. 
~) Cancelliets Brevbøger. 
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»Friederich Stads og T r Kort over 
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e Byes Jorder, opmaalt Aar 1810«. 
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Bestemmelser deres Fæstebreve1), saaledes som det 
allerede er set, andre Steder indførtes Bestemmelser 
herom i Landsbyernes Vedtægter; men der plantedes 
dog mere af fri Vilje og Lyst end af Tvang, og vilde 
man efterkomme Lovens Bogstav, maatte man enten 
fælde de gamle T ræer for at skaffe Plads til nye, eller 
man vilde ret hurtigt komme tilkort med den J ord, 
der var til Raadighed for Havedyrkning. Ingen Bonde 
havde i Fællesskabets Tid Lov at indtage den Jord, 
han lystede, til Havedyrkning, og først Fællesskabets 
Ophævelse og Udskiftningens Gennemførelse bragte 
en Ændring i disse Forhold. 

Efter Udskiftningen udvidede saavel Herremænd 
som især Præster tilligemed fremskridtsvenlige, op• 
lyste Almuesmænd deres Havelodder, og Herregaards• 
og Præstegaardshaverne blev ofte det Eksempel, hvor, 
efter Bønderhaverne anlagdes. N og et ·helt andet var 
Tilfældet i Byerne, der voksede sig større og større, 
hvor der blev bygget paa Havelodderne, og hvor der 
slet ikke gjaldt de nævnte Paabud om Plantning m. m. 

Gør vi en Rundrejse i Amtet omkring Aarhun• 
dredskiftet, faar vi af Beretningerne fra de rejsende 
et ret godt Indblik i, hvorledes Forholdene da havde 
udviklet sig. Vi følger derfor i det efterfølgende 
Pastor Wedel fra Everdrup paa Sjælland i hans Rejse 
rundt i Amtet2) og faar her Lov at kigge baade paa 
dette og hint, baade her og der. 

Rejsen begynder i Nyborg, om hvilken By det 
hedder, at >)Offentlige Hauger er der vel ikke, men 
en liden nydelig Skov tæt ved Byen og Voldene gi, 

1
) se bl. a. Lomholt: Bidrag til Nørre Broby Sogns Histo, 

rie, Fæstebrev fra 1839, S. 23-24; Høgstrøm: Taasinge paa N. 
Juels Tid m. fl. 

2
) L. M. Wedels Indenlandske Rejse 1799 -1804. 
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ver en skjøn og behagelig Promenade ... «. Uden 
for Byen har vi Landevejen til Odense, »besadt paa 
begge Sider med Castanietræer og andre deslige« ; 

i. 

l ! . 

l 

...,._:.--=· -~--·--·--~__.::ur .. t 
o . 
'~ ~ ... 

Mansas Haveplan, 1797. 

men det gaar 1mod Syd, hvor vi noterer en Have ved 
Holckenhavn. Videre gaar det til Refsvindinge, hvor 
»Haverne viste .. Ejernes Omsorg, endog med Humle, 
endskjønt denne Egn ikke afgiver sig saa meget med 
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denne Dyrkning, som i de Byer, der ligge henne ved 
det lille Bælt. Man ved af tilforladelige Beregninger«, 
fortæller Wedel, >)at Fyens Land har i Aaret 1796 
produceret 780 Skippund Humle og derover«. I Søl• 
linge vidner Haverne om Flid, og »Præstegaardens 
Have udmærker sig fornemmelig ved saare høje og 
tætte Hækker«, ligesom Degneboligens Have >)viser en 
udmærket Vindskibelighed, saavel i det nødvendige 
som det nyttige«. I Kværndrup finder vi, at Bageren 
>)har en nydelig Have, Hækkerne og Lysthusene ere 
som Muure saa tætte, og dog alt af Ligustrum, Lind 
o. a. l.« Ikke mindre interessant findes Præstegaards• 
haven at være, thi i denne dejlige Have er >)anbragte 
mange Perspektiver ved blot Natur og Hækkernes 
Anlæg: men især et er fortræffeligt; thi naar man i 
Stuen sidder ved Spisebordet, og en liden Luge 
aabnes, har man Udsigt igennem 2 Lysthuse over 
Parken, Agrene, Vejen til de fjernere Skove, et gand• 
ske overraskende Perspektiv«. Ved Egeskov bemær• 
ker vi Haven, og i Svinninge finder vi atter en 
seværdig Præstegaardshave, - den er >)smuk og ny• 
delig, med Buegange og Lysthuse af Ligustrum, hvorfra 
haves en fjern Udsigt over Marker, Skove og Stran• 
den«. Paa disse Egne byder dog Haven ved Glorup 
de største Skønheder. Den er anlagt i et Morads, 
saa at der overalt vokser Siv, selv i Hækkene. Haven 
er >)betydelig stor, den har mange og overmaade 
brede Alleer, Buegange, Kaskader, Damme, Broer, 
Lysthuuse, adskillige Vexter, Urter, Træer, Blomster 
og Kiøkkensager; nogle Gange fører lige ind i Sko• 
ven . . . Der er noget Seeværdigt i denne anseelige 
Have, Postementer, Billeder, Vandspring, Urner, Bas• 
sin, raslende Bække, Forhøjninger, Sneglegange osv. 
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En herlig Udsigt haves paa nogle Steder til Beltet, 
ja, til Corsøer over saa mange mellemkommende Na• 
turens Gjenstande. En Eremit sidder i en Hytte 
under en Banke, jeg forskrækkedes, da dette Billede 
rejste sig og bukkede, men det sker ved et Bræt, 
der ligger skjult i Døren ved Indgangen, naar man 
træder derpaa, bevæges Eremiten der er udklædt med 
al behørig Dragt, langt Skjæg, har en Bog i Haanden, 
og i det heele indgyder Ærefrygt formedelst Alder 
og skumle Boelig, som udvendig er belagt med Mos 
og Bark. N aar man gaaer op fra den raslende Kilde, 
der ligger i en Cirkel af meget ranke T ræer, igjen• 
nem en Labyrinth af mange Buskvæxter, støder man 
paa en Forhøjning af Naturen, der ved Konsten 
endnu er gjort højere, derpaa er oprejst en Colonne 
af prægtig vattret Kalksteen til Erindring om den 
Moltkeske Families Sammenkomst i Fyen ... « 

»Paa en anden Forhøjning staaer en prægtig, 
kostbar Pavillon, og desuden af hvid, italiensk Mar• 
mor: Andromeda i Menneske Størrelse, bunden til en 
Klippe med et Havdyr ved Siden, som søger at op• 
sluge hende, da Perseus just kommer hændelsesviis 
til for for at redde hende. Det er et sandt Konst• 
stykke af Billedhuggere; thi enhver Muskel, Aare og 
Afrunding paa Legemet er afbildet, men endnu mere, 
man seer hos dette livløse Marmor Affekterne selv 
udtrykte i hendes Forfatning: Smerte, Frygt, Despe• 
ration og Haab. Men den vidløftige Beskrivelse er 
ikke fyldestgjørende nok, uden saa er, at man selv 
er Øienvidne til dette herlige Billedhuggerie. Derfra 
haves atter en skiøn Udsigt, og selv igjennem Irgan• 
gens Træer skimter man Vandspringet, der spiller 
med 18 bueformige Straaler«. 
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»andre Egne« han dog formentlig kun mener af Fyn, 
altsaa særligt hentydende til Nordfyn1). 

Paa et Smut til Smaaøerne finder vi en >)lille 
Have« ved Præstegaarden i Marstal, ligesom Byen 
iøvrigt »har mange meget kjønne Haver, hvor især 
Hækker af Ligustrum og Avnbøg ere bragte til stor 
Fuldkommenhed; Jord• og Træefrugter stode i ønske• 
ligste Vext, og Indhegningerne var ypperlige hos de 
fleste; Situationen i sit Slags er gandske behagelig 
fra disse Haver, da man øjner mange Skibe . . .« I 
Omegnen af Byen ser det mindre heldigt ud, af 
Mangel paa Læ, og »alle de Piil og andre T ræer, 
som i Haverne staae udsatte for Vinden ere afsvedne 
paa Bladene, og alle Grene bøje tildeels mod Østen«. 
Nabobyen Ærøskøbing har >)dejlige Haver udpyntede 
af Konst og Natur«, og »Landet er meget frugtbart 
paa alle Slags Kornvahre, Kartofler, Hestebønner, 
Kaal, Rødder, Kommen o. 1.«. 

F o r Naboøen gælder det, at H u sene i T roens e >)have 
smukke Haver indhegnet med Plankeværk og Stakit• 
terc<, og ved Valdemar Slot er »den gamle fordums 
prægtige Have . . . vedligeholdt med idelige nye 
Forbedringer, og nu nyelig i Slotshaven bekostet et 
prægtigt engelsk Anlæg af endeel gode T ræer«. Til 
Vemmenæs Færgegaard ligger ogsaa en Have med 
»skjønne T ræer og J ordfrugterc<. Rudkøbing har sine 
Haver, som der dog ikke bemærkes noget særligt ved. 
Ved Frederiksdal derimod er Haven stor, >)af omtrent 
6 Tønder Lands Indhold, og er meget indbringende 
formedelst de mange gode T ræe og J ord•Frugterc<. I 
Omegnen beflitter Bønderne sig med Pileplantning 

1) se nærmere Forf.s Afhdl. i Aarbog for Odense Amt, 1926. 
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og »paa de fleste Steder noget Humle, men Kartofler 
ikke just meget«. Sandby Præstegaardshave har aaben• 
bart Muligheder, - »den kunde atter blive kjøn ved 

Valdemars Slot. 

U mage og Eftertanke«. De øvrige Sogne paa Langeland, 
Fyn eller de andre Øer omtales ikke, - eller der om• 
tales ikke Haver der. Det betyder dog ikke, at saadanne 
ikke kan have været der, - der er Grænser for, hvad 
en enkelt Mand kunde ovekomme at se og opnotere. 
For at faa Billedet af Datidens Haver og Havedyrb 

9 

Svendborg Amt 1926



130 JOHANNES THOLLE 

ning· suppleret vil vi gaa til en anden af Datidens 
Forfattere, som i Modsætning til Wedels Rejserids 
har givet samlede Oversigter fra Herrederne og an• 
dre lokale Egne1). 

Fra Nyborg fortælles der saaledes, at man ved 
Opfyldning paa Strandbredderne har vundet J ord fra 
Havet til Haver, - uden at der iøvrigt berettes noget 
om disse. Om Havedyrkning i Vindinge Herred 
hedder det under Afsnittet ))Handelsplanter«, at der 

))Saaes lidet Hør, Hamp og Sennep til egen For• 
nødenhed, af Humle haves lidet til Husbehov, 
dog ikke overalt. Kartoffelavlen er paa denne 
Egn ikke i Gang, lidet deraf som af Kaal og 
Roer haves i Haverne, men ikke i Marken. Bon• 
den anfører til sin Undskyldning, at deres Tilsyn 

_ og Oppasning forlanger for megen Tid, og en 
Indhegning omkring samme for Qvægets Skyld 
mod Efteraaret«. 

Under Afsnittet om ))Havevæsen« fortælles fra 
samme Herred, at 

))Til enhver Gaard og Huus er en Kjøkken• og 
Frugthave, som afgiver de fornødne Køkkensa• 
ger. Naar Frugten bærer til, kan deraf sælges 
noget, eller stødes i Most, hvormed Bonden for• 
staaer vel at omgaaes. I Flødstrup Sogn lægges 
meget Vind paa Kirsebærtræer, som ofte giver 
Eieren 16--20 Rdl. Fordeel, de sælges deels 
grønne, deels tørrede«. 

Til Forklaring over den ret udbredte Havedyrk• 
ning kan anføres, at Befolkningen her synes at lide 
Grønsager ret vel. Spisesedlen for U gens Dage vid• 

1
) Begtrup: Beskrivelse over Agerdyrkningens Tilstand, 1806 
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ner om mere flittig Anvendelse af Frugt og Grønt 
end mange andre Steder. Om Vinteren lyder den 
paa følgende: 

Søndag : udblødt saltet Kødsuppe med Hvidkaal 
paa eller Melklumper og Kødet til Ef• 
termad. 

Mandag: Byg eller Boghvedegrynsvælling og stegt 
Flæsk. 

Tirsdag: Grønkaal eller Ærter kogt paa saltet 
Gaasekød eller Flæsk, Kødet til Efter• 
mad. 

Onsdag: udblødt Kødsuppe eller Gaasekropsuppe 
med Kødet til. 

Torsdag: Mad som om Tirsdagen. 

Fredag: Grød eller Kogemælk eller Melpap, 
Æble• eller Pæresuppe, saavelsom Byg• 
suppe med Kirsebær, Blommer eller 
Kriger paa. Til Eftermad Pandekager 
eller stegt Flæsk. 

Lørdag: Ærter og Flæsk, eller Øllebrød, opplub 
k et Kød fra U gen, med tør Frugt paa, 
med Sirup og Eddike. 

Til Barsler: Boghvedegrød med Korender. 

Fra Vindinge Herred har man en af de inter• 
essanteste Bylove, - i hvert Fald i Henseende til 
Havedyrkning o. lign. Emner. Den er forfattet af 
Etatsraad Friederich Bagger til J uulskov, og har gældt 
for Refsvindinge By fra 1773, - altsaa fra Tiden før 

9' 
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Fællesskabets Ophør. Af dens mange Artikler skal 
anføres dem, der gjaldt for Have og Hegn: 

»Hver Mand skal ~a:rlig sætte i det mindste 

Kort over Svanninge Præstegaard - opmaalt Aar 1798. 

3 Favne Steengjerde paa den Maade, som er an• 
viist, og nu i 3 Aar har været brugt og ej 
anderledes; thi dermed kan bedst afstedkommes, 
Stavrene forkortes, Gjerde·Skoven spares, Svine• 
brud afværges og Stene samles af Jorden. Hvo 
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som sætter mere end 3 Favne, han nyder de 5 
første Aar fra Juulschov for hver Fåvn, som 
er 5 Qvarteer høj, 8 Skilling. Og skal dette hver 
Mortens Dag eftersees og afgjøres. 

H ve r Mand skal aarlig opfrede nogle Læe• 
T orne, især paa de Steder, hvor der er slet Mark. 

Ingen maa afhugge nogen Læe• Torn under 
Straf af 4 Mark . . . 

Baade Huusmænd og Gaardmænd skal aar• 
lig plante nogle Pile ved deres Hauge•, T ofte• 
og Vang•Gjerder, som baade hjelper paa Gjerd• 
sel og gjør at Gjerderne ikke saa let falder; alt 
under den Straf Loven paabyder. 

H v er Mand skal sætte en Rad Sten ved sine 
Hjemgjerder for at holde Svin fra dem. 

Saa bør og hver Mand plante nogle Frugt• 
træer, indtil han i det mindste har 20 Stykker i 
god Væxt; og aarlig at lægge noget Humle, ind• 
til han har 30 Kuler, om han dertil haver Plads, 
samt aarlig saae i det mindste l Skjeppe Hør• 
eller Hampe•Frø, alt . under den Straf Lo::>ven paa• 
byder ..... 

Befindes nogen at hjembære Stavre eller 
Gjerde•Brænde enten af Mark• T ofte eller Hauge• 
Gjerder, da skal han, endskjønt han siger at have 
taget den paa fremmed Grund, strax bære den 
til sin Ejermand og betale i Straf første Gang 
2 Mark ... « 
Vedtægten er ret nøie i Kontakt med »Danske 

Lov«, hvis Bestemmelser om tvungen Plantning dog 
efterhaanden gled ud af Sagaen. 

Fra Gudme Herred hedder det: 
Af Hør og Hamp saaer Bonden meg.et lidet. 
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Paa Kartofler, Humle og Kummen lægge de in" 
gen · Vind. Grønkaal er næsten det eneste man 
finder i deres Haver. I Vejstrup Sogn kjøbe de 
endog Hvidkaal, Løg og Rødder paa Herre• og 
Præstegaardene, ja, endog fra Kjøbenhavn. 

