
Havebruget paa Fyn i gamle Dage, 

særligt i Odense Amt. 
Af Havearkitekt Johannes Tholle. 

Da vore oldnordiske Stammefrænder gav sig til at opdyrke 
Jorden og blev Agerbrugere, saa de deres Bopladser omgivet 
af adskillige Buske og Træer, som bar Frugter. Af disse var der 
vel nok kun faa, der vilde kunne friste Nutidsmennesker; men 
det er dog mere end rimeligt, at hine Oldtidsfolk gerne har ta
get til Takke med, hvad der bødes dem af Føde, uden at der 
forlangtes andet af dem end at gaa hen og bemæglige sig det 
paagældende. Det er rimeligt, at de - saavel som vi nu - med 
Velbehag har spist af de vilde Hindbær og Brombær, som Krat 
og Skove bød dem, ligesom de sikkert gerne har knækket hver 
Nød, der faldt paa deres Vej og taget imod hver rund 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 Kravene til Livs
fornødenheder, og det er sandsynligt, at man tidligt har faaet 
den Tanke at "knytte" de vilde næringsgivende og krydrende 
Urter og Buske nærmere til sig, ligesom man havde knyttet 
den vilde Byg til Bopladsen og givet sig til at dyrke den. Hjem
bjergningen af Skovenes og Krattenes vilde Frugter og Bær 
frembød jo en ikke ringe Risiko f.ormedelst Skovenes Vildsom
hed, de vilde Dyrs Talrighed og omstrejfende fjendtlige Stam
mer. Og Svin og andre Tamdyr og uvelkomne Medmennesker 
har nok ogsaa af og til taget betydelige Mængder af det, som 
nu Mennesket havde tiltænkt sig selv og sin Mnnd. Det var 
derfor nødvendigt og tillige en Behagelighed at faa disse Urter 
og Planter hjem til Bopladsen, nær Huset. Der 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 den .Maade opstod vel de 
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første Spirer til Haver i Danmark, Bøndemes Haver, Kr ud
gaardene. 

Hvornaar de ellers opstod, i hvilket Omfang de havdes, og 
hvad man dyrkede deri, - derom har vi kun svage Forestil
linger. Dertil maa man slutte sig fra den Viden, man har om 
Oldtidsfolkenes øvrige primitive Liv. Det er rimeligt, at de før
ste Haveplantet· har været Skovenes og Steppernes Syre, Løg 
og Kokleare, hvilke gav Maaltidet en vis krydret Tilsætning 
og Smag, der ikke var saa ilde. At Kvan ogsaa har været blandt 
de første Urter, der voksede i Haverne, er der meget, der taler 
for. 

EgentUge Minder om Oldtidshaverne har vi ganske natur
ligt ikke, idet bl. a. deres Materiale og Indhold har været saare 
ubestandig. Minder har vi kun i vort Sprog, hvor de gamle 
Betegnelser "Gaard" og "Have" lever som Bevis for et begyn
dende Havebrug. 

Naar vi i vore Dage taler om en "Have", da er in~n i 
Tvivl om, at der jo med dette menes en indhegnet Plet Jord, 
hvori der dyrkes Kulturplanter i øk1:>nomisk eller æstetisk Øje
med, og selY om vi taler om en Abildgaard, ved man jo, hvad 
det drejer sig om. Men med "Gaard" mentes der i Oldtiden et 
Gærde eller Hegn, og som saadan nævnes Gaard i vore gamle 
Love. Efterhaanden gik det fra at betegne et Gærde over Lil at 
betegne det indgæi'dede, Jordstykket, og fra c. 1200 kender vi 
Gaard i denne Form, nemlig i Abildgaard, den senere Æble
have. Dette "Gaard" fik efter Jydske Lov sin Afløser i "Have", 
som i hvert Fald ogsaa til en Begyndelse betød Hegn, men 
som omkring ved Reformationstiden fik den Betydning, som 
det nu har, og som ovenfor kortelig er defineret.t 

BYHAVERNE INDTIL c. 1775. 

Havernes Histolie gaar i Hovedsagen parallelt med Land
brugets, idet I-laver i Almindelighed er betragtet som et Slags 
Bierhverv til Landbruget. Noget anderledes har det dog været 
i Middelalderen, hvor Lægekunst og Plantedyrkning var in
timt knyttet sammen, og hvor det altsaa var en Nødvendighed 
for Befolkningens Sundhed. at der var Adgang til Lægehaver. 
Da derfor Munkene kom til Landet og slog sig ned paa de 
gode Jorder, tog de sig ogsaa af Haveci.yrlmingen, og foruden 
at det var af Nødvendighed for dem at dyrke Lægeplanter til 
deres eget Husbehov, saa de tillige en Mission i at lære den 
Kunst fra sig: at søge fremkaldt eller ophjulpen det primitive 
Havebrug, som der kunde findes Antydninger af i Landet. Med 
Klostrene som Centrer for Agerkultur og Havebrug kunde i 
disse Tider noget Havebrug udvikle sig trindt om i Landet, 
væsentligst dog i Omegnen af Klostrene. 

Om Klosterhaverne ved man, at der saavel ved Set. Knuds 
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som ved Set. Hans, Set. Clare og Graabrødreklosteret i Odense 
har været Haver, selv om det ikke er synderlige Oplysninger 
der foreligger om dem. Enkelte Data kan anføres væsentligst 
fra Overdragelsesdokumenter og sligt, - saaledes tog Prioren 
paa Set. Hans Kloster, Niels Hansen, 1495 Langhævd paa Klo
sterets Humlegaard, Abildgaard, Teglgaard, Eskehave og Kaal
have,18 og da i Anledning af Reformati,onen Set. Clarekloster 
skal gaa over til andet Birug, hedder det i Forordning af 19. 
Sept. 1538, at: 

"Clarekloster met hwes gaarde, hussze, abbellegaarde, kallegaarde oc ho
mellegaarde, som theer tillyggendes ere, heer effther moe oc schulle woor€1 ., . . 
en Residentz'' [for Superintendenten, men at dog] "leszemesther och en Schole
mester hwer thennom haffue en Residentz oc gaard udi samme Closter" 2. 

Disse Klosterhaver har, selv om de benævnes med Sær
navne som Æblegaard, Humlegaard etc., uden Tvivl fo.ruden 
at rumme disse Planter rummet en Forsyning af Lægeplanter; 
thi uden Avl af Lægeplanter kunde hverken Læger eller Mun
ke - som nævnt - udøve deres velsignelsesrige Gerning med 
at fremme Sundheden blandt Menneskene. At komme nærmere 
ind paa hele Spørgsmaalet om Klosterhaver tillader Pladsen 
her ikke, og der skal nøjes med al henvises til Litteraturen 
herom61 samt til de levende Planler i den hi~torisk botaniske 
Have (Klosterhaverne) ved Set. Knuds Klosler. 

Ogsaa uden for Klostrene har der før Reformationen 
været Haver, ikke mindst i Odense og Omegn. Saa tidligt som 
[ 1386 tales der om Borgmesterens største Have,3 og 1495 næv
nes Frue Præstegaards Have.2s Ved denne Tid maa ogsaa det 
senere saa berømte Takstræ ved Elvedgaard have sin Oprin
delse, enten det nu er plantet eller hvad, og under 11. N)ovbr. 
1435 udstedes der i Nyborg Brev paa Kaalhaver: "Erick 
Konge: Det skal I vide, at s.om Vi tilforn har tildømt Nye
borrig Bye,. . "oredreff" og indtil Holthebøge med fri Kaal
haverum at have paa Øen, .. . og sætter Vi denne Sag evindelig; 
Tielse paa ... "4 Denne "evige Tilsigelse" om fri Kaalhaver paa 
"Øen" staar maaske i Forbindelse med Slottets Forsyning med 
Havesager. t 