Noget bedre lyder det fra Saninge Herred: 

Af Hør, Hamp, og Humle avles vel noget, 
men neppe til Fornødenhed, og endnu mindre 
til Salg. Kartoffelavlen udbreder sig derimod 
mere, og findes i nogle Sogne i temmelig Mængde. 

I Skjoldmose Løkker arbejdede Proprietær Berg 
ivrigt for Haverne, og af Beretningerne fra Sunds 
Herred fylder da denne om Bergs Arbejde sin Del. 
Han opgravede J ord fra nogle Damme og tilplantede 
den med Hvid• og Rødkaal. Endvidere har han anlagt 
))en ny Have i engelsk Smag, 28 T d. Ld. stor, hvori 
er plantet 400 Frugttræer, anlagt deri mange Skp. 
Land med Humle, og avler i den en stor Mængde 
Kommen, Sennop, Kartofler og Køkkenurter. For at 
vise denne Mands Iver og . Lyst ei alene at befordre 
sin egen J ords bedste Dyrkning, men endog sine 
Underhavendes, har han aarlig udsat 20 Rdlr. i Pre• 
mier at uddele til dem af hans Huusmænd, som vise 
meest Flid med deres J ords og Havers Dyrkning, 
desforuden giver han dem fornøden Havefrø, samt 
har givet enhver Huusmand et Exemplar af Mansas 
Have•Katekismus . . .<< 

Fra Sunds Herred hedder det endvidere, at »si" 
den U d parcelleringen lærer mange at lægge Kartofler 
i Haverne, ja, og i Tofterne. En H uusmand i Steen• 
strup solgte i Aaret 1801 for over 50 Rdlr., og i 1802 
lige saa meget. De smaa Parcellister vil snart lære 
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at bruge Kartofler, og disse vil igen lære Større at 
tilbringe sig større Fordele, end efter almindelig Sien• 
drian«. At dog ikke alle vidste at bruge Kartofler 
til Menneskeføde, men kun til Svin, forstaas af Be• 
mærkningerne senere, hvori det hedder, at en Mand 
har avlet 100 Tdr. ))Poteter«, som han brugte til 
Svinene, idet han stødte dem som Æbler til Most 
og gød Vand derpaa, ))hvilken Maade jeg holder for 
den bedste l« 

Om Thurø berettes, at Bønderne har ))gode 
Frugthaver«, og paa T aasinge dyrkede Baronen paa 
Thorseng Kaal og Kartofler i Marken. Sa_mmesteds 
fra hedder det: 

»I deres Haver have nogle Bønder Kummen, 
som er meget fordeelagtigt, da paa en skp. Land 
bequem J ord kan avles 8 til lO skp. Kummen, 
som sælges fra 8 til 10 Mark Skjeppen. Men 
da Kummen forlanger nøje at renses og luges, 
saa har en Bonde sjelden deraf mere end l skp. 
Land. Paa alle Slags Frugttræer lægge saavel 
Gaard• som Husmænd megen Vind, her fra Lan• 
det kan aarlig sælges for 2000 Rdlr. Frugt og 
derover. Det sælges til Skipperne paa Øen, som 
føre det til Kjøbenhavn. Af Most presses intet. 
Til Frugttræers Udbredelse er anlagt ved Slottet 
en stor Frugttræeskole. Ligeledes har Husmand 
Rasmus Hansen i Vaarø By en god, selv anlagt 
Frugttræskole. Den afdøde Sognepræst Hr. Flor 
yttrede det Ønske, at Huusmændene vilde plante 
ved deres Gjærder Frugttræer, det kunde skee 
uden Skade for Sæden, da den var fri, og kunde 
tage mod Soel og Luft. Kjøkkenurter dyrkes 
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ikke af enhver Mand, men i Særdeleshed af nogle 
enkelte, som da igjen udsælge til andre.« 

Af »Særegen Industri« nævnes, at 

>)Urter samles om Sommeren i temmelig 
Mængde, og afsættes til Apothekerne i Svend• 
borg og Rudkjøbing, som igjen afsætte meget til 
Kjøbenhavn. Det vilde visselig betale sig, om 
Huusmændene lagde Vind paa Roser og Lavend• 
ler, og nedsaltede samme, de vilde finde god 
Marked i Hovedstaden, hvor samme søges til 
Potpuri«. 

Fra Strynø hedder det ret trøstesløst, at 

»Ingen Frugt eller Kjøkken•Haver gives, ikke 
et vildt Træ paa hele Øen. Præstens Have er 
den eneste Undtagelse. Bønderne ønske ikke at 
blive udskiftede, og have det mod Udskiftningen: 
[bl. a.]. At de . . . nødtes til at forlade deres 
gode Kumm~n·Haver .... 

Deres Kummen• Haver er en vigtig N ærings• 
green. H v er Gaard• og H uusmand har en Have 
med Kummen af Størrelse fra 1000- 3000 Kv. 
Alen. Disse Kummen•Haver forblive uforandrede, 
de holdes blot rene for Ukrud, og gjødes over• 

· maade stærkt aarlig. En Mand sætter paa sin 
Kummenhave af 11/ 2 skp. Byglands Størrelse aar• 
ligen 30 Læs Staldmøg og forraadnet T anggød• 
ning. En Have af denne Størrelse kan indbringe 
ham aarlig 2 og meget ofte 3 T d. Kummt:n. 
Prisen paa l T d. Kummen var forrige Aar 15 
Rdlr.; i Aar er den lavere.>) 
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Fra Ærø hedder det bl. a., at der paa Ærøskø• 
bing Mark dyrkes meget Koriander, Sennep, Gule• 
rødder, Kaal, Løg m. v. Disse Produkter afsættes 
Lybæk og Flensborg. Endvidere hedder det at 

>)Paa Hamp og Humle lægges ingen Vind. 
Af Hør saaes noget lidet. Paa Sennep, Kummen, 
Løg og Gulerødder lægges mere Vind, og samme 
haves i Haverne, ikke alene til eget Brug, men 
og til Salg, og forsendes om Efteraaret til Flens• 
borg, Aabenraa og Sønderborg, dog ikke af Be• 
tydenhed, og mest af Søby Sogn. 

Kummen har været meget brugelig i Riise 
og Tranderup Sogne, men dens Dyrkning ind~ 
skrænkes nu meget af flere Aarsager. I de senere 
Aaringer har den Sæd ikke lykkedes vel, den 
fordrer megen Gødning og Arbejde, man vælger 
nu hellere Kartofler. N aar det lykkes meget vel 
med Kummen, kan l skp. Udsæd give 12 Skp. 
a 8 Mrk., udgjør 16 Rdlr. Omkostningen bereg
nes saaledes til l skp. Kummensæd: 

R d. 

l skp. Kummen . . . . . . . . . . . . . l 
Graves dertil 1 5 Dage Arbej• 

det med Kosten a 24 sk.. . l 
3 Gange at luges, 8 Dage hver 

Gang.. . ........... . . ... 6 
2 Dage til Bjergning og T ærsk• 

Mrk. S k. 

2 o 

l 8 

o o 

n1ng.................... O 3 O 
------------------9 o 8 

Anm. Arbejdet forrettes af Husets egne Folk, eller Stykket udleies til In, 
derster, som for Gravning, Sæd og Lugning faaer den halve Fordeel. 
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>)Hør og Hamp dyrkes ikke meget, Humle 
endnu mindre1), Sennep og Kummen alene i 
Haverne og det sjelden. Paa Hou, den nordlig• 
ste Odde af Landet, findes den største Mængde 
Frugttræer, og derfra udføres aarlig endeel Frugt 
til Sjelland og Fyen, De øvrige Bønder i Lan• 
det have vel Kjøkken• og Frugthaver, men det er 
ubetydeligt, hvad som haves. N aar den fornødne 
Kaal er sat, ligger den øvrige Haveplads sædvan• 
lig til ingen Nytte. Kun faa presse Most, og ei 
uden til eget Brug, Den bedste er den, som la• 
ves af Keiserindepærer, med Tilsætning af Slaaen, 
der haver faaet nogle N ætters Frost, hvis Saft 
tilligemed Kjerneme ikke blot forhøjer Smagen, 
men giver og Mosten en smuk rød Farve.« 

Blandt de enkelte Haver fra denne Tid kendes 
bl. a. Præstegaardshaven i Nørre Broby2). Ved Præ• 
stegaarden var der (1803) hele to Haver; i den største 
var der 35 gl. Abildtræer og 9 gl. Kirsebærtræer; 
33 unge Æble• og Pæretræer, som var plantet af den 
daværende Præst. I den anden Have var der 6 gl. 
Æble•, Pære• og Blommetræer, som havde til• 
hørt en da afbrudt Bondegaard fra før Udskiftningen. 
I samme Have var en Humleplet med 662 Rødder. 
Omkring Haverne var et Risgærde i forsvarlig Stand, 
og ved den store Have var dette beplantet med Hassel 
inden for Gærdet mod den østre Side. Ved Synet 
1804 paa samme Haver bemærkes det, at Humleha• 

1
) En stor og god Humlehave gives ved Brolykke, en veJ, 

dreven Avlsgaard. 
2) Lomholt: Bidrag til Nørre Broby Sogns Historie, 1918. 
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ven er bleven udvidet med en Plet, hvori der er 
lagt Rødder til 300 Stænger. 

Om en enkelt flittig og haveinteresseret Kone 
hedder det fra c. 1790, at Karen Nielsdatter i Sø• 
dinge poder og beskærer selv sine Frugttræer, og 
om Efteraaret støder hun Most med en T rækølle i 
et Trætrug, hvorefter Mosten presses, tappes paa 
Ankere eller Tønder,- undertiden koger hun ogsaa 
Æble• og Pæresirup. Og som hende er der mange, 
der under beskedne Kaar holdt Interessen for Frugt• 
avl og Anvendelse af Frugterne vedlige og spredte 
Kundskab derom til mange Sider. Hendes Sønne• 
søn er den siden saa bekendte Frugtavler Thyge 
Hansen i Ferritslev1). 

Paa den anden Side var der jo ogsaa dem, der 
ikke tog sig af de hjemlige Værdier, og for hvem 
Æbler og Pærer ikke var noget af Værdi. Saaledes 
sagde man, at en Gaardmand i Volstrup vragede de 
tørrede Æbler og Pærer, og i Stedet spiste han Sved• 
sker og Rosiner; men da han ikke kunde holde sin 
Gaard i Valstrup og maatte bytte den med et Hus i 
Hverringe, var Folk ondskabsfulde nok til at sige, at 
den ovennævnte Omstændighed var Aarsagen til hans 
Ulykke2). 

1) »Svendborg Amt« 1910 S. 40-41. 
2) »Svendborg Amt« 1919 S . .20-21. 
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For Havedyrkning falder der i 1812 en Præmie 
paa Langeland: 

Selvejermøller Hans Christian Rahn i Snøde Mølle ... har 
i en Tid af 12 Aar lagt Vind paa Dyrkning af Frugttræer, af 
hvilke han hvert Aar har plantet 2 til 300 Stykker. I Plante• 
skolen har han for nærværende Tid 2000 Stammer, hvoraf 702 
ere forædlede. Til adskillige Gaard. og Husmænd har han skjæn• 
ket 209 Stkr. og til billig Priis solgt 209 Stk. Han dyrker Kar• 
tofler som anvendes til Kreaturers Fedning. Denne Flid beløn• 
nede Selskabet med dets 4de Sølvbæger. 

For Indsamling af medicinske Urter falder der 
Præmie i 1813: 

Fellbereder Schultz i Rudkøbing har tilstrækkelig godtgjort, 
at han i Aaret 1813 har deels med Familie selv samlet deels la• 
det indsamle og solgt til Apothekere 41501/2 Pd, forskjellige Sor• 
ter medicinale Urter. For denne betydelige Mængde er ham 
tilkjendt 30 Rbd. 

1819 faar Husmand Knud Nielsen i Stenstrup 
Præmie for Humleavl, og 1820 hedder det, at: 

Huusmand Rasmus · Hansen af Kaliko, Svendborg Amt, har 
ved sit Huus anlagt en Humlehave paa l Skp. Land, samt des• 
uden for Betaling adskillige Humlehaver for Andre . Men da 
Humleavlen er temmelig udbredt i Fyen, saa fandt Selskabet 
ingen Anledning til ved Belønning at opmuntre til denne Avls 
videre Fremme sammesteds. 

1822. 
Huusmand Knud Nielsen af Steenstrup, erholdt i Aaret 

1819 en Belønning af 30 Rbd. Sedler for sin utrættelige Virk• 
somhed i at anlægge Humlehaver. Han har nu beviist at have 
i de sidst forløbne 3 Aar anlagt nye Humlehaver til ialt 5,390 
Rafter, fordeelte paa 29 forskjellige Steder, samt har tillige be= 
standigen sysselsat sig med at passe de allerede anlagte Haver. 
Attrstanterne ere Hr. Pastor Tømmerup, Proprietair K. Andersen, 
med flere, for hvem Reclamanten har anlagt Humlehaver. 

Endskjønt Knud Nielsen allerede engang er belønnet, fandt 
Selskabet sig dog foranlediget til at bevilge 20 Rbd. Sedler, som 
en ny Opmuntring for denne trængende Mand. da den Iver, 
hvormed han virker til Humleavlens Udbredelse i en Egn, hvor 
denne Avl forhen ikke var almindelig, er saare nyttig og roes• 
værdig. 
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1823. 
Huusmand Hans Hansen Kudsk i Lunde Bye og Sogn .. . 

Paa den ham tilhørende Huuslod laae en udyrket Mose, 10 Skpr. 
L. stor, som forhen var begroet med store Stæretuer. Siden Aaret 
1811 har han anvendt megen Flid for at opdyrke denne ufrugt~ 
bare Mose, og har til den Ende forsynet den med endeel Vand~ 
grøfter og med flere hundrede Læs Mergel, saa at den nu er 
omdaP..net til fortrinlig Havejord. I denne saaledes opdyrkede 
Have har han i flere Aar avlet Rødløg, Gulerødder og andre 
finere Haveprodukter saavelsom forskellige Slags Kaal samt 
Humle. Til Peberrodavl har han dog især benyttet denne Have; 
har af Peberrod aarligen produceret 60 til 80 Pd. efter Aarenes 
Beskaffenhed. - Rigtigheden heraf er attesteret af Stedets Præst, 
Hr. T ømmerup, af Gartner J en sen og Rasmus Marquardsen. 

Hans Hansen bevilgedes, som en Opmuntring i den om~ 
meldte Anledning, et Beløb af 20 Rbdlr. Sedler. 

Huusmand og Skræder Hans Jørgensen i Høie Bye, Lunde 
Sogn . . . har opført endeel Stengjerder, plantet vilde Træ'.:r, 
anlagt en Have, osv. Disse Foretagender ere alle af den Art, at 
de ikke kunde blive Gjenstand for Belønning. 

Om de af Gaardmand Christian Olsen Ravn paa Ballen 
Mark, Sunds Herred, anlagte Hegns,Grøfter og udplantede Frugt~ 
træer er en Synsforretning indsendt til Selskabet. 

1824. 
Huusmand Jørgen Hansen Greve i Svanninge . . . . Han 

avler en ikke ubetydelig Mængde Humle af den store engelske 
Sort og har tilli ;: e for Andre anlagt Humlehaver, som han ved~ 
ligeholder. Hans øvrige Vindskibelighed bestaaer i Kurvefletning 
og anden nyttig liaandgerning . . . Som et Agtelsestegn i den 
ommeldte Anledning tilkjendtes H uusfæster J ør gen Hansen 
Greve det 5te Sølvbæger, med Paaskrift: >>For en Huuslods for~ 
standige Dyrkning«. 1 

Seminarist Jørgen Henr. Nielsen har siden Aaret 1823 været 
Medhjælper hos sin Fader, som er Skolelærer i Aarslev Høirup, 
Vinding Herred . . .. , og har i denne Stilling isærdeleshed 
viist roesværdig Iver for Havedyrkningen, for i denne Hense~ 
ende at give Almuen et følgeværdigt Eksempel, Den til Aarslev 
Høirup Skole hørende Have, forhen omtrent 1872 Kv. Alen 
stor, udvidede han til det dobbelte Areal og lod den omgive 
med J ord vold, beplantet med Hasselbuske. Formedelst Havens 
høie Beliggenhed var den meget udsat for Vinden, hvorfor han 
inden for Hegnet plantede endeel Hasler, Poppler m. m.; Ha~ 
vens Overflade, som var saare ujevn, har han planeret, hvilket 
Arbejde kostede megen Møie, da en Bakke af temmelig betyde~ 
ligt Omfang maatte sløifes og Jorden med Hjulbør henføres i 

IO 
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Fordybningerne. I Haven findes nu 36 Stkr. forædlede Frugt~ 
træer i den skjønneste Vext, foruden en Træskole med 100 unge 
Planter, opelskede af Kjerne ligesom hine. I det ene K varter af 
Haven har han udført et Humleanlæg paa 25 Kuler, og den 
Humle ·han avler er af en fortrinlig god Art. Arbejdet har han 
selv besørget med nogen Hjelp af Skolebørnene. Han har at~ 
traaet en Understøttelse for end mere ved sit Exempel at kunne 
virke til Havevæsenets Fremme blandt Bønderne i Omegnen, og 
hans Andragende er paa det bedste anbefalet af Pastor Gylden~ 
dahl, Skolelærer Felding og Sognefoged Frantz Nielsen. Suppli~ 
eanten bevilgedes et Beløb at 20 Rbd. Sedler som Opmuntring 
og Bidrag til at fortsætte sine gavnlige Bestræbelser i denne Sag. 

1825. 
Huusmand Hans Madsen Aagaard i Haagerup, Brahetrolle~ 

borg Sogn . .. I sin Have har han plantet 38 Frugttræer, stør~ 
ste Deelen forædlede ... 4de Sølvbæger ... 

Selvejer Rasmus Hansen paa Gaarden Veirholm i Ollerup 
Sogn ved Svendborg har i de 7 Aar, han har besiddet denne 
Eiendom, betydeligen forbedret samme ved iværksatte Grund~ 
forbedringer. I Særdeleshed har han anvendt meget Arbeide paa 
at opdyrke en sumpig Mose paa henved 3 Tønder Land i Gaar~ 
dens Have . . . I de første Aar benyttede han den opdyrkede 
Mosejord, ligesom den øvrige Dee! af Haven, til Kjøkkensager, 
men siden indsaae han, at Jordens Anvendelse til Peberrodsavl 
vilde svare bedre Regning. Denne Avl, som han nu har drevet 
paa femte Aar, er efterhaanden saaledes udvidet, at han i Aaret 
1825 avlede 528 Lpd. Peberrod, som han afsætter uden Vanske, 
lighed, da den er af fortrinlig Godhed. Af hiin forhen saa 
godt som unyttige Mose udbringer han saaledes nu en aarlig 
Indtægt af over 600 Rbd. De indgrøftede Gange mellem Peber~ 
ridsquartererne har han ført sig til Nytte ved at beplante dem 
med 4430 Stkr. Rødpiil (Salix purpurea), hvilken Pileart, som 
bekjendt, er fortrinlig skikket til Kurvefletning, Den egentlige 
Have benytter han nu til KommenavL Det anførte er attesteret 
af Provst Bredsdorff i Ollerup, Proprietair, Ridder Berg til Skjol~ 
demose og flere af Egnens Beboere; desforuden have adskjillige 
af Hovedstadens Urtekræmmere bevidnet, at den Peberrod, de 
have kjøbt af Rasmus Hansen, er af meget bedre Qualitet end 
den tydske. For denne ualmindelige Virksomhed tilkjendtes ham 
som et Agtelsestegn, Selskabets 4de Sølvbæger, med Paaskrift: 
»For utrættelig og tænksom Vindskibelighed«. 

Ved denne Tid ophører Selskabet med Præmi~ 
eringer af denne og lignende Art inden for Svend-
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borg Amt, idet man ræsonnerer som saa, at der er 
andre Amter af Landet, hvor det er af mere Vigtig• 
hed, at der vises Eksempler paa god Havedyrkning, 
end i vort Amt, og hvor altsaa en Præmiering og 
Opfordring til at søge og konkurrere til en saadan 
derfor er mere rimelig. Da derfor Gaardmand Jacob 
Petersen i Snøde paa Langeland Aaret efter forsøger 
at faa Præmie for sin Havedyrkning, lykkes dette 
ikke, idet man henviser til ovenstaaende Motivering 
for, at der ikke mere præmieres Haveanlæg i Amtet. 
Det samme gælder, da Husmand Knud Nielsen i 
Stenstrup atter søger om Understøttelse, - man 
motiverer desuden et Afslag med, at man ikke præ• 
mierer den samme Genstand tre Gange. 

VII. Almueskolen og Havebrugets Fremme. 
Saa tidligt som i Chr. VI's Forordning om Sko• 

ler paa Landet siges det, at »Til ethvert Skolehuus 
skal og legges en tilstrekkelig Kaalhauge, og hvor 
det er giørligt en med T ræe eller Gierde indhegnet 
Brønd«. Hvor en saadan Skolehave kunde anlægges, 
skulde den være en Indtægtskilde for Læreren, og 
den blev tillige til et Eksempel for Almuen. Vi har 
af det foregaaende set, at der adskillige Steder er 
nævnt gamle Skolehaver, og flere vil blive nævnt i 
.det følgende. 

Noget før 1800 begyndte Regeringen at indse, 
.at Skolelærerne maatte kunne bruges i Havesagens 
Tjeneste, og de eksisterende Haver kunde ligeledes 
tjene denne Sag. For ret at faa Gang i det, maatte 

IO* 
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man dog naturligvis undervise Lærerne i Havedyrb 
ningens Theorier og Praksis, og da der under 6. 
Juni 1794 udstedtes et Reskript angaaende Oprettelse 
af et Seminarium paa Fyn, forlangtes der i dette bl. 
a., at der skulde gives Undervisning i »theoretisk og 
practisk Kundskab i Marb og Have•Dyrkning«. Da 
Seminariet var oprettet, kom der til at staa i dettes 
Reglement en § 6 om Havedyrkning, sigende, at L) 

I Præstegaardens Have kunne Seminaristerne faae den for~ 
nøedne practiske Underviisning i Have, Dyrkning; dog forbehol, 
der han [J: Præsten] sig de derved frembragte Frugter, da Haven 
er ej af nogen betydelig Størrelse ..... [og J 

For at give Seminaristerne practisk Underviisning i Have' 
Dyrkning, tilbyder han sig een eller 2 Gange ugentlig at antage 
og af egen Kasse at lønne en i Nærheden boende simpel, men 
dog kyndig Gartner .. . . 

Saaledes udrustedes da Skolelærerne til at kunne 
benytte deres Have paa en fordelagtig Maade, og 
saaledes blev de i Stand til at undervise Børnene i 
Havedyrkning. Hvad det første angaar, da nævner 
Skolereglementet for Taasinge (29 / 4 1796) udtrykke• 
ligt1 ), at der er Haver ved Skolerne i B regning e, 
Troense, Vornæs, Søby og Vemmenæs, og disse blev 
det da Lærernes egen Sag at udnytte. Hvad det sid .. 
ste angaar, optoges der i »Instruktion for Lærerne i 
Almue-Skolerne paa Landet« af '0/ 10 1806 den Be• 
stemmelse, at 

»De BØrn, som udmærke sig ved Flittighed og sædelig Op, 
førse/, maae Skolelærerne belønne og opmuntre, lmo) ved at 
give dem Tilladelse til at øve sig i ordnede .. . Lege, 2do) ved 
at undervise dem, som Haver Lyst og Evne dertil, i at plante, 
pode og udføre andre deslige Haugedyrknings,Sysler ... « 

Lignende Bestemmelser indsattes i Skoleloven af 
1814, og i samme anførtes det, at der ved Skolebyg"" 

') L. Fogtroann: Kongelige Resedpter og Resolutioner, Reg. 
ler m. m. 
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ningen skulde anlægges en Have af 1/ 2 til l Skp. 
Lands Størrelse - »til Brug for Skolelæreren«. I Af, 
snit VI er der anført Eksempler paa, hvorledes Skole• 
lærerne ved deres eget Eksempel kunde opmuntre 
Almuen til at arbejde med Havedyrkning, og Lærerne 
har sammen med Præsterne deres store Andel i, at 
Havebruget fremmedes i de økonomisk set saa trange 
Tider i Begyndelsen af 18-Tallet. 

VIII. Byernes Kolonier af ))Frihaver«. 
I Almindelighed betragtes Kolonihaverne som et 

forholdsvis moderne Fænomen, der har sin Rod i 
vor Tids sociale Tilstande; men det er dog kun under 
den Form, som Bevægelsen har faaet i Forenings• 
systemet, at dette Synspunkt er rigtigt. Kolonihaver 
har eksisteret i Fredericia saa tidligt som 1665, og 
T anken herom reahseredes atter i Hertugdømmerne i 
Begyndelsen af 18·Tallet1). Blandt de første Byer, 
der sluttede sig til Opfordringen om at lade saadanne 
Kolonier indrette, var Ærøskøbing, men faa Aar efter, 
da T anken var overført til Kongeriget, fulgte N y borg 
med. Om disse ejendommelige Forhold skal med• 
deles efterfølgende korte Data. 

Som Følge af de lave Kornpriser herskede der i 
Begyndelsen af 18-Tallet stor Fattigdom hos de Næ• 
ringsdrivende i Byerne, - ikke mindst i Hertug• 
dømmerne. F o r Bystyret stod det som en Pligt, at 
man maatte hjælpe dem, og man fik den T anke, at 
ligesom de trængende paa Landet kunde finde Hjælp 

1) læs endvidere Kroniken i Aften-Nationaltidende 9/s 26, 
Gartner. Tidende 14 ' 21 /12 26 og Aarb. f. Aarhus Stift 1927 S. 20 ff. 
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i en Ko og en Smule Landbrug, maatte Bybeboerne 
kunne faa Hjælp ved at faa overladt et Stykke af de 
udyrkede Jorder i Byerne, hvor da deres Kone og 
Børn kunde faa Beskæftigelse, og hvorfra der kunde 
udvindes nogle Næringsmidler til Familierne. Denne 
nærliggende og naturlige T anke omsattes først af alle 
ved Landgreve Carl af Hessen paa hans hessiske 
Gods, Volkershausen, hvor han i Aaret 1809 i fire 
Smaabyer med 2000 Indbyggere fordelte c. 80 
»Agre« Skov• og Hedejord til 92 Familier, hvorfor 
disse, efter at der var gaaet et »Friaar«, erlagde 113 
Gylden. Uagtet den dem tildelte Jord var ufrugtbar 
Hede• og Skovjord, opnaaede disse Familier ved me• 
gen Flid og store Anstrengelser dels at skaffe sig 
Beskæftigelse, dels at faa et nødtørftigt U dk omme 
herafl). 

Med dette Resultat som Baggrund foreslog og an• 
befalede Fyrsten Byerne og Flækkerne i Hertugdøm• 
roerne Slesvig og Holsten at lade indrette lignende An• 
læg, og først af alle indrettede da Byen Slesvig ved den 
saakaldte Altstad t i 1821 en saadan Koloni med 320 Ro• 
der paa l T d. Ld. Efter at Anlægget paa Byens Bekost• 
ning var omgivet af en J ordvold og Busketplantning, 
forsynet med en Indgang etc. inddeltes det af en Land• 
maaler i 21 lige store Stykker, der fordeltes af Fattig• 
direktøren til saadanne Borgere, som skønnedes at 
staa over for den fuldstændige Fattigdom. Hver af dem 
fik et saa stort Stykke, hvorpaa der normalt skulde 
kunne lægges l T d. Kartofler1). 

Endnu samme Aar skred man i Ærøskøbing paa 

1) Iflg. Optegnelser i det prøjsiske Statsarkiv i Kiel, tildels 
gengivet efter »Neue schLholst..lauenb. Provinsialberichte« 1821 
4. H. S. 21-41, 1822 4. H. S. 38, 1823 S. 66-71 m. m. 
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Regeringens Opfc-rdring til at indrette en lignende 
Koloni, og i Spidsen herfor stod J ustitsraad Carstens. 
Der anvistes Havejord til 20 Familier. Disse fik hver 
l Skp. Ld. og maatte herfor svare en ringe Afgift af 
l Rd. 64 til 2 Rd. 40 til Byens Kasse. Der opsattes et 
Reglement for Dyrkningen, og der uddeltes aarlig en 
Belønning i Form af en Vandkande eller en Spade. 
T o af Byens eligerede Borgere førte T1lsynet med 
denne Koloni, og det hedder, at Familierne behandle 
>)Jorden med Omhu og Flide og anvende Productet 
til eget Brug eller til Salg i Byen og Omegnen«1). 

Denne Koloni konstateres endnu 1834, og der beret• 
tes, at der da dyrkes >)Sennep, Coriander, Rødder, 
Kaal o. s. v.«2) 

Fra Hertugdømmerne blev Ideen omplantet til 
Kongeriget ved Cirkulærer fra det danske Cancelli3), 

og blandt de første Byer mødte Nyborg frem med 
sine Anlæg, før 1826. Herom hedder det4), at der 
blev afstaaet et bekvemt Stykke J ord til 2 Borgere, 
der havde lejet samme, imod at Fattigvæsenet overtog 
den aarlige Leje. 

''Ved U d delingen af denne J ord i smaae Lodder, hvortil 
de Fattige ved offentlig Bekjendtgjørelse vare indbudne at 
melde sig, valgte man dem, der havde Familie, og tildeelte dem 
større eller mindre Lodder efter Familiens Størrelse og eftersom 
man troede dem i Stand til at overkomme Bearbejdningen. For 
J orden bestemtes en Afgift af 3 Mark Tegn pr. S kp. L d. Lod~ 
derne blev for det første kun udlejede paa l Aar, men der blev 
dog givet dem, der bearbejdede J orden godt, Udsigt til igjen at 
tilstaas samme til Afbenyttelse i Fremtiden. 30 Beboere have 
saaledes faaet hver en J ordlod af fra 1/2 til l S kp. L d. til Have~ 
dyrkning.« 

1
) Rigsarkivet, Danske Cancelli, 2 Departem. No. 617, 1726. 

2 ) Hiibertz: Beskrivelse over Ærø, 1834 . 
. 8) læs endvidere Kroniken i Aften~Nationaltidende ~/s 26, 

Gartner~Tidende H,21 / 12 26 og Aarb. f. Aarhus Stift 1927 S. 20 ff. 
4 ) Kollegial Tidende 1828 S. 955. 

Svendborg Amt 1926



152 JOHANNES THOLLE 

Ogsaa denne Koloni bestod en rum Tid, og det 
ser ud, som om Kolonien yderligere udvidedes. Det 
hedder 1897 1): 

»Udenfor Byen fandtes [før c. 1870] adskillige større og 
mindre Haver, der i sin Tid er blevet anlagte paa Kommunens 
Jorder og fremdeles udlejes til Private for saa vidt de ikke er 
overgaaede til Selvejendom. Især maa her fremhæves de saa' 
kaldte Kolonihaver, der ifølge Regeringms Opfordring bleve 
anlagte 1831, og siden da udlejes til uformuende for en Betaling 
af 50 Øre aarlig for 1/2 Skp. Ld. Der findes for Tiden 70 Stkr.« 

Den nævnte Havekoloni eksisterer endnu og er 
beliggende Vest for Skaboeshusevej omkring den 
saakaldte »Hyrdedam«. Lodderne udlejes stadigt til 
ovennævnte Pris, men der findes intet Reglement for 
Kolonien2). 

IX. Omkring 1820-50. 
I den Tid Landhusholdningsselskabet virkede for 

Havesagens Fremme, og særligt, da det saa smaat be• 
gyndte, at inddrage sine Præmieringer, begyndte og• 
saa Fyns patriotiske Selskab et Arbejde for Sagen. 
Man præmierede forskellige stræbsomme Mænd og 
uddelte i Forbindelse med »Det kgl. danske ·Have• 
selskab« Frugttræer til Husmænd.3) Efter en Stil• 
stand i Depressionens Tid, tog Havebruget atter 
fra 1830 et Opsving, ikke mindst paa Herregaardene, 
med ogsaa hos Almuen, og man begyndte (1826) at 
plante Frugttræer ved Landevejene (Nyborg•Odense). 
Der skal her nævnes nogle faa Eksempler paa Haver, 

1
) iflg. Optegnelser i Stephan Nyelands efter!. Man. Land, 

boh. Bibliothek. 
2) iflg. Medd. fra Nyborg Forsørgelsesvæsens Kontor 18/n 1927 
") se Forf.s Art. i Hist. Aarb. for Odense Amt 1927. 
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idet der derefter skal gives en samlet Oversigt over 
Stillingen paa denne Tid. 