Ved denne Tid har vi Bevis for, at man ikke saad.an ringe
agtede Frugterne af Træer i Haven, saaledes som man senere 
har kunnet gøre det. Under 30. Maj 1437 foreligger der Pante
brev, hvori udtrykkelig nævnes Frugten af et Pæretræ: "Jeg 
Hostret Kips af Wigstrop pantsætter velbyrdig Krabbe af Glin
strop a. W. min Toft i Wigstrop sønden ved Torsten Ols' 
Garu·d og et Pæretræ til og med for 2 lybske Mr. gæve i Fyen; 
naar den skal løses, skal Frugten følge Hovedpengene ... " 5 

Der maa i Odense have været et betydeligt Antal Haver i 
1500 Tallet; thi mangfoldige Dokumenter melder om Ejerskifte 
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og deslige. 3 Der tales 1506 om Klosterets "Ympehave", hvor
med fonnodenHig menes en Slags Planteskole, hvor der op
droges Frugttræer etc. til Klosterets og Menigmands Forsyning 
dermed. 1520 tales der om "Dronningehaugen", og 1532 om 
"Klosterts Humlehauge". Tid eiter anden udstykkes Klostrenes 
Haver, og 1540 faar Peder Hansen Brev paa en saadan Have 
for 12 Skl. aarligt, og <samme Aar faar Ra~mus Nielsen en Have 
88 Gange 65 Alen for 20 Skl. aarligt. I-Ians Skriver faar ~ 
Kaalhaugc ved Sortebrødre Kloster for 8 Skl.) og 1542 skæn
ker Kongen et Hus med Hauge og Kaalgaard med nogle Abild
træer udi til Præstebolig, og samme Aar faar Fru Ellen af 
Hospitalet Abildgaard, Hauge og Gaardsrum. 1547 omtales Set. 
Knuds Klosters Abildgaardsmur, og 1558 udstedes 6 Breve paa 
en Part af "Homblehaffuen Norden Vindegade", Skøde paa en 
Hauge "udi Vestergade ved Holdstedaare Stræde", 8 Breve paa 
Dele af Klosterets Humlehauge, Brev paa Eskehaugen og Kaal
gaarden, paa en "Hauge uden Hedeporten", endvidere Laug
hævd paa Klosterets Humlegaard, som der altsaa endnu er np
get tilbage af, paa Abildgaarden og Kaalgaarden. 1560 omtales 
Bispegaardens Humlehauge, 1562 tillader Kongen, at naar Mag
dalene Michels er død, "maa Oluf Nielsen strax faa en Vor 
og Kronens Have" Norden udenfor Odense og til Næsbyhoved 
Sø, "som fornnævnte Magdalene Mikkel~ ... nu udi Være ha
ver, for sig og sine Arvfinger, dog saaJ, at de aail'l).ig giLve t!il 
IKongen og Kronen l Td. Korn deraf", hvoraf det skønnes, at 
det maa have været en ret betydelig Have.s Aar 1565 gives der 
Brev paa en Jord fra Set. Knuds Kloster udenfor Møglebroport, 
hvoraf der skal svares 16 Skl. aarlig, og ligesaa 1566 Lejerbrev 
til Mads Knivsmed paa en Jord, hvorom det senere hedder, at 
den er 88 Gange 65 Alen, og siges, at bemeldte Mads Knivsmed 
desforuden har en anden af Klosterets "Hauger", som er 30 
1Gange 39 Alen, som han intet Brev har paa.s Og~aa fra samme 
Aar stammer et Lejerbrev til Han~ Mule, Hustru og begge de
res Arvinger paa en J ord ved deres .eget H u s med Hlllse, J ord, 
Gaard og Have, for en aarlig Skyld af 6 Mark, o,g 1567 gives 
der Lejerbrev paa endnu et Stykke af Set. Knuds Haver, om
trent 1/2 Skp. L. stort, "Norden for Aaen og Vesten næst op 
til Klosteret".2o Fra 1573 hedder det, at Mikkel Bager faar en 
anden af Set. Knuds Jorder, nemlig en, ,,~om er 50 Fod bred, 
og saa lang som fra Gravene til Adelgaden, med Honunel
hauge, Kaal-hauge og sin rette Tilligelse til ewig Tid for aar
lig J ordskyld og Leje af 24 Skilling". s 

Det er rimeligt at tænke sig, at naar der saaledes er solgt 
løs af Klostrenes Jorder, har man ikke haft synderlig Inter
esse af dem ud over at faa Penge ind derfor. De resterende 
Arealer er ikke passet, og efter at Kongen i 1575 har beset 
Bispegaarden i Set. Hans, udsteder han i Kaliundborg følgen 
de Brev under 28. Juli : 20 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



72 

Desligeste efterdi vi nu at holde fornævnte Kloster (St. Hans) ved ·Magt 
kunde vi ikke ombære hvis Klosterhauge, som vi nu en Tid lang clerfra have 
!orien t ei heller lide, at det Stræde bliver ved Magt, som ligger bag Klosleret; 
bedende Eder og ville, at I saa mange Hauger, som ere forlenede fra for
nævnte Kloster igjen annammer. lhvosomhelst dem have og tillige Borgmestre
ne, at de forte Stræde tiltænkt at aflægge saa der ingen igjennem ager, eller 
har deres Gang ... " 

Endnu fra 1582 berettes der om talrige Overdragelser af 
Set. Knuds Jorder, bl. a. en "Hauge Sønden Møgelbro", Borg
mesterens Abildhauge og Humlehauge m .fl. og opregnes 9 
af Klosterets Haver, og endelig i 1584 overdrag•es der Niels 
Bagger en hel Række Jorder fra Folk, der skylder ham Penge, 
nemlig "Set. Knuds Abildhauge, 2 Vaaninger i .. med den store 
Humlehave, der støder op til Hospitalets I-lauge og Jens Gry
destøbers I-lauge, Den store Abildhauge, der gaar ned til Set. 
Clara Klostermur. Den lange Hauge ved Set. Gertrudsholm" 
m. fl., og idel der i Dokumentet, der ogsaa omfatter andre 
Forhold, iøvrigt nævnes 32 andre I-laver, deriblandt den "gamle 
Slotsabildhauge", forstaar man, at Odense By paa disse Tider 
_har været endog overmaade rig paa Haver, - ja der skal 
endog have kunnet udføres Havefrugter, saasom Æbler og Pæ
rer herfra. 2t Et interessant Afsnit af Havernes Historie er 
Striden o.m Hans Mules Have (1585) 39, som det vil føre fm 
vidt her at redegøre for. 

Blandl alle Odenses Haver indtog Lægen Cornelius Hams
forts utvivlsomt den første Plads. Apoteker og Læge Cornelius 
v. Hamsforth fik i 1549 af Kong Kristian den Tredie Jens An
dersens Gaard paa Flaldwven,t0 og ved Hjælp af Forbindelser 
i Udlandet skaffede han sig en anselig Samling Planter uden
vælts fra. I Almindelighed var Apotekerhaverne efter Klostre
nes Nedlæggelse jo nok de betydeligste i Byerne; men om nu 
C. H. har staaet sig særlig godt med Majestæten, eller han har 
været særlig berømt, nok er det, at Majestæten aflægger Be
søg i hans Haver, hvorom de kongelige Regnskaber siger, at 
der under 6. Juli 1558 "efter Kgl. Maj. Befaling (er) givet Dr. 
Cornelii Piger udi Odense 1 Daler som Hs. Naade Kgl. Maj. 
skjænkede dem den Aften Hs. Naade var udi Urtehaven hos 
Bispegaarden", der ogsaa var overladt ham. 22 

Med ReformaUonen forsvandt ikke Klostrenes Betydning, 
tværtimod vedblev de at være af stor Betydning for Befolk
ningens Forsyning med Lægeurter og formodentlig ogsaa paa 
anden Maade, idet de ved deres Tilstedeværelse som Embeds
haver og ved deres Eksempel kunde blive en Tilskyndelse for an
dre til at lade anlægge sig Haver, hvor der kunde dyrkes Ur
ter til Lægedom og til Ma:d~orsyning. Selve Klosterhaverne fik 
ofte Lm· at fortsætte deres gamle Funldion som Lægehaver, 
idet de tillagdes Hospitaler og Sygehuse, saaledes som det bl. 
,-.- • . o • ' 
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a. hedder i det kgl. aabne Brev af 27. Februar 1539 om Graa
brødreklosteret i Odense; at det skænkes til et Hospital og 
Sygehus med "Bygning, Abildhave, Humlehave, Gaardsrum, 
Haverum, intet undtagen".s 1560 er der Skøde paa en Set. 
Jørgens Laugs I-lave i Assens (Aktstykker I. 189). 