For at begynde med Byerne, hedder det fra 
Svendborg (1823)1): 

Enhver Mand har gjerne en Hauge til sit Sted, at bestemme 
J ordarealet af alle Svendborgs Ha uger vilde være vanskeligt og 
kunde kun skee ved en speciel Opmaaling. Hvad Haugerne 
meest udmærke sig ved ere ved deres Frugttræer, især af Æbler 
og Pærer, hvoraf en stor Dee! udføres til København; ligeledes 
avles endeel Svedskeblommer, som dog ikke komme i Hande
len, Uagtet den megen Frugt, som her gives, har dog Ingen 
begyndt paa at lave Frugtviin, det eneste man gjør. er, at man 
i gode Frugtaaringer presser noget Most. Blomsterdyrkning er 
ikke almindelig, den finder kun Sted hos nogle faa Elskere af 
samme. 

Det tilføjes sammesteds, at en Kone til Have
arbejde faar 12 sk og Kosten.1) 

Et Eksempel paa, hvad man behøvede i en Hus
holdning har vi i Bestemmelserne i en Aftægtskon• 
trakt fra c. 1850 (Vesterskerninge), der siger, at der 
til de Gamle skal svares: 1/ 2 Skp. eller mindre Stykke 
Have og Frugten af 1-4 Træer eller 3 Skp. Æbler, 
eller fornøden Grønkaal og Køkkenurter, mindst 12 
Hvidbalshoveder og liden Andel i Træfrugt.2) 

Fra Nyborg nævnes en Planteskole for Vejvæse
net (Bomhaven). Her drev ogsaa Voldmester From 
sit Gartneri, til hvis Udvidelse det patriotiske Sel
skab forstrakte ham med Midler.3) Her nævnes By, 
fogedens Have paa 21/ 2 Skp. L. Voldmesterhaven 
paa 10,000 Kv. Alen; 4) endvidere Kolonihaverne og 

1 ) J. Begtrup: Forsøg til en Beskrivelse over Svendborg 
Kjøbstad, 1823. 

2 ) »Svendborg Amt<< 1923 S. 238. 
8) se Forf.s Art. j, Hist. Aarb. for Odense Amt 1927. 
')Jordebog for Nyborg 1891-93. 
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Fra T aasinge hedder det c. 1822 1
) at 

En Skolelærer i Vemmenæs, navnlig Niels Mortensen, har 
især gjort sig fortjent af Havevæsenet paa Thorseng, ved hos 
Bønderne at anlægge Haver, ligesom han og selv ha r en Have. 
der vel fortjener at fremstilles som Mønster for Bonden til Ef~ 
terlignelse, og bestyrer desuden Dyrkelsen af en anden, i hvit 
ken Skoleungdommen i Vemmenæs underviises i og anføres 
praktisk til en for deres tilkommende Bestemmelse passende 

Kort over Rise, Ærø, c. 1800, øverst Præstegaardshaven 

Haugedyrkning. Vemmenæs afsætter sine overflødige Havepro~ 
dukter, saasom Hvidkaal, Løg, Jordbær til Rudkjøbing og Tro~ 
ense til Svendborg. 

Megen Kummen er bleven avlet her i Bøndernes Haver; 
den dyrkes vel endnu, men betaler sig langtfra ikke SO!ll tilforn; un~ 
der Krigen især var den for mange en meget betydelig Indtægtskilde. 

Af Humlehaver ere i de sidste Aar mange, dog for det 
meste smaae anlagte, og jeg troer, at Øen snart ikke vil være 
langt fra at kunne forsyne sine Beboere med dette nyttige Pro~ 
duet, hvis forøgede Anvendelse ved Øllets Tilberedelse uden 
Tvivl vilde være saare gavnlig for Sundheden. . 

Til de NæringsveJe, som foruden Agerbruget og Hauge~ 
væsenet, især Frugtavl, yde Thorsengs Beboere deres Under~ 
holdning, henregner jeg ... 

1) Lund: Tborseng, 1822. 
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Paa Markerne ved Thorseng opgives der i 1806 
at være dyrket 60 T d. L. med Hestebønner, Gule~ 
rødder, Kaal, Roer og Sennep.1) 

En samlet Oversigt over Havebrugets Stilling 
paa disse Tider faar man iøvrigt bedst af den Be~ 

retning, som udfærdigedes paa Foranledning af ))Det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab«, og som udgaves 
af dette i Serien: ))Bidrag til Kundskab om de danske 
Provindsers nærværende Tilstand i økonomisk Hen~ 
seende«, og hvoraf skal gengives : 

C. Dalgas' Amtsbeskrivelse, 1837. 
Betydelige Haver haves ved alle Herregaarde, ja ved alle 

Præstegaarde og andre Gaarde, som eies af Mænd udenfor Bon• 
destanden. En Have anses som en Fornødenhed, og megen 
Flid anvendes paa at producere af samme alt hvad der i vort 
Klima er tilveiebringeligt. Dog forsømmer man ikke heller det 
Behagelige for det Nyttige, og mangen stiv Hække har derfor 
maattet vige for Arboretter og Blomsterpartier af alle Slags ind. 
og udenlandske V æxter. Et af de smagfuldes te Anlæg af dette 
Slags, er den 20 Tdr. Land store Have ved Valdemar Slot. ind. 
rettet som den nu er af salig Generalleutenant Fr. J uel. Andre 
seværdige Anlæg ere Svanninge Præstegaardshave, anlagt af af, 
døde Pastor Fangel, Skjoldemosehave, anlagt af Proprietair Rid. 
der Berg, Rødkildehave, anlagt af afdøde Justitsraad Lange, Blom• 
sterhaven ved Hvidkilde, anlagt af Baron Overjægermester HoL 
steen, Haven ved Hesselagergaard, udvidet og forskjønnet af 
nærværende Eier Proprietair Dons o. s. v. 

Med Bøndernes Haver forholder det sig anderledes. I Ab 
mindelighed er en Bondehave ikke over l eller 2 Skp. Land i 
Omfang. Er den større, pløies i den og saas Hør eller Stald, 
fodring (Vikkehavre). Ikke desmindre er Havedyrkningen ikke 
ganske forsømt hos Bonden. Kun paa Smaaøerne kan dette siges 
at være Tilfældet. Men dette undtaget, træffer man dog i de fle, 
ste Bønderhaver Kartofler, Sennep, Grønkaal, Gulerødder, Peter• 
sillie, Rødbeder og Løg, men aldrig mere end til egen Fornøden• 
hed, som snart er tilfredsstillet, da man endnu ikke ret har faaet 
Smag paa de sunde og lette Fødemidler en Have tilbyder, ja vel 
endog betragter det hele som noget overflødigt. 

Det stadfæster sig saaledes, at saalænge Nydelsen af Have• 
væxter ikke bliver en Fornødenhed for Bonden, eller hans Ævner 

1) Lund: Thorseng, 1822. 
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Frugttræer midt i Kornmarkerne eller paa den lave Klint ved 
Strandbredden, saa at Grenene hænge ned over Havet, naær dette 
stiger til Foden af Klinten. Disse Træer nedstamme fra de Kratsko, 
ve, som forhen have stadet her, og i hvilke Skovæbler eller vilde 
Pærestammer ved at podes ere blevne forædlede. Siden er Krat' 
tet bortryddet, men de foræd lede Træer har man viseligen ladet 
staae. I Egnen af Nyborg skal Kullerup By i Ellested Sogn og 
Sandager By i Gislev Sogn have de bedste Frugthaver. Paa Hou 
eller den nordlige Ende af Langeland haves mange gode Frugt, 
træer, og deres l al tiltager hvert Aar over hele Øen. Paa Thurøe 

Parti fra Bregningc Præstegaardshave, Ærø. 

har hver Mand een eller to Frugthaver. Men Hovedsædet for 
Træfrugtavlen i Svendborg Amt er Thorseng. Ved hver By, 
hver Gaard, ja hvert Huus findes Frugthaver. Alene Skipper' 
byen Troense har et Hundrede Frugthaver. I Aaret 1819 an' 
slog man Tallet af Frugttræer paa Thorseng til 12 a 13000 Stk. 
Siden ere vel et Hundrede Træer plantede aarlig, saa at maaskee 
nu 14 a 15000 Frugttræer haves paa Øen. Indtægten af Frugt
haverne, bemærker Consistorialraad Lund, er i gode Aar saare 
betydelig, sikkert fra 2 til 5000 Rbd. for hele Thorseng. Ikke 
sjeldent er Frugten Huusmandens bedste Indtægt. 

Den meste og bedste Frugt, som falder i Bønderhaverne, er 
Æbler, dog ere Pærer ingenlunde sjeldne. En Dee! af Frugten 
bestaaer af tidligmodne søde Sorter, eller simpel Madfrugt. Men 
der haves ogsaa fine Sorter. Saaledes paa Thorseng: Sommer' 
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og Vintercalviller. Cardinaler, Paspommerouges, Løgæbler, Figen' 
pærer. Sommerpærer, Bergarnotter etc. Paa Thurø: Graapærer, 
Bergamotter, Citronæbler, Jernæbler o. a. Omkring Svendborg 
har man Gravenstener, Pigeons, Nonnetitter, Maegaardsæbler 
(Topæbler), Bergamotter, Kaiserinder, Hængepærer (Taffelpærer) 
o. s. v. I det senere Aar er Bestræbelsen især gaaet ud paa at 
plante fine Sorter. 

Saavidt muligt bliver Frugten plukket, i det mindste er dette 
opgivet Forf. at skee paa Thorseng. Er Frugten i lav Priis, pres= 
ses Most, dog meest af den umodne Frugt, som falder af. Mos' 
ten drikkes istedet for Øl, eller bruges til at dyppe Grød i. 
Smagen er forskellig, efter som Behandlingen og Frugten have 
været. Efter en Anviisn1ng, som for nogle Aar siden fulgte 
med Statstidenden, blev paa Valdemar Slot tillavet Æbleviin, 
som eet Aar gammel, var udmærket god. I adskillige Huushold, 
ninger tørres Æbler og Pærer til eget Brug, men denne Anven, 
delse af Frugten er ikke almindelig. Enten sælges den, bruges 
til Most, eller gives Svinene og Køerne, hvilke sidste skulde malke 
godt derefter. 

Fine Kirsebær sees sjeldent endnu i Bønderhaverne. Deri
mod har man i Kissendrup By, Flødstrup Sogn, længe havt 
Kirsebærhaver af de saakalte Bønderkirsebær, et Slags smaa, 
sorte, sure Kirsebær, som især ere tjenlige til T ør ring, og for' 
mernmeligen anvendes til dette Brug. Mangen Huusmand løser 
50 til 60 Rbd. af sin Kirsebærhave. Bærrene sælges enten grønne 
(friske) eller ovntØrrede. Tørre kjøbes de af Kjøbmændene, og 
grønne, føres de tiltorvs. Men undertiden siaaer denne Avl 
aldeles feil, fordi Blomsterne beskadiges af N attefrost Træerne 
lader man skjøtte sig selv. De giver stedse friske · Skud og en 
Mængde Udløbere, som trænge sig frem imellem en Hob Skarn' 
tyder. Paa nogle Steder, siger Hr. Proprietair Mourier, ville 
disse Træer slet ikke trives, og for Nogle, f. Eks. Hr. Fenger paa 
Maegaard, der har saa fortrinlige spanske Kirsebær, bærer de 
slet ikke. Dette stadfæstes af Hr. Rasmussen paa Bøgeskovgaard, 
som bemærker, at han har nogle af disse Træer, men som næsten 
intet bære. løvrigt udbreder dette Slags Kirsebærtræer sig meer 
og meer især i Vinding Herred. Paa Frørup Mark saa Forf. hos 
en Udflytter, et temmelig betydeligt Anlæg deraf. I Herrested 
Sogn have allerede, ifølge Hr. Pastor Selmer, enkelte Haver 
ydet flere Skjepper tørrede Bær. _ 

Simple Blommer og Kvæger gives der en Dee! af i Bønder= 
haverne. Sidstnævnte anvendes til Tørring, og foretrækkes i saa 
Henseende første. Hos Pastor Selmer i Herrested tørres hvert 

. Aar en Dee! Sved>keblommer, som man giver Fortrinet for fran' 
ske Svedsker. Men naar de smaa sorte Kirsebær undtages, stræk, 
ker al saadan Tørring ikke videre end til eget Brug. 

Det falder ikke vanskeligt fortiden at skaffe sig gode Frugt' 
træer i Svendborg Amt. I den vestlige Dee! af samme, faaes 
unge Træer meget let og for godt Køb fra Als. I den østlige 

11 
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Dee! har Hr. Rasmussen paa Bøgeskovgaard i Skaarup Sogn, en 
Planteskole paa 2 a 3 Tusinde forædlede Æble,, Pære,, Blomme' 
og Kirsebærstammer. Prisen er l Mk. for hvad der er tjenligt 
til Upplantning, en saare billig Betaling. Men hidtil har Af= 
sætningen været ubetydelig. Sandsynlig er denne Indretning 
ikke ret bekjent endnu - Hvorledes man i Steenstrup Sogn 
kan faae unge forædlede Træer er allerede viist. Paa Langeland 
i Snøde Sogn, har Hr. Møller Leth en meget vel forsynet Plan' 
teskole, hvorfra mange have faaet Træer, som de have været 

Fra en typisk Bondehave med Stokroser op ad Væggen. 

særdeles vel fornøiede med; Hr. Let h har ved dette Anlæg og 
ved at opforædle mange unge Træer, bidraget meget til Anlæget 
af Frugthaver i det nordlige 1angeland. - Skolelærer Frede, 
richsen i Tranekjær har ligeledes en god Planteskole og en lig• 
nende findes i Tryggeløv. Afsætningen har været god. Paa 
Strynøe opelsker Pastor Petersen i sin Have unge Frugttræer, i 
den Hensigt at overlade dem til Beboerne, og derved fremme 
den paa Strynøe saa forsømte TræfrugtavL Nogle Herregaards, 
gartnere i Fyen, have ogsaa smaa Baumskoler. Mange Bønder 
baade paa Langeland, Thorseng og i Fyen opelske Frugttræer 
deels paa Kjærnestammer, deels paa vilde Stammer fra Skoven, 
som de selv forædle eller faae en Hen·egaardsgartner til at pode. 
I saa Henseende kan anføres Fæstegaardmand Hans Hansen af 
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Glorup Gods, Frørup By, som, ifølge Hr. Skolelærer Binnesbøl, 
har plantet 150 Frugttræe i sin Have og forædlet en stor Dee! 
af dem selv. . . . Paa Thorseng kan man næsten bestandig faae 
unge podede Stammer. Mange unge Træer ere ellers førte til 
T horseng fra Liibeck, Odense, Hofroansgave og i den senere 
Tid fra Træskolerne ved København. 

Mærkelig er den Maade paa hvilken Træer. som ikke bære 
eller som give maadelig Frugt, ompodes eller, som det paa 
Thorseng kaldes, gjøres om. Grenene afsauges paa 2 til 4 T om~ 
mers Tykkelse og ædlere Frugtquiste indpodes, undertiden 30 
til 50 Quiste i eet Træ. Dette lykkes meget godt, og om faa 
Aar har man et nyt Træ med herlige Frugter .· . . 

Betræffende forædlede Skovæblestammer, bemærker Hr. Pro~ 
prietair Fenger, at de hos ham bære ligesaa godt som podede Kjær~ 
nestammer, og formoder han at de ere mere haardføre. I een af 
Maegaards Løkker, østen for Gaarden. staaer der 4 store, paa 
vilde Stammer podede Æbletræer, udsatte for Østenvinden di~ 
recte fra Stranden. De bærer næsten hvert Aar, og ofte saa 
rigeligen, at man har havt 20 T d r. Æbler og derover af b e~ 
melte 4 Træer. Det er af de rødtoppede Gjemmeæbler. 