Det var ikke Smaating, der undertiden fortæredes af Grønl
sager og Frugter ved disse Tider, og det kunde derfor være 
betydelige Porti-oner, der krævedes ind. Fra 1579 foreligger 
Brev om noget saadant, idet Michel v. Kemnitz beordres til · at 
købe og sende Cornitz Viffert i Odense: 8 Skok H vidkaal, 6 
Td. syltet Kaal, 2 Td. Persillerødder, 2 Td. Peberrod, 6 Td. 
skaanskc Roer, 6 Td. Gulerødder, 4 Td. Hødløg, 6 Td. Pærer, 
1 Læst Æbler, 2 Td. Valnødder, 2 Kurve Bønner, 100 Pd. Mand
ler, 1 Td. Kastanier, en Fjerding Figner, 1 Td. Svedsker, en 
Otting Korender, 2 Fjdk. Agurker. Endvidere skal en Tolder 
i Rødby købe 11/2 Læst Æbler, og en anden i Lybæk købe 2 
Ottinger Lernoner og 2 Td. brunsvigske Roer.4s 

Til "Forsamlingen "i Odense'' gives 'der 18. Oktober 1579 
Christoffer W alkendorf Befaling at bestille: 5 Læst Æbler, 3 
Læst Bradepærer, 8 Td. Gulerødder, 8 Td. Hvidroer, 3 Td. 
Bortfeldtske Roer, 8 Td. Løg, 6 Td. Valnødder, 6 Skok Cabuds
ho':eder, 4 Td. Peberrod, 6 Td. Persillerødder, 4 Td. Pastinak-
k~~ . 

Det er ikke uden Grund, at de foran anførte Niotaler an
gaar Odense By; thi dels maa Klostrene der have virket be
tydeligt fremmende for Havebruget, dels har i Almindelighed 
Byerne været foran Landet i den Henseende paa delte Tids
rum. I Boreroe var der "neppe en Gaard eller et Hus af Be
tydning, som ikke havde en Haveplads, ja hist og her var der 
endog Tofter. Selv i en fremragende By som Odense var der 
Risgærder ud mod Hovedgaderne i Frederik den Andens Tid" 11, 

og "De fleste Baggader v:ar :ikke bredere end, at to Vogne netop 
kunde komme forbi hinanden ... (ja) Mange var i næsten hele 
deres Længde begrænsede af Havediger".ll Men det er kun li
det, man ved om disse Haver. De beskrives ikke, og de om
tales ikke i del daglige Liv. Kun naar de sælges eller paa an
den Maade overdrages til andre, sti!<ker de deres Aasyn frem af 
Dagens graa Taage, og vi hører et og andet om deres Til
stedeværelse, bl. a. hvorledes de vurderes Mand og Mand imel
lem. 1626 omtales Chr. Sørensens Have ved "Pjentedam",39 og 
saaledes takseres i 1683 "Hans Wichmands Gaard og Have til 
130 R dl.", - et ikke imponerende Tal.12 

Ogsaa andre Byer har naturligvis paa disse Tider haft Ha
ver. Saaledes hedder det fra Bogense 1641 og 42, at Borgme
steren forordner, at dersom nogen afbryder Gærderne om By
ens Haver, da skal han bøde den Skade, der sker, og desuden. 
staa i Byens Halsjærn (3. Septbr. 1641),46 og Borgerne advares 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



7:t 

ligeledes om, at "hvo som dølger dem, der OJ?rykke Kaalrød
der eller Løg eller Urter af nogen Mands I-lave, skal selv staa 
til Rette som for andet uhjemlet" (13. Juni 1642).46 

LANDBOHAVER INDTIL c. 1770. 

!Imidlertid tager vi ganske fejl, hvis vi tror, at det kun er 
i Byerne, at der paa d!sse Tider har været I-laver. Vel har 
Odense, som det er ·set, været saare rig derpaa; men ogsaa 
paa Landel har der dog været ikke faa Haver, ja endog paa 
sine Steder og til visse Tider overmaade mange. 

Oplysningerne 6m Landbohavebruget fæstner sig ikke i 
saa konkrete Data som for Byernes Vedkommende. Vi har 
her at gøre med Oplysninger i mere Almindelighed, saaledes 
Lovbud og almene Beskrivelser. Allerede Dronning Margrethe 
havde udstedt Paabud for Bønderne om at plante Æbler og 
Pile ved deres Gaarde, og i 1446 fik de laalandske Bønder de
res ,,:Vilkaar", hvorefter de bl. a. skulde plante Æbler og lægge 
Humle. Endnu i delte Am·hundredes Slutning udvidedes det
te Paabud til hele Landet, nemlig i Forordningen af 1490 s om 
Handel, Bygning af Skibe etc., hvorefter der paalægges Bøn
derne at lægge 6 Humleplanter aarligt. Men som Laalikerne 
ikke skJulde nøjes med at lægge 6, men maatte lægge 30, saa
ledes har man ikke ment, at Fynboen kunde nøjes med de i 
den almindelige Form,dning paabudte 6, endog ikke med 30, 
men maatte lægge hele 60 I-Iumlekuler, hvorom Forordningen, 
de saakaldte "Fyens Vilkaar" af 1473, siger,47 at 

Item hvelken almues Mand, Vor og Kronens, KirKens eller Vort Ridder
skabs Tjenere, som ikke inden et halvt Aar her efter, at dette Vort Brev er 
forkyndt og læst, har bygget af Sten et Beboelseshus i sin Gaard og nestkom
mende Paaske ikke har i sin Gaard, den som har Plads, tresindstyve Humle
kuler, den haver fQrbrudt en Oxe til sin Jorddrot og skal siden hen alligevel 
gøre, som det staar skrevet. 

Denne Kristian den Førstes Forordning bekræftes under 
19. Februar 1492, hvor det samme Antal Humle forekommer, 
ligesom den atter confirmeres i 1547, dog med de betydelige 
Ændringer,4s at der nu kun forlanges 10 Humler (hvilket dog 
er det dobbelte af, hvad der forlanges af det øvrige Land), og 
yderligere forlanges 16 eller 20 Pile (mod i det øvrige Land 
10); derimod forlanger denne Forordning ikke plantet Pærer 
eller Æbler, saaledes som det i det øvrige Land hedder (Chr. 
III's 4de københ. Reces af 6. Dec. 1547). 

Ihvorvel denne i og for sig uforstaaelige Udvidelse af An
tallet og den deraf fremkomne tunge Byrde ikke har kunnet 
bæres af Almuen, idet der ikke kunde skaffes Planter til et 
saadant Storforhrug, idet Paabudet ofte ej heller blev Almuen 
bekendt, og da endelig det plantede ikke er bleven plejet, og 
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altsaa Pa.abudet ikke har bragt de Resultater, det skulde, er 
det dog utvivlsomt, at Fyn har dette Magtbud at takke for, at 
en senere Tid har kunnet opvise en saa stor og frodig Humle
dyrkning og Frugtavl, som Tilfældet har været. Kneb det med 
Paabudets Gennemførelse, indskærpedes det blot Lensmændene 
at efterse, om alt var i Orden i saa Henseende, og Gang paa 
Gang er Paabudet da bleven gentaget, udvidet og præciseret. 

I en saa tæt befolket Egn som Fyn har Lensmændene haft 
forholdsvis let ved at overse, om Paabudene blev overholdt, 
og selv om Paabudene nu ikke var kommen, fandt man i de 
frodige EJgne Lyst til at dyrke I-laver. Allerede saa tidligt som 
1226, da Munkene havde Ejendomme paa Fyn, Laaland, Ærø, 
Als, Jylland og Vesterhavsøerne, hedder det, at der til disse 
hørte ;,Vingaarde" (vineæ). At dette ikke er ganske korrekt, 
er indlysende; men dette "Vingaard" maa forstaas enten saa
dan, at man af disse I-lavers Produkter har lavet sig Frugl{
vine, Cider etc., og at altsaa I-laverne har været Æblehaver el
ler andre Frugthaver, - eller ogsaa at M:unkene har fundet 
paa at kalde dem saaledes, fordi de der har fundet Humle, 
som de saa voksede paa en lignende Maade som Vinstokkene 
i de sydligere Lande, - og det er da Humlehaverne, der har 
foranlediget, at de mente at have Vinhaver ved deres landlige 
Gaarde og · Besiddelser. 3 

Senere hen i Tiden hører vi naturligvis oftere om Haver, 
saaledes 1563 om en kongelig I-lave ved Næsbyboved Sø, som 
i Stedet for en kontant Betaling af 1000 Gylden, som J\.ongeni 
skyldte Oluf Nielsen, overlades denne, og 1588 bortforpagtes 
disse "Frugt- og H umlehauger" til SlotsmøUeren. 3 

Endnu længere henne i Tiden synes Forfatterne at overgaa 
hinanden i Beskrivelserne af Fyns Haver og Frugtavl. Alle
rede fra 1656 hedder det derom ; 14 

"Eble, Pærer og deslige er ingen Bonde saa ringe, som jo deraff under
tiden haHve at affhencle. I synderlighed ere gemenligen hos Adelens Herre
gaarde (som i dette Land ere u-trolige mange) store Frugthah·er, aff dessen 
Fruct de icke allene Lester Most kunde haffve at støde, men endocsaa store 
Partier aff samme Fruct kunde haffve at selge, hvoraff Kiøbmend dem lil
handle hele Skibsladninger, oc til omliggende Stæder, saavelsom Lil Norge ud
føre." 

Saa tydelige er Resultaterne, og saa præget er allerede nu 
Fyn af Havedyrkning, at da Jens Steen Sehested i 1671 skal 
beskrive Fyn, saa bliver det med en samtidig Lovprisning af 
Landets I-laver, der er et Paradis, - det som Hvermand ejer: :3 

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

I endnu højere Grad gaar efter denne Tid Havebruget frem 
paa Landet, mens det svækkes i Byerne, idet Christian den 
;Femte i 1692 udsteder Forordning om, at ingen maa lade ind
rette Haver ud til Gaden paa "øde" Bygningspladser, "saasom 
sligt er Byerne til Vanheld, og foraarsager at deslige Pladser 
ei igjen opbygges".l5 Paa Landet derimod, hvor der er ansat 
Gartnere ved mange af Herregaardene, og hvor Herremanden 
har Raad til at ofre noget ud over det sædvanlige, vokser der 
store Haver frem, saaledes som der allerede fra tidligere Tid 
har været saadanne, f. Eks. paa W edellsborg, hvorom en 
Instruks for Gartneren af 1706 meddeler.l 6 Ved disse Tider 
føres Kartoflen til Landet, men først langt senere bliver dem 
dog almindelig paa Fyn,11 og i Christian den Sjettes Forord
ning af 23. Jan. 1739 om Skoler paa Landet hedder det, at der 
til hvert Skolehus skal lægges en "tilstrækkelig Kaalhauge",ls 
og denne saavelsom Præstegaardens ofte rummelige og Herre
gaardshavernes endnu større Haver har været meget betyden
de for Håvebruget paa Landet i disse Tider. Saavel ved Kar
toffelens Udbredelse som med den øvrige Havedyrkning var 
ikke mindst den rationalistiske Præstestand saare virksom, 
baade ved deres direkte Eksempel paa Haveanlæggelser og ved 
deres Udgivelse af Haveskrifter, som dog nok kunde være af 
en tvivlsom Art. 

Et Eksempel i Henseende til en moraliserende Havebog 
har vi. hos Povel Li:~rche, der, som han selv udtrykker det, 
var "Evangelii Tiener til Lmnbye :Menighed udi Fyen", og som 
i Aaret 1738 udsendte det lille Skrift med den lange Titel: "En 
Bondemands Haand-Bog, RYDrudi Hand underviises/ hvorleeles 
band sine Jordiske Forretninger, som hand i sit Kald og Stand 
føres til, og andre Slags Ting, som hand idelig og jevnlig om
gaaes med, maa anvende TIL GUDS ÆRE OG SIN SIÆLES 
OPBYGGELSE, Tilligemed en andægtig Morgen- og Aften-Bøn, 
Efter en gudelig Vens Begiering af det Engelske Sprog fOI·dan
sket og forbedret TIL BONDENS NYTTE OG BRUG". I dette 
Skrift fortæller Lerche om Pløjning, Harvning, Saaning etc.; 
men kun af de Stykker, der handler om Haverne, skal her ci
teres: \ , l : 

XIX. At Pode. 
' 

Det er en forunderlig Ting at see, hvorledes et Træes Natur kand ved· 
dette Middel aldeles blive forandret l Et vildt Æble-Træ, som af sig selv bærer 
suure og beeske Æble maa ved dette Middal bære de sødeste og meest vel
smagende Æbler. Ligeledes er det med de andre Træer, i hvor u-behagelige 
deres egne Frugter ere, kommer dog til paa denne Maa,de at bære søde og be-
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hagelige Frugter. Saaledes som denne vilde Stamme var, før der blev podet i 
den, og den blev besat med ædle Qviste, saalildes er ogsaa de heste blandt 
Menniskens Børn, den stund de ere i deres Synde-Stand. Gud bedre det l Blev 
vi overlad te til os selv, vi skulle aldrig giøre noget, som er godt. . . . men 
naar vi bliver indpodede i Christa, saa drager vi ikke alleeneste Saft og Kraft 
af ham, men vi faaer ogsaa en anden Natur, vi bliver da nye C'.reaturer i 
Christa .... 

XX. At Beskiære. 
Hvor reede ere dog disse Træer til at nelskyile deres Frugtes-løse Vand. 

Greene, hvilke, dersom jeg ikke afskaaer og afhugg-ede dem, skulde drage al 
Saften og Kraften fra Træet, at det omsider ingen Frugter kunde bære mig, 
men maatte slet gaae ud. I disse Træer seer jeg en Afbildning paa min egen 
fordarvede Natur, som er alt for fru gtbar at føde mange daarlige og hedrage
lige Lyster i mig.. . . Jeg maa derfor være lige saa vagtsom over mit eget 
Hjerte, som over min Frugthave, Ilittig og noyee give agt paa mine _syndige 
Tilbøjeligheder, at, naar somhelst nogen af dem bryder ud, jeg da maa af
skjære dem .... 

Mens Pastoren mere holder sig til gudelige Betragtninger, 
holder Amtmand Juel i Norge sig mere til det praktisk-økono
miske i sin Bog, der i 1755 udkom under Titlen "En god Bon
de" m. v., og hvoraf Afsnittet om Humle maa siges at have 
særligt Bud til Fyn og skal citeres: 

9. Capitel. 
Om Humle-Gaarde at plante og rygte. 

P l a d s e n s B e s k a f f e n h e d. 
Pladsen, hvor Hummel-Gaard eller Hauge skal giores, maae efter Muelig' 

hed ligge i Lye imod Soelen, fra Østen til Norden, indtil Vesten til Sonden, 
og have bag sig 1-Iuus, Gaard, Bjerg, Bakke, høyt Plankeverk eller store Træer, 
der kanel ligesom dække Humlen for Nordlige kolde Vinde, samt for sæd,·an
lige Storm-Vinde, som paa den Gaard, hvor Hangen er, pleyer at blæse. 1\Iar
ken, Jorden eller Grunden maa hælde noget, særd-eles mod Østen eller Son
den, og der imellem. Jorden eller Mulden maa ey være hverken for tor eller 
vaad, men maad.elig. Ey heller maae nær v_fild Hangen være fersk Søe, surn
pige Kilder eller Moese. 