Snareorme ere undertiden slemme ved de unge Frugttræer i 
Fyen. Skolelærer Knuchen paa Kogtved Mark har saaledes 
\llistet flere T ræer, som vare ødelagte af disse slemme Gjæster. 
Dog lader det til, at dette Onde er i Aftagende, siden der er 
saaet Kløver imellem Træerne. I Haven ved Rødkilde er der 
plantet Vedbende imellem Frugttræerne: Vedbenden skal nem~ 
lig trække Ormene til sig. Skolelærer Holm i Skaarup har for= 
søgt at indgnide Træstammerne med Quægsølvsalve. Men om 
dette hjælper, kan endnu ikke med Sikkerhed siges. Indgnid= 
ningen er foretaget i October Maaned . . . 

Mens Hør, Hamp og endog Kartoffelavl i denne 
Afhandling · udelukkende betragtes fra et Landbrugs~ 
synspunkt, gælder dette ikke Humlen, og Beretnin~ 
gen om denne Dyrkning meddeler om stærke Frem~ 
skridt. 

Humleavlen tager betydeligen til i Svendborg Amt, især i 
den Deel deraf, som ligger i Fyen, hvor adskillige meget be~ 
tydelige Humleanlæg findes. Saaledes paa Sludegaarden under 
Baroniet Holkenhavn, hvor Hr. Haae har en Humlehave paa 
1500 Stænger. Paa } uulskov, hvor Proprietair Langkilde har et 
Humleanlæg stort 14350 Kv. Alen. Paa Liselund,hvor Hr. Cancel~ 
liraad Haastrup midt i sin Skov har et Humleanlæg omtrent af 
samme Størrelse som foregaaende. Paa Trollebozg, hvor maaskee 
2 Tdr. Land ere beplantede med Humle, Paa Præstegaarden i 
Vesterhæsinge, hvor Pastor Eecker i en lille Skov har et Humle~ 
anlæg paa 900 Stænger. Hos J ens Andersen i Vesterhæsinge, 
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som ved sin Gaard har indrettet en Humlehave paa 350 Stæn 
ger. Hos Proprietair Langkilde paa Kroghenlund. Amtsprovst 
Bredsdorf i Vesterskjærninge, Hr. Jacob Møller, 1: i er af Strand
skovgaard ved Nyborg, Degnen, Hr. Henrichsen i Giislev, Kro' 
manden sa·mmesteds· m. fl., der alle have store Humlehaver. 
Gode Humlehaver, dog ialmindelighed kun beregnede paa Huus; 
behov, haves desuden næsten ved alle Præstegaarde og Herre
gaarde. Ogsaa mangfoldige Bønder have Humlehaver, og ere 
istand at forsyne sig selv med Humle, ja Nogle kunne endog 
sælge l a 2 Lpd., dog maae Mange endnu kjøbe. Paa Lange= 
land er Humleavlen ikke heller forsømt. Mangen Bonde har 
en Humlehave paa 100 til 200 Stænger, dog er Øllet ialminde= 
lighed ikke saa godt humlet som i Fyen. Paa Thorseng gjør 
Humleavlen god Fremgang, men paa Smaaøerne frembringes 
næsten slet ingen Humle. Mangel paa Stænger er her, ligesom 
paa Sydspidsen af Langeland, til stor Hinder for Humleavlens 
Opkomst Ogsaa mangler ialmindelighed Læ. De Humlearter, 
som dyrkes, ere: Brunsvigsk Humle, den langkappede Engelske, 
og almindelig Dansk Humle. 

Om Humleavlen paa Sludegaard giver Hr. Haae følgende 
Underretning: Jordarten er god Tørv i Underlaget, men for 
oven er Tørven temmelig løs, hvilket er afhjulpet ved et godt 
Lag Leer, af det gule, deie Slags. Pladsen ligger i Læ for alle 
Vinde, omgiven af Bakker og Skov. Humlen holdes godt reen 
imellem Raderne, for Qvækgræs, derimod skader Skarntyden 
ikke, om dem og staaer i temmelig Mængde. Vores Humleha, 
ve har ingen Gjødning faaet undtagen at den er overstrøet 
med Boghvedeavner og Smaafoder, som bliver paalagt om Efter' 
aaret, naar Humlen er plukket. Stængernes Længde har været 
imellem 10 a 12 Alen. Dog er der altid nogle imellem. som 
ere længere og tykkere, til at sætte iflæng, hvor man ser Hum
len blive stærk, for at forhindre de Stænger, som gaae paa 
Held, fra at falde. Den Ende af Stangen, som skal i J orden, 
bliver rettet flad, for bedre at staae fast, naar Humlen begynder 
at tynge. Imellem Stængerne er 7 a 8 Quarteer. Trende af de 
kraftfuldeste Ranker maa hver Stang have, de øvrige afrives, for 
ei at tage Næringen fra hine. Naar Ranken naaer Stangens 
Høide, afhugges Toppen. Humlen plukkes sidst i September 
og tørres paa Loftet ved flittigt at omrøres. Jo hurtigere Tør
ringen skeer, jo smukkere bliver Humlen. For at bevare den 
maa den godt indpakkes, saa fast og tæt som muligt. Til dette 
Arbeide bruge vi en Presse, som har en Høide af l Alen og l 
Quarteer. Breden og Længden er den samme som Høiden, dog 
er Pressen i den ene Side lidt bredere end i den anden (om' 
tren t 11/. T omme). Disse to uligbrede Sider, som ere hinanden 
modsatte, ere indrettede til at tages af, "for at skyde Pakken ud 
gjennem den bredeste Side. Ovenpaa Kassen er fastgjort to 
Iverbjælker ovenpaa hinanden, 4 Tommer i Quadrat, med 2 
Skruegange i hver, til Skruer saa lange. at de naae Bunden af 
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Kassen. Til Pressen hører endnu et løst Laag som nogenlunde 
slutter i Kassen, dog uden at klemme, det maa gaae villigt op 
of ned. Vil man nu pakke Humlen ned, hefter man en Pose 
a samme Størrelse som Kassen. i denne, hvilket skeer ved Hjælp 
af nogle Smaasøm, ·som slaaes i Kanten af Kassen, kommer 
Humlen i Posen, lægger Laaget paa og skruer til, saalænge man 
kan dreie Skruerne. Saaledes staaer Humlen tilskruet en halv 
Dag, efter at man flere Gange har skruet fastere til, hvorpaa 
Posen efterfyldes med Humle til Kassen er fuld. Vi havde i 
en Kasse af den opgivne Størrelse nedpakket fra 9 til l! Lpd. 
Humle, men jeg troer, at kun halv saa store Kasser er bedre, 
da man faaer mindre Baller, som ere lettere at afsætte . . . 

Humleanlægget ved Juulskov omtaler Hr. Langkilde med 
følgende Ord: 

Humlen er lagt i Rader, 2 Alen imellem Raderne og 2 Alen 
mellem Planterne. Gjødningen, som udfordres, er ikke betyde• 
lig. Naar man hvert andet Aar om Efteraaret lægger en lille 
Klat Gjødning paa hver Plante, og om Foraaret nedhakker 
samme i J orden omkring Humlen er dette tilstrækkeligt, og 16 
a 20 Læs Gjødning paa en Plet som min, vil kunne gjøre det. 
Men J orden maa skuffes og holdes tilstrækkelig reen om For• 
aaret og Sommeren, ligesom ogsaa Udløberne, om Foraaret 
maa bortskjæres. Mere end 3 eller i det allerhøjeste 4 Ranker 
bør der ikke være ved en Stang, de øvrige tages bort. At kappe 
Rankerne, naar de have naaet Stængernes Høide, er ikke 
nødvendigt. Stængernes Høide og Førlighed retter sig efter 
Humlens Kraft og Væxt, thi stærke og høie Stænger til fiin og 
svag Humle, er skadeligt. Naar Humlen er ret kraftig, kan en 
Stang paa 7 a 8 Alen være passelig. Der kan i forskjellige Aar 
være stor Forskjel paa Productionen. Hos mig har samme varie= 
ret imellem 20 og 90 Lpd., men aldeles mislykket har Humlen 
aldrig, da mit Anlæg er meget godt beskyttet for Vesten• og 
Nordenvinden. Selv ved en Avl af 20 Lpd., har jeg intet 
Stykke J ord, der bedre forrenter sig, naar der avles lidet er Pri• 
sen høi. Jeg har derfor isinde at udvide min Humleavl noget 
endnu, især da jeg ikke, som før, frygter for at avle mere, end jeg 
er istand tilgavns at tørre. Jeg har nemlig faaet Tørrestue ind= 
rettet i anden Etage, i et Hjørne, hvor to Lofter støde sammen, 
fra hvilke Humlen ved at aabne en Lem, kommer ned i Tørre• 
stuen. Stuen holder i Længde Il Alen og i Brede 6 Alen 3'/• 
Qv. m. Høiden fra Gulvet til Bjælkerne er 3 Alen 3 Qv. 1) 

Omtrent midt paa Gulvet staaer en Kakkelovn uden Fod, med 
et temmelig langt Rør ud til Skorstenen. 21/ 3 Alen fra Gulvet 
er lagt Underlag midt over Stuen og langs med de to Vægge. 
Paa dette Underlag ligge Rammer, betrukne med simpelt Lær• 
red, hvorpaa Humlen, efter at være i Forveien noget veiret ,paa 

') Denne Størrelse er aldeles vilkaarlig, thi Stuen var saa• 
ledes i Forveisen. 
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Lofterne, bliver lagt for at tørres. Men over Kakkelovnen og 
Røret er aabent, for at Varmen destobedre kan stige op til Hum= 
len. Naar denne i Forveien er passende loftveiret, kan jeg i 
een Dag tørre et Sæt Humle paa 5 a 6 Lpd. Jeg lader da Hum' 
len falde paa Gulvet, som dertil er indrettet med fornødent 
Skillerum om Kakkelovnen, Her bliver Humlen liggende for 
end mere at tørres, og et nyf ·Sæt kommer paa Rammerne. Saa• 

-ledes vedblives til man er færdig, eller der er kommen saa me' 
gen Humle ned, at den ikke kan rummes længere, hvorefter den 
bliver emballeret med en dertil indrettet Skruepresse. Varme' 
graden ved Tørringen kan jeg ikke bestemme, thi jeg har ikke 
dertil havt noget Thermometer, men jeg troer ikke at Varmen kan 
overdrives, thi jeg har havt saadan Varme, at et Menneske ikke 
længe holdt det ud i Kammeret, uden at dette har virket skade= 
!igen paa Humlen. Under Tørringen maa Humlen nogle Gange 
røres, hvilket sker med en lang, dertil indrettet Rive, af et Men= 
neske, som staar i den Aabning, der er over Kakkelovnen, og 
hvorfra han med Riven kan række til alle Rammer . .. 

Fo'r 5 eller 6 Aar siden var Prisen paa Humle temmelig lav 
1831: 11 Mk. pr. L pd., og 1830: l R bd. Siden er Prisen stegen. 
Pastor Beckers Humlehave, paa omtrent 2 Skpr. Land. indbragte 
1833: 170 R bd. i Brutto Indtægt, foruden hvad der blev afgj, 
vet til Husholdningen .. . . 

Sluttelig fremhæves det, at Humlen, naar den 
plejes godt, meget vel vil kunne konkurrere med 
den fremmede H u ml e. En enkelt Ejer af Humlehave 
lod sig deprimere af de sløje Humlepriser i en Aar• 
række og nedlagde sin Have, der før havde haft 
8000 Stænger (A. C. Rasmussen paa Stabbeshoved). 

Af andre Havevækster af særlig økonomisk Be• 
tydning omtales flere, saaledes Kommenavlen paa 
Strynø, som dog nu begynder at aftage. Det med• 
deles om denne Avl, at 

Kommenfrøet saaes om Foraaaret ligesom Gulerodfrø, i sær' 
deles god og veltilberedt J ord. Kommen maa holdes meget reen 
og luges til den Ende 2, 3 ja 4 Gange om Sommeren. Til Lug' 
ningen betjener man sig af en tretandet J em gaffel med Skaft af 
Træ. Man kalder det et Lugejern. Hvor Kommen staaer for 
tykt, maae de overflødige Planter oprykkes. Om Høsten gjødes 
ovenpaa, helst med Sommertang. Det skal være særdeles godt 
for Kommenplanterne. at de om Vinteren belægges med Snee. 
En god velpasset Kommenhave kan vedblive at give Grøde i 
30 Aar, og derover uden at omlægges eller omgraves. Kom-
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men regenererer sig ved Selvsaaning. Man afskjærer den med 
Knive. Grøden lader man staae saalænge paa Roden til Kor' 
nene ere brune, men den maa da afskjæres med største Forsig' 
tighed, helst om Morgenen tidligt, eller om Aftenen silde, me' 
dens Duggen .virker. I Blæst og slet Veir tages Grøden strax i 
Hus, efterhaanden som den afskjæres, og kommer der en Storm 
paa, medens den endnu groer og er moden, maa den strax skæ, 
res af og tages ind, hvad enten det er Nat eller Dag. da Frøet 
ellers falder af. Er Vejret godt, naar Kommen afskjæres, lader 
man den ligge paa Ageren en Dagstid. At høste Kommen før' 
end den er moden, saaledes som skeer med Raps, er skadeligt 
eller dog til Tab, eftersom Frøet da svinder meget ind. Tages 
Grøden strax i Huus, spredes den tyndt paa Loen, for at tørres 
noget. Stænglerne blive derpaa dygtig rystede med Haanden, 
hvorved næsten alt Frøet falder af. Derefter bliver slaget paa 
dem med Stokke, saa at Resten maa følge . Paa en Plads af 
1000 Kv. Alen kan vel avles 2 a 3 Tdr. Kommen. I Aaret 1833 
kostede l Skp. Kommen 3 Rbd. Stundom koster den kun 2, 
ogsaa 5, eftersom Kommen lykkes i Norge og Tilførsel derfra 
finder Sted. Med Stænglerne bages, og de give en god Aske, 
dog tørres de i Forveien. Man bruger dem ogsaa til Koste. 

Pastor Krarup giver fø lgende Underretning om Kommen' 
avlen paa Thorseng. Kartofler bruges ialmindelighed til at rense 
J orden. N a ar Kartoflerne er e optagne, gjødes og graves. Næste 
Foraar graves igjen, og Kommenfrøet saaes temmelig tykt i Ra, 
der, 21/2 Quarteer fra hinanden. Den tykke Sæd tjener til at 
qvælc Ukrudet, og til i en Dee! Aar at vedligeholde Kommen= 
menpletten, da der saa stedse er Planter, som ikke have baaret, 
og kunde træde i deres Sted, som efter at have baaret gaae ud. 
At opelske Planterne i Beder, for siden at udplante dem, er et 
vidtløftigt og kostbart Arbeide. Med nogle Beder har jeg for' 
søgt denne Fremgangsmaade, men blev kied deraf, da denne 
Kommen bar mindre, paa lige stor Plet, en den radsaaede.1) 

En radsaaet Kommenplet, som er vel gjødet, førend Kommen bliver 
lagt, og første Sommer i det mindste to Gange renset med en 
Haveskuffe imellem Raderne, siden een Gang hvert Foraar ren' 
set for Græs ved Hjælp af en Kommenklods, kan med Fordeel 
benyttes i 6 Aar. 2) Første Gang Kommen bærer, kan l Skp. 
Land give 12 Skp. Kommen, men dette tager med hvert Aar af, 
saa at i 6te Aar sjelden haves meer end 2 Skpr. Paa en lille 
Plet i Marken, har jeg for mange Aar siden gjort Forsøg med 
at saae Kommen ligesom Kløver i Byg. Den kom op, men 

1
) Forf. har engang avlet, efter saaledes udplantet Kommen, 

4 Skp. paa 144 Kv. Alen. 
") Ved en Kommenklods forstaaes en smal Hakke eliler 

Kradser, som paa den modsatte Side af Bladet har ti smaa Grene, 
saa at man efter Behag kan bruge hvilken af Delene man fin, 
der for godt. 
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og Egelund, overdraget Byen 5. Juni 1884. Laganis Minde 
Byen er 6 Skp. L. 