J o r d m o n n e n s B e s k a f f e n h e d. 
Jorden maa. være en feeil, moer, reen, løs og sort Muld. Er der Leer

Jord, da maa den med grov Sand, gammel Fæe- og Faare.,.Mog, helst gam
mel Sommer-Møg, Aske og· god Mulil, rumdelig forblæncles, renses fra Bødder 
og Steen, og giøres mør og reen som en Urte-Seng. Er det Sand-Jord, maa den 
med bemældte Muld og Møg gjøres frugtb ar, særdeles udie Gryiler eller Seng·~. 

Humlen skal plantes. 
S æ d o g P l a n t e n. \. 
Til Sæd behøves det heste Frøe, som er tagen af en stærk og vel mocn 

Humle, og saaes heel tyndt udi en duelig Jord, saadan som oven er meldl 
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betids om Vaaren. Naar Sæden opvoxer, maa den holdes reen for Ukrud. Det 
andet Aar derefter kand den plantes. Igjennem Pladsen, hvo~ Hiaugen gjøres, 
graves med Spade, ligesom Plov-Furer, fra Østen til Vesten, eller fra Vesten 
til Østen i lige Linie rader, en efter anden, en alen dyb, om Jorden er saa 
dyb, og 11/2 alen bred hver Rad eller Gryft, og Mellem-Landet, som skiller 
Gryfternc gjores ligesaa brede, hvilke lange Gryfter fyldes C>p med G~ødning 

og den opgravne Muld, om den er dygtig, hvis ikke, bor Mulden ligge opkastet 
et Aars Tid, saa bliver den af Solen, Luften og Regn og Dug forfrisket og 
feedet, om det ikke er Sand, Aur, eller anclen slem Muld, man er den ufrugt
bar, da maa man forskaffe sig anden god Muld, som oven om Jordmonnen er 
sagt. 

Siden skjæres hver Humle-Rød af frisk og tæt oven for et hvert Leed saa 
Roeden, som skal plantes, bliver omtrent et Spand lang, og om nogen raauen 
Bark er paa den, maa den aftages indtil den ferske Und-erbark, legges saa 
ned i bemeldte Gryft, en efter anden, halvanden alen bred, imellem hvert 
Stykke Roed, efterat Gryften med Muld er fyldt, og tages derved i agt, at 
hver Roed-Stykke Jegges saaledes, paa skions, at den tykke Ende vender ned, 
men den smale op ad, paa Gryftens Brede. Plantningen ske<!r baade Vaar og 
Host, naar Veyret er klart og mildt, tre Dage før, eller efter Nye Maane, sær 
i Mikkelmis Nye om Hosten, sidst udi September Maaned eller der omtrent; 
Men om Vaaren betids, saa tiilig Humlen begynder at spire op, hvilke ned
lagde Planter bedækkes vel med Jord, helst om Hosten. Det første Humle-Rød
derne om Vaaren skyde Spirer, kand de omkring Hoved-Roeden yderst ud~ 

spirende Rodder eller Riis varlig afskjæres, og derefter strax plantes, paa 
saadan Maade, som før er rørt; Man kand og boye fornævnte Spirer, naar de 
ere en alen lang opvoxen, Cirkcl-viis omkring Boved-Roeden eller tltamm.en, 
ned i Jorden, og naar de derhos bliver vel dekket med god Muld, voxer af dem 
mange Ranker, paa 2 a 3 Aars Tid. Bemældte Planter, maa. holdes reen for 
Ukrud, dog maa man ikke hakke Jorden løs omkring dennem det første Aar, 
og naar de saaledes ryktes, bær de Humle inden, 3 Aa!r. Skal ·Humle-Rødder 
føres en lang Vey, maa de ind,,ikles i Halm, men hest forvares tie udi en 
Æske, eller Kiste, lagt i god Jord, helst i den Muld, de er voxen udi. 

Nogle holde for hest, at Rumle-Gaarden bor overalt først ployes, eller op
spades, muldes og gjødes paa det heste, førend bemældbe Gryrter gjores. Andre 
meene at det er u-nødvendigt. Nogle gjøre saadanne lange Gryfter a.llene udi 
Leer eller haard og u-nyttig Jord, uden at opgrave eller giøde Bænkene, som 
skiller Gryfterne ad. Andre grave op firkantede Huler, som er halvanden eller 
to alen i hver Kant, og ligesaa langt er der imellem hver Hule, eller Ilummel
Seng, hvilke Huler kaldes Kuler. Andre igjen nedsette udi saadan tillavet Seng 
mange Rødder tillige. B es t er det, at forsøge det alt, og siden at ud vælge det 
som befindes tienligst : Thi Jorden er meget ulå.ig af Natur, saavelsom LufLen, 
saa at del som er god udi Hummel-Gaard, vil ikke lykkes udi en anden. 

Endeel foregive at der er tvende Slags Humle Han og Hun, den eene moe
nes fjorten Dage førend den anden, og er stærkere, hvilken skal Yære Han af 
Slaget, og denne skal plantes tiilig om Vaaren; Hiin skal være Hun, og skal 
plantes om Hosten. Vild Humle er at kiende af Rankerne, hdlke ere smale, 
slette oc blege, ikke laaden som den Tamme, den voxer oftest blant den Tam-
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me, denne uden hinder, udi en god Hummel-Gaard, ja., naar HummeL-Gaard.en 
ryktes vel, bliver den tam i Længden, hvorimod den Tamill{e eller gode Humle 
udi en ond og vaad Jord forandres til vild Humle. 

H a u g e n s s æ d v a n l i g e G j ø d e l s e. 
Ukrud og Græs maa flittig med Roeden oprykkes (som bequemmelig giøres 

efter en nye falden Regn, thi da losner Rødderne strax man drager paa Græs
set), derpaa strax hakkes smaa og stroes over Kulerne, for at raadne og giøre 
Jorden feed, hvilket er en Gjerning som smaa Born ror Lyst skyld gierne giøre. 
En Hauge, som allerede bær HumLe, vil om Yawren varsom ophakkes, renses 
og giøres møer, saa og hver tredje eller fjerde Aa~· giodes, om den skal bære 
bestandig eller bære god Frugt. 

\'ed Midsommer eller for, bør de nederste og største Blade afplukkes, paa 
det Knopperne kand blive desstørre. Mod Vinteren rnaae Kulerne eller Gryf
terne, ja heele Hangen vel overdækkes med Eenebær Træers lliis, eller med 
Bar, eller Halm. Efter Aftens Taagen eller Jordens opstigende milde Damp, 
legger sig stundom i stille Vejr i Soel-Rindingen en fead Dug pua Humlens 
Blade og Knopper, som smager sod, denne Dug maa endelig ved Røg fordri
ves, tor Koe-Møg, Enebær Træ, Riis, Halm eller Lyng, lagt paa Ild, for den 
Ende hvor Vinden blæser igjennem Haugen, er dest at roge med, saavidt mig 
endnu er vitterligt. 

Muldvarper, hvor de ere, maa flittig eftersættes og øedelægges. Legger man 
eejn eller fleere forraadne Tusser, .. udi en vel glasseret dyb Potte, Ki::etlel 
eller andet, .som inden til er dyb, glat og smalest op ad, og sætter den i Ilau
gen ned i Jorden, saa den øverste Deel gaar lige ved Jorden; Eller . man kom
mer i Potten en levende Muldvarpe, da løber Muldvarperno ned i Potten, og 
kand ey slippe op igjen. 

Vil en Humle-Gaard ey blive frugtbar, uagtet at den ligger bequemt, da er 
det vist Tegn til, at Jorden er u-duelig; Hvorfore Eftermanden endelig maa op
grave Rodderne, føre nye og god Giødning i Ku1erne, og rense og pynte .Jor
den paa det hest!' sampt derefter strax ordentlig plante Rødderne, efterat han 
dem haYer bt>skaaret, som tilforn mældt er. Endog de fleste Bonder ikke for
flytte Humlen, saa er det dog vist, at Humlen vil forflyttes hvert femte eller 
siette Aar, og med det samme Jorden i Kulerne vel flyes, saaledes som nyelig 
blev sagt. 

H u m l e-S t æ n g e r o g d e r e s B r u g. 
Stængerne vil være vel lange, helst af Grane-Træ, men ingenlunde Birk. 