Der findes 7 Gartnere. 

Fra Nyborg.l) 
Da Nyborg indtil 1870 har været omgivet af Fæstningsvolde, 

har den begrænsede Byggeplads ikke tilladt Anlæg af Haver. 

I. C . Eltzholtz, Gartner paa Brahe,Trolleborg 
1831 - 1880. 

Før;l:dette Aar fandtes der indenfor Voldene kun ganske enkelte 
Haver af nævneværdig Størrelse, hvoraf særlig maa fremhæves 
Commandantens Have samt et Par andre, der ligeledes tilhørte 
Garnisonen og vare overladte til Officererne til Brug. 
·-' Udenfor Byen fandtes derimod allerede den Gang adskiL 

lige større og mindre Haver, der i sin Tid ere blevne anlagte 
paa Kommunens J orde r og fremdeles udlejes til Private, for saa 
vidt de ikke er overgaaede til Selvejendom. Især maa der frem~ 

1
) iflg. Ernst Petersen og K. D. Knudsen, pens. Lærer, 19

/ 0 97 
Steph. Nyelands efter!. Man. 
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hæves de saakaldte Kolonihaver, der ifølge Regeringens Opfor= 
dring bleve anlagte 1831, og siden da udlejes til uformuende for 
en Betaling af 50 Øre aarlig pr. 'h Skp. L. Der findes for T i
den 70 Stkr. 

Efter Voldenes Sløjfning er der bleven Plads til Anlæg af 
Haver i Byens Udkant, og ved de fleste nybyggede Huse findes 
nu ogsaa saadanne, der dog paa faa Undtagelser nær ikke have 
stort Areal. Der er en for c. 20 Aar siden anlagt Have lidt 
udenfor Byen, hvis to efter hinanden følgende Eiere have an' 
vendt meget paa dem. Det er afdøde Consul Clausen og nu 
afdøde Kjøbmand Carl Hansen. 

Noget offentligt Anlæg findes her ikke i Byen. 
FJer er 6 betydeligere Gartnere. 
Af Asparges dyrkes her en Mængde. Her findes udenfor 

Byen de bekjendte røde Valmuer, o,g i Byen nogle gamle, mæg' 
tige Morbærtræer. T o ugentlige T arvedage med rigelig og bil, 
lig Forsyning er her baade af og med Grøntsager og Frugt. 

Fra Tranekjær og Omegn.l) 
K yndight;d i Havebrug hos Befolkningen existerer kun und, 

tagelsesvis nu. Alt gaar op i K vægavlen og Andelsmeierierne 
og Slagterierne og saa den altopslugende Politik. Men dermed 
er Havebruget ikke ganske gaaet tilbage, som det er gaaet med 
Vævningen og Husfliden. Alt faaes nu let for Penge, istedet 
for at fremelske det selv, og her findes ikke faa Gartnere om
kring her paa Landet, som anlægger, beplanter og tilser Haverne. 
Ved de mange mindre Bøndergaarde findes nu gode Haver paa 
3- 4 Skp. L., som med Hensyn til Urter, Frugt og Blomster 
intet lader tilbage at ønske. Frugtens rette Anvendelse har i 
de sidste Aar taget et uhyre Opsving. Kulegravning mangler de 
fleste Steder ved Havernes Anlæg, og kun Faa planter eller til, 
trækker selv. Det er saa godt som alle Steder, at Husmødrene 
sørger for Haverne, og den holdes pyntelig og net, og der læg, 
ges alle Steder V ægt paa god T ræfrugt, og denne sælges. Bær
frugten syltes, dog laves en Del Ribsvin med Tilsætning af Suk
ke.r og Sprit desværre. Et Par Gaardmænd paa Øen have havt 
gode Planteskoler og selv en stor Frugthave. De have dog 
bedst passet sig selv og forsynet Folk med Frugttræer og Buske 
til gode Priser ligesom Handelsgartnerne. Gid Skolelærerne, 
som forud have nogen Kyndighed i og Sans og Interesse 
for Havebruget og Frugtavlen . . . maa faa Kursus i Havebrug. 
Dertil hører saa, at de have baade Evne og Villie til derefter 
ved Foredrag at vække Sandsen og Interessen hos Egnens Be· 
boere; men her gjælder det om at faa de Rette i Tale. Det er 
Kvinderne. Ved det første Foredrag, her blev holdt om Have' 
brug, troede disse, at det var en Slags lærd Landøkonomi, som 

') iflg. Lærer Knudsen, Steph. Nye!. efter. Man. 
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Fra Sydlangeland.l) 
Ved Vestergaard er Haven i forrige Aar omlagt og forsynet 

med mange og gode Frugttræer, baade til fritstaaende og som 
Espalier. Der er ogsaa plantet mange Sirbuske og blomstrende 
Træer. I Lindelse Sogn er Henegaarden Mariendals Have for
synet med mange gode Frugttræer, ogsaa som Espalier. Præste
gaardshaven er gammel og meget tilgroet og trænger til betyde" 

C. A . Rasmussen, Gartner paa Tranekær Slot 
1874-1 919. 

lig Udluftning. Mod Syd er Espalier med Frugttræer og V in, 
men den mangler Pasning. Bøndernes Haver ere velholdte, og 
een Husmand har større Havebrug og sælger i Rudkjøbing. I 
Humble Sogn har H enegaarden Skovsgaard en gam mel Have med 
mange gode Frugttræer, mod Vest en stor Plantning af Naale
træer. Der er en rød Kastanie og en Blodbøg. Ved Herre~ 
gaarden Frederiksberg find es en ældre velanlagt og velpasset 
H ave med mange gode Frugttræer og navnlig en D ee! sjeldne 
Naaletræer, og mod Syd støder Haven til en lille Skov. 

1) Hig. Pastor Højrup, Humble, Steph. Nye!. efter!. Man. 
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Præstegaardshaven er stor med mange baade ældre og yngre 
Frugttræer, sjeldne Naaletræer og Roser i Mængde. Der er en 
kæmpemæssig Marechal Niel (Slyngrose) paa Lademuren og og• 
saa en stor Gloire de Dijon. Disse to Roser give over 1000 
Roser i Blomstringstiden paa næsten een Gang. Særlig godt 
passet er en Husmandshave i Byen Hesselbjerg. Den er lille, 
men saa omhyggelig holdt. Manden oculerer selv sine Roser. 
Ved Lægeboligen i Humble findes en velholdt lille Have med 
mange Roser. I Fodslette Sogn findes Herregaarden Hjortholm, 
der tindes en ældre vel vedligeholdt Have, hvortil der holdes 
Gartner. Der er et mindre Drivhus. Fra denne Have sælges en 
Deel til Rudkjøbing med J ordbær og Kjøkkenurter. 

Fra anden Kilde meddeles om samme Egn :1) 

Efter mit Skjøn har Havebruget her paa Sydlangeland i de 
sidste 40 Aar havt jevn god Fremgang. De fleste af Bonde
standens Haver ere anlagte og beplantede med mere rigtbærende 
og tidssvarende Frugtsorter, som afgive endel til Salg. Han= 
delsplanter og Urter dyrkes kun lidt . mere end til eget Brug. 
Her har været dannet en Exportforening, men da den gav et 
daarligt Resultat, gik den ind igjen, og gav altsaa ikke Stødet 
til større Udvidelse af Havebrug. Husmandshaverne ere gjerne 
paa l a 2 Skp. L., kun enkelte større. I min Have findes eet a 
to Hundrede Frugttræer foruden Planteskole, som rimeligvis 
har bidraget en Del til Frugtavlens Fremme. Grundet herpaa 
er Arealet ogsaa en Del større, c. 2 T d. L. Da Tiderne nu see 
ud til at være i Tilbagegang, er det nu ogsaa mærkeligt for mig, 
da Afsætningen langtfra ikke er saa stor, som tidligere, uagtet 
jeg altid har solgt Frugttræer til lavere Priser, 50- 75 Øre for et 
T r æ, der er 2 a 3=aarigt. 

Om det nordlige Langeland :2) 

Egelykke, der tilhører Grevinde Lerche, har nu eh henri• 
vende Have eller snarere Park. For IO Aar siden var Haven 
ganske forsømt eller aldeles uden Stil. 1891 anlagde Inspektør 
Flindt Park og Have, der hvor den nedrevne Gaard havde lig. 
get. Udfor Hovedbygningen strækker sig nu en prægtig Græs. 
plaine, der er prydet med de forskjelligste Grupper - exotiske 
og hjemlige - noget for hver Aarstid. Ja det er virkelig gan· 
ske utænkeligt, at Dygtighed, og ganske vist ogsaa utroligt Ar• 
bejde, har kunnet forvandle en stenet Gaardsplads og Bygge. 
tomter til en saa frodig og smuk Park. Drivhuset er delt i to 

1) iflg. Brev fra Hans Michelsen til Pastor H. Sabro i Magleby 
Afskrift i Steph. Nyel, efterl. Man. 

2) iflg. Optegnelser i Stephan Nyelands efterladte Manuskript, 
uden Kildeangivelse. 

17. 
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Blomsterafdelinger og et Vinhus og særligt det sidste giver det 
smukkeste Resultat, man kan tænke sig. Det var nu Grevindens 
Have. Den fattige Forpagter har ogsaa en Have; men den er 
nyttig roer~ end smuk. Paa en jævn Skraaning mod Syd har vi 
150 Frugttræer mest Dværg- og Espalier, og de nu 7 Aar gamle 
Træer bærer de dejligste Frugter. Haven er ikke smuk, skriver 
jeg, men alligevel .. . 

Nedergaard Parken er meget stor, den gaar over i en Lyst= 
skov, som strækker sig helt ned til Stranden. Haven der, er 
ogsaa med Plainer ; men den sænker sig lidt terrasseformigt. Der 
er to Plainer i Flugt med henrivende Blomsterrabatter eller De, 
korationer, yderst stilfulde og konstfærdige. Til begge Sider fin, 
des der tætte smaa Skove. Af disse højtidelige, alvorsfulde 
Kjæmpthuja, Taxtræer og alle de mange som almindelige Men= 
nesker ikke kjender Navnene til. Hovedbygningen har en 
smuk Veranda med Slyngroser, og de skulde vide, hvor dejligt 
der er om Sommeren ... 

Den 3die Herregaard med Park og Have er Steensgaard, 
men den ejer sin Ynde i næsten fuldstændig udyrket Tilstand, 
- - hvad den har gjort næsten al den Tid, man husker . . . Der 
er en Proprietair Jacobsen i Daglykke. Hans Gaard ligger lige 
nedenfor en Bakke, og der, hvor der for 8 Aar siden kun var 
bar Mark, der ligger nu den mest henrivende Have. Saa smag, 
fuld og nyttig paa samme Gang. Det er aldeles nydeligt, som 
han har vist at beplante disse bratte Skraaninger, der enkelte 
Steder ere saa slette, at man ikke næsten kan gaa der. En garn= 
mel Eg er saa pænt kommen med i den unge Have og nu staar 
den og glæder sig over alt det, der vokser op imod før, da den 
stod i ,en Ødemark, Aar efter Aar pint mere og mere af Plov' 
fugerne ... 

Hele Langeland er een Have, ogsaa her nordpaa. Man 
skulde blot see de Husmands, og Bøndergaards-Haver. Det er 
Roser og atter Roser, Gyldenlak og Frugt. Ja en Fylde og 
Frugtbarhed ... 

Fra Rudkøbing fremhæves særligt Apotekerhaven :1) 

Rudkøbing Apotekerhave har været Have i mindst 200 Aar, 
hvad jeg kan slutte af et gammelt Træ, en ægte Castanie, som 
staar i Midten af Haven. Det vides, at der har været Apothek 
i Stedet i 200 Aar. Træet er i Stammeomfang ved Jorden 15'10" 
og en Alen fra J orden maaler det l' 11" i Omfang. Kronen, 
som overalt gaar helt ned til J orden dækker en Cirkel med en 
Diameter af 38'. Som Regel bærer det rigelig god Frugt, der er 
fuldmoden, ifjor 118971 f. Eks. 70 Pd. I meget kolde Somre 
vokser Træet noget mere sparsomt end ellers. Der findes i Rud, 

1
) iflg. Apotheker Ove Bauer, Rudkøbing, 20 / 2 1898 og Gart' 

ner Rasmussen, Rifbjerg, 20/s 1897. i Step. Nye!. efter!. Man. 
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kjøbing mange dejlige Morbærtræer. I Apothekerhaven findes 
et, der er c. 100 Aar, som i solrige Efteraar giver c. 200 Pd. 
fuldmodne Bær. 

Her er ikke mange store Haver i Byen, men paa den anden 
Side er her ogsaa meget faa Huse uden Haver, mindre Stykker 
J ord, hvor der dyrkes Frugt, og Grøntsager samt lidt Blomster. 

Præstegaardshaven er stor og gammel, men indeholder intet 
af Interesse. Derimod indeholder den gamle Borgmesterhave 
flere interessante Planter. 

Her findes tre Handelsgartnerier, - det ene fra 1875, det 
andet fra 18863

/•· 

Her er T arvedage Tirsdag og Løverdag med Forsyning for 
By og Land, men daglig Handel med Trækvogne. 

Af offentlige Anlæg findes Ørstedsparken, som holdes af 
Forskønnelsesforeningen, der har anlagt Haven i ParkstiL Af, 
døde Borgmester Sager har skjænket Rudkjøbing Grunden, og 
det er hans Have og Mark, Anlæget er udført paa. Forskjøn= 
nelsesforeningen maa betale Asylet Leje derfor, da Gaven egentlig 
er givet til dette. 

Samme Forening har anlagt og vedligeholder en stor Del 
beplantede Spadsereveje omkring Byen. 

Fra Langeland udføres en god Del Frugt, saaledes efter Opg. 
af T oldv. i Ærøskøbing: 

til Udlandet 
1895 Intet 
1896 699 Td. 
1897 135 )} 

til Indlandet 
3,722 Td. 200 Pd. 
5,539 )) 
1,977 )} 

Den Familie, der har virket mest f~r Frugtavlen, er Familien 
Rasmussen i Rifbjerg nær ved Rudkjøbing. Frugtavlen har altid 
været betydelig her paa Langeland og er tiltagen saare meget i 
de sidste 40 Aar, idet der er sket stor Udvidelse af Frugthaverne. 
I Lykkeby, paa Skebjerg og Kadsebølle er plantet meget. Frugt= 
haven paa Rifbjerg blev udvidet for 45 Aar siden til 8 Td. L. 
!fjor solgtes 186 T d. Frugt herfra. Her er nu 6 betydeligt store 
Frugthaver i Rifbjerg. 

Fra Ærø, særligt Ærøskøbing, hedder det1) : 

I de sidste 30 Aar er Havebruget skredet frem paa Øen i 
en meget betydelig Grad, baade med Hensyn til Skjønhedssans 
og Frugtavl. Navnlig har Landboforeningen skaffet gode Frugt• 
træer fra Fyen, som der er saa megen Dampskibsfart med. 

For godt en Menneskealder siden var Havevæsenet fuld, 
stændig forsømt, man formelig foragtede at anvende den frugt. 
bare J ord til Havebrug. 

1) iflg. Sagfører Steenstrup. Ærøskøbing, 16
/2 1897 Steph. 

Nyel. efter!. Man. 

12* 
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En ung Gartner Olsen har anlagt en ret stor Frugthave her 
ved Byen paa 8 T d. L. Foruden denne er her en halv Snes 
Haver paa 1-3 Td. L. og mange Smaahaver. 

Ved Haven er i de senere Aar opstaaet et nydeligt Anlæg. 
Folk i Byen og Sparekassen have sat det igjennem. 

En Halv Fjerding Vej fra Byen er et gammelt Anlæg paa 
3-4 Skp. L., og nu i disse Dage projekteres et nyt Anlæg paa 
Møllebakken ved Ærøskjøbing med henrivende Udsigt over en 
Del af Øen samt over Havet til Fyn, Thorseng, Langeland og 
og Smaaøerne. 