Dersom de hugges i Neden, da bevares de læng.e for Forraadnelse. De bliver 
tilspitzet paa Dyk-Enden i Firekant Om Vaaren naar Humlen er oprunden om
trent en Alen høy, da nedsættes vel fast i Jorden een eller . to Slænger hos hver 
Kule, og bindes nogle Ranker til hver Stang, med J3ast, eller Straa, siden haves 
Tilsyn, at Rankerne i Fremvexten kand nogenledes blive ved deres egne Stren
ger, paa dP.t at Soelen, kanel skinne og Vinden blæse imellem Stænge.rne helst 
langs Gryften eller Raden fra Østen til Ves'ten. Overflødige smaa Rødder eller 
Spirer, som oprinde, vil afskjæres og andensleds plantes, sælges eller bort
kastes. 
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H u m l e n a t i n d h ø s t e o g b e r e d e. 
Den skal med Stængerne optages, naar den lugter heel stærk, og førend 

Knopperne aabnes og slipper Frøet; thi udi Frøet er den største Kraft. Ran
kerne afskæres paa Stængerne en alen høy frll. Jorden,, Stængerne optages sag. 
telig og henbæres paa et Loft, hvor Humlen kand tørres, der tages Humlen af 
Stængerne, Knopperne plukkes af, giøres gandske reen fra Blade og Quiste, 
siden bredes ud over Gulvet og tørres, og saasnart Humlen er tør, bør uen 
indpakkes udi en lukt tæt Tønde. Udi de optagne Stængers Huler i IIaugen, vil 
sættes Pæle til Kiende-Mærke, at Stæng·crne til næste For.-Aar, kand vorde sat 
i forrige Hule, eftersom ved nye Hul at giøre, kjund1e Hummel-Rødderne faae 
Skade. 

Hurnle-Gaarde give baade Lyst, Tids.Fordriv og en stor Fordeel, naar de 
trives vel, og de trives :nok, om de blive vel anlagte, og siden med fornamflig 
Tilsyn ryktede. 

Nogle Aar efter (1786) boldt "Candidat i Theologien, Hof
mester paa Harridtslevgaard og Medlem af det kongelige lærde 
og typographiske Selskab i Fyen", Georg Henric Lund, en 
"Indbydelsestale til Bønderne paa Haaridtslevgaards Gods i 
Fyen til at høre Forelæsninger over Havedyrkningen holden i 
Haaridtslev Skole den 3die Søndag efter Trinitatis", en Tale, der 
foreligger trykt. Det lille Værk paa smaa 50 Sider i meget lille 
so-Format er tilegnet "De Herrer Commissairer i den anden 
Agerdyrknings Commission af det ·kongelige danske Landhuus
holdnings-Selskab" og begynder med en Hyldest til disse "Mine 
patriotiske Herrer!" Efter denne Hyldest gaar Lund over til 
at omtale Edens Have, Kinesernes og Storsultanernes Haver, 
Babylon, Kong David, Perserne for endelig Side 25 at komme 
til noget mere nærværende, nemlig Gyldensteens I-lauge. Denne 

"er anlagt i en liden Skov. Skoven er igjennemhugget og i denne finde I 
præglige store Hoved-Gange, som fra disse have Bigange, som ere hugne lvers
igjennem den tykke Bøgeskov, hvis ranke og høie Toppe give · et herligt Syn 
for dem, som spadsere der igjenne:mi ... Her find-e I mange høie grønne Hek
ker, bag hvis tykke gronne Muure Frugttræer og Kjøkkenurter synes · ·skjulte. 
Her see I nogle Støtter og nogle Slags Indretninger i Lysthunsene Lil For
nøielse ... Her see I et Blomsterbed at prale af acfskjillige Slags Indretninger, 
som nydeligen er anlagt efter denne fremmede Urtegaardsmands Kunst ... 

Harridtslevgaards Hauge frem,;iser mere det Nyttige end det Kunstige. 
Dens Beliggenhed har givet" Anledning dertit ... Tre store Hovedgange og flere 
mindre Bigange, plantede med Frugttræer, dele den i Quarterer eller Fiirkan 
ter, som erc indfattede med de lavere Træer, hvis syrlige og velsmagende Frug
ter ere lige saa nyttige, som brugbare i Hunsholdningen ... Disse store Træer· 
er beklædtt> med hoie Hækker ... Bag disse Hække er en nyttig Humlehauge 
og flere Slags Forraad for Haugen og Hunsholdningen skinile . . . For alle Ho
vedgange~e ere satte Lysthuse, som ere beklædte med Naturens pyntelige DækkP 
og Bigangene have adskillige Slags Taxtræer og ranke Grantræer ... Hele Irau
gen er en smuk Hauge, naar den flittig · holdes under Saxen ... 
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Betragter · de smukke Ha uger i den lille By Bogense, som grændser paa 
Eders Marker! Betragter hvorledes den ene Borger kappes med den anden -
hvo, der kan paa et lidet Rum have den smukkeste Hauge. - Her see I nyt
tige Kjøkkenurter, smukke Blomster og gode Frugttræer, som ere indfattede 
med tykke Liguster hækker.. . Her finde I Kunsten anbragt i Jorden med 
Spaden og i Lysthuset med Malerens Pensel .... 

Naar I nu have besøgt disse Hauger og erfaret at deres Indretning og 
Pynt er saaledes, som jeg har sagt Eder, betragter saa Eders egne .Hauger; 
Mon disse ligne dem, om hvilke jeg har forta~t . . . Her staae Frugttræer .i 
Eders Hauger, som ere plantede af Eders Forfædre, hv'is tørre Grene aldrig 
give Frugt, hvis tykke Toppe skygge hinanden saaledes, at Frugten aldrig kan 
blive moden i varme Sommere ... Det er saa sjeldent, at nogen iblandt Eder 
planter noget Frugttræe. Her er i Eders Hauger ingen Kjøkkenurter, ingen Car
bofler eller Jordæbler og ingen Slags Kaal, uden lidt Grønkaal li! Vinteren. 
Om Foraaret mangle I denne og afskjære den grønne Busk af d'en fremvoxte 
Skarntyde, som I endog med Flid opelske iblandt Eders Humle. Denne hakke 
I iblandt andre Blade til Kaal ... 

I de 7 Aar jeg har opholdt mig iblandt Eder, har jeg foræret enhver a.f 
Eder, som har havt Lyst ... Frøesorter ... alleslags smukke Blomster ... Svib
ler, Frøe og Planter at · sætte og smukke Urtekoste. Disse Urtekoste have de 
alle baaret hjem og pyntet xJ..eres Krukker med, men .Blomstrets Planter .. . have 
endeel af Eder kastet paa Veien uden for Haugen ... En Nellikeplante og et 
Ambratræ var det eneste I havde Lyst til, da Maigrevinden kunde pynte sin 
Krands til sin Græve, naar han . . . skulde anføre hende for den dandsende 
Skare ... 

Jeg 'indbyder eder derfore, at være mine Tilhørere hver l\Iorgen fra KL 7 
til 8 og hver Aften fra 6 til 7. Eders Ungdom kan strax undervises i denne 
Skole af mig og I selv kan høre derpaa, naar I have Lyst, Tid og Leilighed 
hertil ... " 

Disse I-Ierregaardshaver, som Lund omtaler, øvede utvivl
somt baadc indirekte og direkte deres store Gerning for I-lave
brugets Fremme, indirekte derved at de ligesom Præstegaards
haverne laa som et Bevis fo-r l\Iuligheden og Nylten af Have
dyrkning, - direkte derved, at Bønder paa Hoveriarbejde eller 
ved Daglønsarbejde i I-laven fik Indblik i deres Drift og lærte 
et og andel af Gartnerens Kneb og daglige Gerning af, hvorved 
de selY bleY i Stand til at give sig til at plante og pode. Endelig 
ogsaa fordi Gartnerne der kunde være .Folk behjælpelig dermed. 

Blandt de Herregaardsgartnere, som gav sig af med i Skrift 
og paa anden Maade at give Bonden Vejledning, var ogsaa 
J oh an Christian Steen paa I-Iollufgaard, der 1799 udgav "An
viisning i Haugedyrkning for den danske Bonde", en Bog paa 
50 Sider, der kostede 10 Skilling. I denne Bog siger Steen me
get fornuftigt, saaledes i Indledningen: 

§ l. Bønderilaugernes Beliggenhed og deres nærværende Opvartning i Al
mindelighed. 