Marstal i vore Dage. 

Ved Marstal Havn er i de senere Aar paabegyndt en smuk 
Plantage, og 1000 Alen herfra gjør en Gæstgiver sig store An, 
strengeiser for at faa et Anlæg, hvor der allerede er store Be, 
plantninger. 

Her er mange Gaardmænd og Husmænd paa Øen, der have 
anlagt forholdsvis storartede Haver, de største paa I a 2 T d. L. 
Paa Øen findes 4 Gartnerier. 

l Posthusets Have i Ærøskøbing findes vist Landets største 
og frugtbareste Morbærtræ. Det maa være gammelt, har ned, 
liggende Grene. Her findes ogsaa paa Øen store, uægte Acacie' 
træer og Sølvpopler, der tjene som Sømærke. 

Torveforholdene i Ærøskjøbing e re smaa, men i Marstal mange 
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Gange større, da der er sammentrængt henved 6000 Mennesker 
paa rjerdedelen af en Kvardratmil og der er hjemmehørende 
flere hundrede Skibe, der .. . . 

Ringe.1) 

Udviklingen med Hensyn til Havebruget synes just ikke at 
ske hurtigt. Man kan i Almindelighed sige, at Havebrugets 
Standpunkt ikke er fremrykket stort i de sidste 15 Aar. Ved 
de mange Nybygninger i Ringe By havde de fleste Beboere 
Smaahaver i Reglen •;.-1/2 Skp. L. Kjøkkenurter til Sommer-

Have ved fyensk Husmandshjem. 

brug, lidt Blomster, medens de sjældent kunne forsyne sig for 
Vinteren. Enkelte Frugttræer findes overalt. 

Haverne paa Bøndergaardene ere i Reglen holdt i gammel 
Stil De ere 2 a 3 Skp. L. store. Der er flere gamle Frugttræer 
og enkelte nyplantede. Som et enkelt Exempel paa Fremgang 
kan nævnes Sognefogedens Have, især holdt af den næstældste 
Søn, som J ordbruger og Gaardbestyrer. Denne Have er bragt 
under bedre Kultur og udvidet med en Planteskole for Frugt' 
træer, Tjørn og Roser. 

Møller E. Hansen, Rynkeby, har udvidet sin Have, saa den 
er c. l T d. L., men af dette Areal er c. 6 Skp. L. beplantet med 
unge Frugttræer. Det sidstnævnte Exempel er udenfor den al, 

1 ) iflg. F. Jacobsen i Steph. Nye!. efter!. Man. 
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mindelige Bondestands og her maa man søge, hvis man vil finde 
Noget, som skulde kaldes fremragende Havebrug og større Ha, 
ver. Apothekets Have i Ringe er bleven udvidet af Apotheker 
Zarthmann til 10 Skp. L. Lægernes Haver ere gode, og den ved 
Villa Nybo er c. 2 Td. L. Læge Bloch, Villa Rosenhøj, er 4 a 
5 Skp. L. Læge Ørsted har en mindre Have. Gartneren paa 
Ny Guldhøj har 2 T d . L. Ejeren er Sognefogedens yngste Søn. 

Om Præstegaardshaven i Ringe hedder det fra 
o. 1850:1) 

Vest for den ene Udbygning var en Humlehave, som be, 
grænsedes af en bred Spadserevej og paa begge Sider af denne 
Avnbøg og alm. Bøg, der havde været Hæk i gamle Dage. 
Terrainet var meget couperet. Præstegaarden laa lavt, og der 
var mærkelige gamle Anlæg med Cirkler af Lavendel m. m. og 
høje Nøddetræer ved Kjøkken og Spisekammeret samt høje Træer 
med Lysthuse vis a vis Præstegaarden, hvor der var en Bakke, 
som gik helt til Kirkegaarden. Hele det øvre Stykke var be, 
plantet med Frugttræer og Frugtbuske for deraf at uddele Frug' 
ten. Der var en Høj og Damme med Fisk. Kjøkkenhaven var 
i Lavningen ved den anden Udbygning. 

Om Præstegaardshaven i Ollerup hedder det, at 
den er 3 T d. L. stor og indeholder bl. a. et T uli• 
pantræ, Robinier, Abies Nordmannian, 4 store Kir• 
sebærtræer, en Nøddegang, Plataner, Hængepæretræ 
m. m.1) Og fra Præstegaardshaven i Nørre Broby 
tales der om, at »det store Pæretræ nærmest ved 
østre Udlænge« endn11 ved c. 1900 kaldes Mormo• 
ders Træ2) Frugttræerne i Kværndrup Præstegaards• 
have stamme for en stor Del fra den Tid, da Provst 
W øldike3) boede her, ligesom de fleste af Sognets 
Frugttræer i det hele taget er leverede eller podede af 
denne i Frugtavl saa kyndige Mand.4) I samme 

1
) iflg. Optegnelser i Steph. Nye!. efter!. Man., uden Kilde, 

angivelser. 
2

) Loniholt: Bidrag til Nr. Broby Sogns Historie, 1918. 
3

) Om Wøldike, se Johannes Tholle: Danske Gartnere; Aar' 
bog for Præstø Amt 1926 S. 88-91. 

4
) iflg. privat Meddelelse fra Hr. Pastor Valerius, Kværn 

drup, 4
/• 1924. 
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Præstegaardshave er der dog ogsaa høje Bøgehække, 
Lysthuse samt enkelte Træer som stammer fra c. 1800 
(se foran). 

I Nr. Broby var der iøvrigt ved de ))allerfleste 
Bopæle, baade Gaarde og Huse« en ))Humleplet.« 
>)Undertiden saas den anbragt i eller ved en lille 
Skovplet«, og det var i de Tider ikke sjældent, at 
et Barn i Humleplukningens Tid forsømte Skolen 
for at »pille Humle«.l) Dette var dog ikke ulovligt, 
men tværtimod tilladt ifl. Kirke• og Undervisnings• 
ministeriets Skrivelse af 4/ 7 1860. 

Havebruget paa T aasinge gik noget tilbage, da 
Kammerherrens T ræer begyndte at blive gamle; men 
omkring 70·80•erne begyndte man atter at plante, og 
Beretningen fra c. 1900 lyder da ogsaa ret trø~tig :2) 

Nu er der igjen frodige Haver med prægtige unge Frugt' 
træer og navnlig i Troense er det ikke ualmindeligt, at man til. 
planter hele den ved Huset liggende Mark eller Toft paa indtil 
6 Skp L. med Frugttræer, - navnlig siden Udmarken er tagen 
fra Fæstehusene, og der ikke kan holdes en Ko paa Toften alene. -

En tidlig Sommerpære, der plukkes i Høst, hører tilligemed 
Graapæren til de Sorter, man mest planter, endogsaa undertiden 
i Hegnene om Markerne, og der sælges aarlig heraf for mange 
Tusinde Kroner. 

Det er et dejligt Syn i Blomstringstiden at se de store Frugt, 
haver ved Gaarde og Huse i Blomst. Taasinge er skjøn forud, 
men dette gjør den endnu skjønnere. 

Dyrkningen af Kjøkkenurter strækker sig ikke ud over det 
almindelige og i Reglen kun til Familiens Behov og knap nok 
det. Paa denne Mangel maa Handelsgartneriet bøde. 

Der er dog enkelte, især Skippere, der dyrke det meste af 
deres Have med Etageløg og sælge de store med betydelig For
del, da de ere tjenlige længe før de andre Løg. Smaaløgene eller 
Luftløgene gemmes Vinteren over og plantes tidligt paa Vaaren. 
Enkelte store Løg gjemmes for at faa Luftløg til næste Aar at 
plante. 

Der findes ved mange Gaarde pænt anlagte Blomsterhaver, 

1 ) Lomholt: Bidrag til Nr. Broby Sogns Historie 1918. 
2

) iflg. Lærer Michelsen, Thurø, Steph. Nyel. efter!. Man. 
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som passes godt. I denne Henseende har en gammel Skolelæ, 
rer Mortensen især gjort sig fortjent af Havevæsenet, idet han 
allerede i 18QO,Tallets Begyndelse dels ved sin Skole anlagde en 
Mønsterhave og dels beredvillig hjalp Bønderne med at anlægge 
og passe deres Haver. For 40 Aar siden var saadanne store og 
smukke Haver almindelige i Bjerreby Sogn, hvortil Vemmenæs 
hører, og de findes endnu om end de mange sirlige Buksbom' 
kanter og Masser af Blomster ikke stemme med Nutidens Smag. 

XI. Lokale Frugtsorter. 
Af Havens Nytteplanter er der ingen, der i in, 

teriør og eksteriør Henseende har saa stor Betydning 
som Frugttræerne; der er vel ej heller nogen Plante, 
der har naaet at kunne betage et Menneske som et 
blomstrende Æble~ eller Kirsebærtræ, og ingen Plante 
har heller kunnet byde en saadan Overflødighed af 
spiselige Frugter som Frugttræerne. Til Frugthøsten 
har man Aaret rundt set hen med Længsel og For' 
ventning, - saavel de store som de smaa har glædet 
sig til den Dag, der kunde spises af de Frugter, som 
fødtes af Sommerens Sol og Havens Muld. Det gæl• 
der i de store Haver, hvor man maatte regne med 
Haven som en Indtægtskilde, og det gælder ikke 
mindre i de smaa Haver, hvor det ene Træ var det 
oplivende Moment i Havens Regioner. , 

Dette gælder naturligvis i særlig Grad en Egn, 
hvor Frugtavlen har gode Kaar, og hvor den gennem 
Tiderne er udviklet til en saa høj Grad af Fuldkorn~ 
m enhed, som der er T al e om for Svendborg Amts 
Vedkommende. Og her gælder det ganske særligt, 
at det er de lokale Sorter, der er kommen til at præge 
Havernes Frugttræbestand. Fra gammel Tid har Kær• 
neudsæd og Hjemmepodning af Frugttræer været 

Svendborg Amt 1926



HAVER OG HAVEDYRKNING 187 

brugt som den eneste Formerings• og Forædlings~ 
maade, og Hjemmepodning og Kærneudsæd har væ~ 

Havepavillon i Bøye Kromanns Have, Marstal c. 1880. 

ret Hvermands Syssel i umindelige Tider. Naar en 
Haveejer opdagede en særlig god Sort i sin Have, 
har Naboer og Genboer og Slægt og Venner trindt 
omkring faaet Podekviste til deres Kærnestammer, og 
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Frugtsorten er bleven udbredt og har formaaet at præge 
en hel By og Egn. Af denne Hjemmekultur er en 
lang Række lokale Frugtsorter fremstaaet, - nogle er 
kun kendt paa Egnen, andre ud over Landet. Den 
hidtil bedst kendte lokale Frugtsort fra Amtet er 
))Filippa«, der ikke blot trives godt i sin Hjemegn, 
men som ogsaa har gaaet sin Sejersgang ud over det 
øvrige Land. Paa en Udstilling i Aarhus 1920 havde 
en Afdeling fra Amtet følgende Sortsrepræsentanter: 
Spilmoseæble, Kroghsæble, Rødkildeæble, Æbledron• 
ningen, Krydderæble, Kommensæble og Tikøbæble1). 

I det følgende skal der redegøres . for nogle af 
de Frugtsorter af lokal Oprindelse, som er kendt, og 
hvis Historie m. m. er beskreven, idd man skal frem• 
hæve den Betydning for Folkemindeforskningen, som 
denne Gren fra Hjemstavnskulturens store Træ har 
sat i Verden, og som trænger til endnu mere Belysning. 
Vi vil, begyndende med Frugten over alle Frugter: 
Æblet, tage Sorterne hver for sig2): 

Alexandraæble : Modertræet til denne Sort skal være saaet af 
Kerne af Møller Jacobsen, Røde Mølle, ved Nyborg 1843 efter Op~ 
fordring af Kammerherre Riegels paa Snoghøj. Af flere Tusinde 
gav kun to Træer gode Frugter, og af disse to skulde oven~ 
nævnte være det ene. Den nuværende Ejer, Søn af Tiltrække= 
ren, benægter dog dette, idet han tillige hævder, at Sorten er 
kommen tilfældigt frem paa det nævnte Sted, og at den bar 
Frugt første Gang 1863, hvorfor den fik Navn efter Prinsesse 
Alexandra, som formæledes det nævnte Aar. 

Modertræet, som eksisterede endnu 1913 danner en smuk, 
høj, hvælvet Krone, og det er haardført, sundt og meget træ' 
løvet. 

Annas Æble: Denne er en ret ny Æblesort, der er tiltruk, 
ken af den bekendte langelandske Frugtavler, Gaardejer Ras= 
mussen i Rifbjerg. Moderfrugten er Langelands hvide Pigeon. 
Æblet har faaet Certifikat af Det kgl. d. Haveselskab. 

Anna Eltzholtz: Sorten er en Frøfrugt fra Glorup Have, til' 

1) Danmarks Frugtavl, 1925. 
2

) C. Mattbiesen: Dansk Frugt, I-IV. 
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trukket af daværende Overgartner Ditlev Eltzholtz, (se S. 172) altsaa 
i Halvfjerdserne. Alt tyder paa, at Sorten er et Barn af Rød og 
Hvid Vinterpigeon. 

Arreskovæble: Sorten skal være kommen frem af Kærne i 
Gaardejer Christen Pedersens Have i Brændelydinge i Brahe= 
trolieborg Sogn. Det blev udbredt omtrent ved Midten af for' 
rige Aarhundrede af den daværende Gartner Hansen ved Arre= 
skov Slotshave, og det fik 1860 Sølvmedaille af Selskabet til 
Havedyrkn. Fremme. Det er maaske i Familie med Gul Graa= 
stener. 

Caspet W egeners Astrackan: Stammer rimeligvis fra Egnen 
ved Kværndrup, hvor Pastor J. W øldike virkede (se foran S. 185) 

Barths Æble: Denne Sort gaar ogsaa under Navn af Hol, 
lufgaard Rosenæble, og der findes ældre Træer af Sorten i Ha, 
verne ved Boltinggaard, Langkildegaard og flere andre Haver 
paa Ringeegnen. Hvorvidt Sorten ellers er dansk, vides ikke 
med Bestemthed. 

Bredsteds Æble: Stammer fra Udsæd af Filippa,Æblekærner 
foretagen hos Gaardejer H. R. Rasmussen i Rifbjerg paa Lange' 
land. Den er opkaldt efter Handelsgartner H. C. Bredsted (se 
om denne: Aarbog f. Odense Amt 1926 S. 109.) 

V emmenæs Æble: Sorten er antagelig funden af Pastor J. 
Wøldike paa Taasinge. Den har ogsaa vokset i Kværndrup 
Præstegaardshave sammen med de andre Wøldikeske Sorter. 

Broholmsæble: Denne Sort er fremkommen af Kærne i Bro' 
holms Have i Begyndelsen af 18=Tallet, og Kærnen skal være 
lagt af den nuværende Besidders Bedstemoder, den blev imid, 
lertid først kendt og udbredt efter at Frugten havde været ud, 
stillet paa en af Haveselskabets Udstillinger 1866 og kort efter 
(i No. l 1867) blev beskreven i Dansk Havetidende. Nu er 
den udbredt over hele Landet. Kaldes ogsaa Broholms Pigeon. 

Egeskovæble: 5tammer antagelig fra Gartner Nielsen, Ege' 
skov. 

Filippa: Sorten er tiltrukken c. 1880 af Frk. Filippa J o han= 
sen, Datter af Lærer Johansen i Hundstrup; man mener, at den 
stammer fra Kærne fra et Graastenstræ. I 1888 fik Sorten lste 
Klasses Certifikat af Det kgl. d. Haveselskab. Det er den be
rømteste, mest udbredte og bedste af de lokale Frugtsorter. 

Fru Glahns Æble: Dette Æble er kommen frem midt i 
Tredserne i Præstegaardshaven paa Strynø, mens Pastor Glahn 
var Præst paa Øen. Det unge selvsaaede Træ voksede op imel, 
lem et ældre Graastenertræ og et Hvid Vinterkalviltræ, og da der 
ingen andre Æ bletræer fandtes i disse to Træers umiddelbare 
Nærhed, ligger det nær at antage, at Frøplanten er Barn af et 
af disse eller maaske af dem begge. Da Præsten forflyttedes til 
Moseby paa Falster, tog Fru Glahn det lille Træ med sig og 
plejede det; hvorefter det hurtigt bar Frugt. 

Frørupæble: Modertræet staar i Hjulmand Claus Rasmussens 
Have i Frørup By, Det er kommen frem paa Stedet for c. 50 
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Aar siden af en Kærne, og det staar, hvor det oprindeligt vok= 
sede frem, paa et Havegærde. Det bærer rigt hvert Aar. 

Generalæble: De ældste Træer af denne Sort menes at stamme 
fra General Juuls Tid, og Træerne staar alle paa Taasinge. Sor' 
ten træffes vist nok ikke uden for denne Ø. Den hører til 
Øens bedste Handelssorter. 

Graabommer: Denne gamle Sort træffes ligeledes kun paa 
Taasinge, hvor der findes store Træer af den i alle gamle Ha, 
ver. Den hører rimeligvis hjemme paa Øen. 

Faaborg Graastener: Denne Varietet af Graasteneræblet er 
fremkommen ved Udsæd af Graastenerkærne, der er foretaget 
c. 1825 i en privat Have (i Faaborg?) Modertræet er senere fa], 
den for Nybygning. 

Grevinde Ahlefeldts Æble: Modertræet til Sorten staar i en 
Gaardmandshave i Lindelse - det er podet og c. 100 Aar gl. -
Stammens Tværmaal var 1913 c. 50 cm. Det staar indeklemt 
mellem en gammel Ask og et gammelt Pæretræ. Der har eksi' 
steret flere Træer af Sorten, men der er nu (1913) kun eet. 

Rifbjerg Gylling: Er ogsaa en langelandsk Sort, der er frem' 
kommen i R. H. Rasmussens Have i Rifbjerg. Den er frem= 
kommen paa Gaarden i Rasmussens Faders Tid (antagelig c. 
1810). Er tidligere kaldt Rifbjerg Rosenæble. 

Hannes Æble: Er en Frøfrugt fra Gaardejer Henrik J ensens 
Have i Svindinge Mark ved Nyborg. Den er tiltrukken i Firserne. 

Hejreæble: Gammel taasingsk Sort, hvis Oprindelse nu er 
ukendt. Er almindelig paa Øen, hvor den træffes som store, 
gamle Træer i omtrent alle Haver. Er næppe kendt andre Steder 
i Landet, maaske Svendborgegnen undtagen. 

Henrik Jensens Æble: Er fremkommen sammesteds som Han' 
nes Æble. Det er en Frøfrugt, der var udstillet i Haveselska, 
bets Have i København 1884 og bærer Navn efter Tiltrækkeren. 

H esse/agergaardsæb/e: Stammer fra den Gaard, hvorefter 
den har faaet Navn. Har tidligere heddet Gult Taffelæble. 

Holstenshusæble: Stammer fra et Frøæble i Holstenshus 
Have. Da Gartner Johansen i 1880 kom som Gartner til HoL 
stenshus, fandt han under nogle gamle Linde nedsiaaet nogle 
Vildstammer, som det formodentligt havde været Meningen at 
pode og plante ud. De fik imidlertid Lov at blive liggende, 
og Johansen forlod Pladsen 1885. Da han i 1908 atter overtog 
Pladsen, viste det sig, at af Vildstammerne, som endnu voksede 
i Krogen, bar det ene dejlige Frugter. og Sorten fik da dette 
Navn. 

Espe Hvidtop: Er tidligere kaldt >>Pastor Hansens Seedling«, 
Det antages, at Sorten er fremkommen i Espe Præstegaardshave. 

Hægeræble : Er en gammel taasingsk Sort, der er nær be, 
slægtet med Borgherreæblet og rimeligvis er et Barn af dette. 
Træffes næppe udenfor Øen. 

Kammaæble: Er fremkommen af Kærner fra en Graastener 
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c. 1847. Træet begyndte at bære 1853 uden Podning, og det 
staar endnu i Faaborg. 

Klæsøæble: Modertræet menes at have staaet i samme Have 
paa Langeland, som Grevinde Ahlefeldts Æble staar i, men 

Fra Rise Præstegaardshave, Ærø. 

Træet er ryddet eller faldet. Sorten er en Del udbredt paa Eg, 
nen af Lindelse. 

Kadsebølleæble : Er en Frøfrugt fra Byen af samme Navn 
paa Langeland. 

Langelandsæble: Om denne Sort vidste man længe kun dette, 
at den var kommen til GammeLKøgegaard fra Tølløse, men 
hvorledes og hvorfra den var kommen til sidstnævnte Sted, var 
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der ingen der vidste. Tilfældet kom her Pornolog C. Matthie' 
sen til Hjælp, idet en Dattersøn af Gartner Ehrenreich paa Gl. 
Køgegd. engang indentificerede Frugten som stammende fra det 
Træ, hvorom hans Bedstefader havde fortalt, at det var kommen 
fra Langeland, og det bærer derfor med Rette Navn af Lange' 
landsæble. . 

Hjortholm Marieæble: Stammer fra Henegaarden Hjortholm, 
hvor Modertræet h ar staaet i et Krat paa Gaardens Mark. Ras' 
mussen i Rifbjerg fik Podekviste af Træet og udbredte Sorten. 

Mathildeæble: En ny Sort udsendt fra samme Frugtavler 
Rasmussen. 

Paaæble: Er en af de gamle taasingske Sorter, hvis Navn 
man har forsøgt at forklare som det »podede Æble«. Alminde= 
lig paa Øen. 

Paraplyæble: Er funden paa Kværndrupegnen hos Chr. 
Vævers og Hans Henriksens. Maaske stammende fra eller vob 
sende i Kværndrup Præstegaargshave. 

Egeskov Parmain : Er rimeligvis et Frøæble, og er bleven 
bekendt gennem Gartner Nielsen paa Egeskov. 

Rifbjerg Skarlagen Parmain: Tiltrukken af Gaardejer R. H. 
Rasmussen i Rifbjerg. 

Langelands hv id Pigeon: Er rimeligvis hjemmehørende paa 
N ordlangeland. 

Piplin g fra Taasing: Gammel taasingsk Sort, som er meget 
almindelig i Troense og Omegn. 

Faaborg Reinet: Modertræet staar i en Præstegaardshave i 
Nærheden af Faaborg. 

Ærø Guldreinet: Sorten er et Barn af en Cox' Orange og 
fremkommen af Kærne i Handelsgartner Boserups Have i 
Ærøskøbing lidt før 1900. 

Lindhardts Reinet: Sorten stammer fra et gammelt Frøæble, 
træ i Gaardejer Lindhardt Hansens Enkes Have i Taarup ·(Frø' 
ru p Sogn). Modertræet er siden ryddet af Byggehensyn; men 
det er formeret, og et ungt Træ findes bl. a. i Frørup Skoles 
Have. 

Hillerup Høst=Rosenæble: Har rimeligvis hjemme i Hillerup; 
men kendes ogsaa fra Kværndrup Præstegaardshave. 

• Skønheden fra Langelang: Er en nyere Sort, tiltrukken af 
Gaardejer Rasmussen i Rifbjerg. 

Frørup Sommezæble: Stammer fra en Kærne i Vilhelm Ras' 
mussens Enkes Have i Frørup, og Modertræet er sine 30-35 
Aar gl. 

Svanningeæble: Er kommen frem i Svanninge, og var ud' 
stillet i Faaborg i Efteraaret 1913. 

Svindingeæble: En ældre Sort, hjemmehørende i Svindinge 
ved Nyborg. Træffes i Østfyn og paa Langeland i mange Haver. 

Tranekær: Sorten er funden i Illebølle Skov paa Lange, 
land i en Plantning. Frugten blev første Gang plukket 1877 
og prøvet af Slotsgartner Rasmussen paa Tranekær, hvorefter 
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man ompodede et Træ i Slotshaven, og dette Træ bar 1881 
Frugter, som viste sig at have tabt den oprindelige vilde Smag. 
1889 blev Sorten under ovenstaaende Navn bragt i Handelen 
af Mathiesens Planteskole i Korsør, og den har nu faaet en Del 
Udbredelse. 

Tullebølleæble: En ældre Sort fra Landsbyen Tullebølle paa 
Langeland. 

Rise Præstegaard, Ærø. Kig igennem Lunden. 1918. 

Langelands Vildling: Stammer rimeligvis fra Langeland og 
er kendt fra Valdemar Slots Have, hvorfra der 1912 udstilledes 
Frugter af Sorten. 

Hvidkilde Voksæble: Et gammelt Træ af Sorten staar i Frede, 
rik J uuls Skoles Have paa T aasinge og er smaa l 00 Aar. Den 
daværende Lærer paa Stedet, hvis Broder var Gartner paa Hvid, 
kilde, havde faaet Træet derfra. 

Ydun Æble: Funden i Landet paa Taasinge. 
Ærøæble: Hjemmehørende paa Æ rø. 
Ørstedæble: Gammelt Træ, der er funden ·som saadan i Ør, 

sted Præstegaardshave allerede 1896. 
Bedstefars Æble: Gammel Sort, som har hjemme paa Rød, 

kilde mellem Faaborg og Svendborg og er udbredt i Hjemegnen. 
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Bordsdorf=Bastard: Fremkommen af Kærne i Gartner Leon~ 
hards Have i Faaborg. 

H østriver: Gammel Taasingesort - udføres i Mængde fra 
Øen om Efteraaret. 

Rifbjerg Høstæble : Tiltrukken af Grdr. R. H. Rasmussen. 
Diernisse Kaivil: Det formentlige Modertræ staar i en garn• 

mel Have tæt ved Holstenshus, og det ejes af en Husmand 
Øxenhave. Sorten er ellers ukendt paa Egnen. 

Kommensæble: Sorten har været dyrket nord for Faaborg i 
over 200 Aar. Rimeligvis har den Navn af, at det oprindelige 
Modertræ har staaet i et Kommenstykke. 

Morbroders Æble: Frugten af et Frøæble paa Kirstinelund 
ved Faaborg. 

Nørre=Brobyæble: Moderbæet staar i Enke Ane Nielsens 
Have, Nøne.Broby Mark, og er omtrent 70 Aar gl. 

Bometter: Modertræet stammer fra en Podekvist, som Ol de. 
faderen til P. Andersen, Gislev Holme pr. Ørbæk, i sin Tid 
hentede i Gislev Præstegaardshave. Et nyt podedes af P. An• 
dersen kort før det gamle faldt. 

Brandsbyæble: Stammer fra Hjortholm Herregaard, hvor 
den er kommen frem af Frø. 

Dronningeholmæble : Stammer fra et c. 40 Aar gl. Frøtræ i 
Svendborg. 

Ingrid Mades Æble: Stammer fra et Frøæble, der 1912 frem• 
kom hos Gartner Mose i Glamsbjerg. 

J ens Kusk' Æble: Gammelkendt Lokalsort fra Faaborgegnen, 
opkaldt efter en Kusk paa Holstenshus. 

Lars Ly bos Æble: Stammer fra en Kærne og voksede i 
Fiskehandler L. Hansens Have i Faaborg. 

Lindevadæble: Fremkommen af Kærne hos Proprietær Lange 
Lindevad ved Vester Skerninge c. 1885. 

Vester=Aaby Pigeon: U d bredt Sort i Vester.Aaby. 
Humble Guldreinet: Modertræet vistnok i Præstegaardshaven 

Hum ble. 
Søl/inge Reinet: Modertræet i Præstegaardshaven i Søllinge. 
Søl/ingeæble: Maaske hjemmehørende i Søllinge. 
Vester=Skærningeæble: Der fandtes c. 1913 kun eet Træ af 

Sorten, og det er nu c. 75 Aar gl. 

P æ re r. 
Alserpære : A lmindelig Sort i de ældre Haver paa Taasinge, 

hvor der træffes meget store og gamle Træer af Sorten. 
Faabozg A lpepære: Modertræet, som er c. 160 Aar gl. staar 

i Gartneriet >>Virkelyst«s Have ved Faaborg. 
Mostpære fra Kindstrup: Modertræet staar i Smed Lars La r~ 

sens Have i Kindstrup By, og det anslaas til at være c. 300 Aar 
gl. Sorten træffes overalt i de omliggende Byers Haver, og har 
man set et Træ, faar man let Øje for hvor de staar. De skal 
alle være Podninge~ fra det gamle Kindstruptræ. Modertræet 
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maalte i 1889 i en Alens Højde over J orden paa Stamme 3,56 
M., og Kronens Gennemsnit var 16, dens Højde 12 m. 

Svindingepære: Fremkommen af Rodskud af et andet T r æ 
hos Gaardejer Henrik Jensen, Svindinge Mark, for c. 40 Aar siden. 

B l o mm er. 
Eltzholtz's Reine Claude: Er tiltrukken af afdøde Gartner 

Gammelt Valnøddetræ (tilvenstre) i Rise Præstega~rdshave, Ærø, c. 1918. 

J. C. Eltzholtz paa Brahetrolleborg omkring Midten af forrige 
Aarhundrede. 

Enkelte Træer udover de nævnte. 
Af saadanne skal nævnes det c. 150 Aar gl. 

Æbletræ i en Have i T roense, som regnes for Lan• 
dets største Æbletræ, et Eksemplar af Sorten Grøn 
Vinter Rambour.1) Fra denne Egn er ogsaa de mange 

1
) M. Gram: Oversigt over Frugtavlens Standpunkt . , 1919 

s. 140. 
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Valnøddetræer karakteristiske, og i Postmesterens Have 
i Ærøskøbing findes uden T viv l Landets største Mor• 
bærtræ. 

Haven ved Sandholt,[c. 1800. 

XII. Stilformernes U d vikling. 
Skønt vort Kendskab til Middelalderens Kloster• 

haver er ret ringe, skønner vi dog, at disse har været 
anlagt efter ret primitive Regler, og den ældste Illu• 
stration af en Have, som den Side 100 gengivne af Holme• 
gaard Kloster, viser os i al sin Ufuldkommenhed enme• 
get primitiv, men dog regelmæssig Inddeling af Ha• 
ven. Igennem den følgende Tidsperiode indtil op 
imod 18·Tallet, herskede den saakaldte franske Have• 
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stil overalt, og Minder herom har vi i mange gamle 
Alleer, T rærækker, Parterrester osv. - saaledes som 
f. Eks. Glorup var en god Repræsentant for denne 
Periode, og saaledes som ogsaa Planen Side 197 viser 

00 

----·----- --·······--------···-
.·/ ... 

P. W ad.: Nyere Haveplan. 

os Stiltypen. Med Frihedsideernes Gennembrud og i 
Romantikens Aand omskabtes imidlertid i Begyndelsen 
af 18-Tallet en Mængde af vore Haver, store som 
smaa, til den landskabelige Havestil, der baade igennem 
Præstegaards• og Herregaardshaver blev det Eksempel, 
hvorefter Almuen anlagde deres Haver, og som de 
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omstaaende Billeder giver Eksempler paa. Vi kender 
fra vore Dage endnu denne Stilform, der er alminde• 
lig brugt baade i de gamle Landsbyer og i Købstæ• 
derne. 

Nu bærer det atter over imod det regelmæssige, 
hvad ogsaa den omstaaende Plan bærer Vidne om, 
og saafremt ikke alle de gamle hyggelige, men mis• 
forstaaet anlagte Haver skal gaa i Glemmebogen, bør 
der gøres et Arbejde for at tegne deres Stilformer 
op. Hver Egn er ofte præget af sin Haveanlægger, 
der med sin Rivestage dannede sine Snirkler og Sving 
og hvad enten han ellers var Smed, ))Spillekant« eller 
Tækkemand, kunde erhverve sig et sandt Ry som 
Haveanlægger. Disse Typer paa Almuehaver bør 
registreres, tegnes og samles, - der kan derud af 
bringes mangt et interessant T ræk af den Hjemstavns• 
kultur, der gemmer sig under Navn af Bolig• og 
Havekul tur. 

Frederiksberg, den U. November 1927. 

Johannes Tholle. 
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