Ved enhver Bondegaard, ja endog ved ethvert Bondehuus overalt i Dan
mark findes et Stykke Jord aflagt til Haugeplads, større eller mindre og ofte 

6 
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tre Lil fire Skæpper Lands Størrelse. Disse Hauger dyrkes paa forskiellige Maa
der; men største Delen saa ringe, at man undertiden i hele Byen næsten ikke 
finder et Frugttræ og ligesaa lidet eller intet dyrket til Kiøkkenurt.er; men ofte 
i det Sled findes størstedelen af gode og store Hauger at ligge ledig, enten kun 
til at tøjre et eller andet Kreatur paa, nogle Dage om Sommeren, eller og over
groet med Nelder og andet Ukrudt. 

Og hvad er Følgen heraf andet, end at Besidderen af disse Hauger enten 
ikke nemmer eller ikke har Raad til at kiøbe det Højstfornødne af Frugter og 
Urter, og altsaa ikke nyder eller kiender den Velsmag og Drøielse som saa
danne Ting frembringe ved Slagtning og hele Aare:t igjennem til Huusold)lin
gen; eller og skal de søge Markeder og Kiøbstæder, .og for den rene Skilling 
anskaffe det Fornødne. 

Langt fra at de alle saaledes under eet kunde komme i Betragtning; jeg 
vil derfore, efter Sagens Beskaffenhed tydeliggiøre Forskiellen, ved at dele 
dem i trende Classer. 

§ 2. Hvorledes disse Hauger bedst kunde behandles og nyttes . 
. . . De fleste ... Hauger ligge i Byen, næsten i Læe for alle skarpe Vinde, 

og behøve altsaa ikke nogen anden Skiøts. Derimod de som mangle dette, paa 
een eller flere Sider, især de nye udflyttede Gaarde, maae strax forsynes med 
Plantning, omkring ved Hegnet. 

Bortset fra den efter Loven paabudte Plantning hørte Ha
vedyrknlngen jo mere Privatlivet til og var en frivillig Sag. 
Der svaredes almindeligvis ikke Afgift af del dyrkede i Haver
ne, bortset fra Humlen, og det var ikke undergivet Fællesskabs-· 
driften. Fra dette sidste var der dog ogsaa Undtagelser og her
skede i saa Fald (ligesom for Markbruget) et Fællessab om 
Dyrlrning og Pasning af Bede med Kaal. 

Man havde saadanne Steder et fælles Plantebed, der var 
en fredet Plet, hvor Byens Forsyning af Kaalplanter blev til
trukket Det blev vedtaget paa Stævnet, naar Kaalfrøet skulde 
saas i dette Bed, og paa en bestemt Dag mødte hver Mand i 
Byen med en Hjulbør eller Tørvekurv fuld af Hønsegødning; 
der ble" spredt over det indhegnede Bed, idet dette baade gø
dede og sagdes at skærme imod Jordlopper, - og naar Plan
tebedets Bestemmelse var fuldbyrdet, blev Planterne fordelt.2 7 

Hos den egentlige Bondestand af Almuen kunde det synes, 
som om Havebruget endnu ikke var naaet op paa noget syn
derligt fremragende Stade, naar vi tager "Præsteindberetnin
gerne" fra c. 1743 til Grundlag for en Oversigl.24 Det hedder i 
disse: 

iBaag og Vend s Herred: Træ-Frugt ere meest i Ambterne Æble, Pærer, Kir
sebær, Blommer og Krieger; de første toe Slags ))ruges gerneenlig til Must eller 
ligesom cle andre Slags ædes, som de ere voxnej .•.. Biehanger fineles ~emeen

ligen saavel ved Bonclergaarcle som Huuse, og Frugten deraf bliver som Ile-
kjendt brugt til Mød og Vox .. , · , 

Barløse: Frugttræer er mesten ved alle Gaarcler af Æble og Pærer, og til 

Årbog for Odense og Assens Amter 1926



83 

dend Fordeel, at de kand støde Must derai og bruge i Steden for Øll eller bort
selge Frugterne til Kjøbstæderne ... 

Dreslette: En Deel Æbletræer findes her i Sognet, meest i Brydegaard; 
naar de bærer vel til; kand seJges noget af Frugten. 

Gamtofte: Træ-Frugter ere ikkun faae ... 
Haarby: 5 a 6 Gaardemænd i Strandbye har en liden Abild-Have ved d,e. 

res Gaarder, hvorai, naar Frugten bærer til, een har soldt for 10 Sdr., en an
den for 12, den 3die for 15 til Skippere, som om Høsten farer til Norge; det 
øvrige støder de til Must al have om Vinteren til deres Grød istedenfor Gotøl. 
En Krog har de fleeste plantet med Homle ·ved deres Gaarder til deres Huus
brug . . . I. Sognet er een Herre-Gaard kaldet Løwismose .. ·. med en plaisant 
Have ... 

Helnæs: Æbler og Pærer, men icke eengang til Fornødenhed ... 
Kierte: Frugttræer ere her kun faae, og sælgis her ingen Frugt . . . Bie

haver ere de fleeste øde. Bønderne siger, at siden Voxet ey brugis til Kirckeus 
Prydelse, ere Bierne bortdøde. Men troligere er det, at de kolde Vintere og 
Foraare har gjort dem Skade ... 

Kjøng: Frugt-Hafverne her beataaer fornemmelig af Abild-Træer, som de 
fleste har Jagt Vind paa, og naar samme bærer nogle Frugter, støder Bønderne 
Eblerne til Must, som de bruger for at 'menagere Ølkorn, som de hafver Joms 
liden Forraad af; Bi-Hafver findes ikke her i Almindelighed, men en Bonde 
iblant kand hafve l, 2, 3 a 4 Biestader, hvoraf, naar det vil lychis, seJgis 
nogle Kander Honning; Humble hafver og de fleeste lagt Vind paa at legge, 
hvoraf de kunde hafve alleenesti til eget fornøden Brug, naar dend vil bære 
nogetledis vel til, hvilehel nu i nogle Aar har fejlet. 

Sandager og Holevad: Æble-Træer har vel de Fleeste ved deris Vaaninger, 
men ey i Overflødighed og derfor heller iche til nogen synderlig Fordeel . . . 

Skydebjerg og Orte: Frugt-Træer ere besynderlig Abildtræer til Nødtørfft, 
naar de vil bære ... Her groer en Urt kaldet Engeskjer (o: Engskjær) som sæl
ges til Fan'erne, Holdsrod (o: Holdsurt) og CaJamus (o: Kalmus) findes i Orte 
og Schydeberg ... 

Søllested og Vedtofte: Her voxer -ikkun gandske faae Frugt-Træer se: Eble
eller Pære-Træer; thi Grunde.n her er ikke synderlig ti enlig til Frugt Hafver ... 

Sønderby: Ligeledes (voxer) Ehler, Perer, Blommer, Rips, Stikkels-B:nr og 
Kirse-Bær lidet til Fornødenhed .•. 

Tanderup: Paa Frugttræer beflitter Indbyggerne sig kun' lidet. De 
Træer, som Ill;Cest sættes, ere Piile-Træer for at have Noget til Giærsel, som 
og giøres højt nødig, da her omkring er Mangel paa Skof. 

Vissenbjerg: De fleeste Frugt-Træer her i Sognet ere Abild-Træer, clog 
icke i nogen Overflødighed; naar disse Træer bær Frugt, støder Bonden Must 
deraf til Hi:ms-Behov. 

Billesbølle: Frugthaver~e her paa Egnen er ey af Consequence og be
staaer meest af Sommerfrugt, nemlig Æbler og Pærer, som Bunden perser Most 
af til egen Fornødenhed; men paa Hornmelhaver legger Bonden meest Fliid, 
som nest hans Gresning giver ham sin heste Interesse, dog feyler de offte . 

. Billesha ' 'e: Hafve-Frugter . findes ende el af, som bruges af enhver selv;_ 
hos BØnderne til Most bruges eendeel Æble og Pærer og undertiden seJges og 
Æbler, som Kiøbmanden fører til Norge . .. 
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.Billessk:ov: Æble og Pære Træer bestaar Hauge Frugttræer af ved Gaar
den; undertiden, som i Aar er sked, beskadiges Bioms.ter og Blade af Snarre 
Orme; men naar de vil bære til, kand der af haves til fornøden Brug i Huus. 
holdning Frugt oc Must. Ligeledes er ved Bønder Goedset her ... 

Brahesholm, Krenkerup: Her i Egnen falder ichun liden Frugt af Æbler 
og Perer. 

E:tholm: Her aufles ingen sønderlig Træfrugter. 
BoJsegaard: I Holse voxer Æbler, Pærer og Blommer, men icke i nogen 

Overf!ødghed, saa hvs deraf kand aufls, er alleenste at ansoo ti egen Fornøden. 
hed og Brug. 

KjæJtSgaard: De Hynder, som i første Post er anført for liden Kornauling, 
som er de f\este af Kiersgaards Hynder, haver derimod temmelig og frugtbare 
Hummelhaver, naar den bær, som :dog adskillige Aaringer er rnisvext; de Aarin
ger som Hornlen slaar sig, maa ieg eriege de fleste Hynders kongelige Skatter, 
og da faar ieg hos Nogle ingen Landgilde; mens naar Hornmelhaverne da er 
frugtbare, betaller de mig igjen. Samme Bønder haver ogsaa nogenledes Æb
ler, nogle at selge, som er Krigsæbeler (o: Gemmeæbler), og nogle t.il )iust, 
de self bruger. 

Løgismose: E ble og Pærer, men icke i Overflødighed. 
'Sø holm: Æble og en ringe Dee! Peretræer har de fleeste Bønder lagt sig 

effter at plante, hvor af Bonden bruger dend meeste Deel til Must som den 
største Delicatesse paa sin Grød om Vinteren sa~ og undertiden varmer sig 
en Potte af og bruger som en Medicin. 

W edelisborg: Paa Fønsskov findes 4 a 5 Frugthauger, hvor Eierne iblandt 
kand sælge een Snees Tonele r Frugt tilsammen, men tager tit Skade af Strand
tog (o: Strandtaage) og Storm; ellers ingen Træ-Frugter i Grevskabet af Vig:. 
lighed. 

Det fyenske Rytterdistrict: Meest Ehler, som forsendes dog ickun raae til 
Kjøbenhavn og icke st.recker sig meget over en Skibsladning eller to. 

Anderledes har det jo nok set ud ved Herregaardene, hvor 
der allerede nu har været store Haver, f. Eks. ved Holluf-· 
g a ard 2s og mange flere; men mange af disse Hcrregaardshaver 
rummer saa interessant en Historie, at den er værdig at blive 
fortalt for sig selv ved ,anden Lejlighed. Ikke mindst gælder 
dette den berømte Sanderumgaard Have, der 1825 viedes et 
helt poetisk Værk.2s 

N og et lignende som ovenstaaende lyder det i Præsteindbe
retningerne, som ligger til Grund for det alddg fuldførte ".T es
sens Atlas'· af 1747 (kgl. Bibl.), hvor det hedder, at der i Ny
borg Amt findes baade Æbler og Pærer, Blommer og Kirse
bær, af de smaa sorte, - dog savnes der de fleste Steder større 
Mængder. Beboerne bruger selv Frugten og sælger ikke syn
derligt deraf. Æbler og Pærer støde de til Most eller tørrer 
dem. Fra gammel Tid er der ved hver G:aarcl Plads til Frugt
træer paa en gammel Haveplads; men de gamle Træer fa ar 
Lov at staa, og unge Frugttræer er ·sjældnere. Et andet Sted 
hedder det, at der findes nu ogsaa udenlandske "rare" (sjæld-
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ne) Frugter, som sælges til Købstaden, og der kan findes 
Frugthaver paa baade 2 og 300 Træer. Men det er her ligesom 
før saaledes, at de gamle Træer fornyes ikke af · unge, og det 
gaar med Humlen saadan, at hvor den dør, og der altsaa ikke 
mere avle<; nogen, bruges der i Stedet derfor Malurt til Øl
brygningen tiltrods for, at denne "gør Øllet baade surt og 
usundt". Frugttræer kan dog som ved Bogense meget vel give 
Beboerne en Indtægt til Afbødning af deres Udgifter, - og det 
meddeles til Fuldstændighed, at der paa Strandbredden paa 
Egholm gror vilde Asparges, - hvilket ogsaa er Tilfældet i 
vore Dage paa Ørnehøj tæt ved Nr. Aaby.G2 

OMKRING UDSKIFTNINGEN OG AARHUNDREDSKIFTET 
1800.* 

Fol'Ordningen om Udskiftning af 23. April 1781 betød, at 
der nu frit kunde indtages J ord til Havebrug, og at saaledes 
enhver, der havde Lyst, kunde udvide sin Have med Indlagelse 
af Markjorden. Fællesskabet var allerede da ophørt, og begge 
Dele i Forening medførte, at mange benyttede sig af de nye 
Forhold, saaledes ikke mindst Præsterne. I disse Aar omkring 
Aarhundredskiftet udvider Præsterne Landet over deres Ha
ver, anlægger nye Dele og arbejder ivrigt med paa., al ogsaa 
Bønderne skal tage sig af Havedyrkningen. Paa Herregaardene 
ser det noget anderledes ud, idet det nu ikke mere er H\Overi ... 
arbejde at arbejde i Haverne, og Herremanden maa derfor se 
noget mere paa Økonomien. Et Resultat heraf maa det siges 
at være, at Haverne omlægges i aen engelske Stil, og de gamle 
Alleer og Linderækker omhugges, Parlerrerne udlægges med 
Græs osv., - selv om det iøvrigt jo ogsaa er et Udslag af den 
nye Smag, der med Frihedsideernes Indførelse vandt udbredt 
Tilslutning. Nogle Haver udvides dog, saaledes Sanderumgaard 
Have, der dels udvides, dels skabes i sin romantiske Skikkelse 
paa denne Tid. 

Udskiftningen gjaldt til en Begyndelse ikke Byeme, og det 
maa derfor antages at der ikke her ved denne Tid sker syn
derlig Forandring, idet desuden Byerhvervene led under det 
haard0 økonomiske Tryk, der hvilede over Landet.** 

I det følgende vil vi ledsage Pastor Wedel fra Everdrup 
paa Sjælland paa en Rejse gennem Fyn, idet vi paa denne 

* Om F l o r a e n se Aarbogen S. 592-606 (1917) og om O v e r t r o se 
Aarbogen S. 522, 530 m. fl. 

** 1789 nyder Kordegnen i Assens l Rdl. af hver Kaalhave, naar de 
bliver fæsteledig·e (Fra Fyns Fortid IV. 374). 13 l 11 1802 paabydes tlet Politiet 
paa Fyn at se eiter, om Risgærder om HavtOtne i Byerne bliver fjernede (Fogt. 
mann: Registre), og i samme Anledning nævnes 21 l 1 1803 el Tjørnegærde i 
Odense (ststds.). 
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Maadc faar et godt Indtryk af det Standpunkt, Havedyrkningen 
indtager de forskellige Steder, som han besøger; 10 vi sti
ger i Land i Nyborg Herfra hedder det : "Offentlige Hauger 
ere der vel ikke, men en liden, nydelig Skov tæt ved Byen, og 
Voldene give en skiøn og behagelig Promenade ... ", og det 
gaar videre til Refsvindinge og Villumstrup, der er "tvende 
kiønne Landsbyer, hvor der findes endeel Hækker af Torn og 
Bessel", og "I-laverne viste ogsaa Ejerens Omsorg, endog Hum
le, endskjønl denne Egn ikke afgiver sig saa meget med denne 
Dyrkning som de. Byer, der ligge henne ved det lille Belt. iMan 
veed af tilforladelige Beregninger, at Fyens Land har i Aaret 
1796 produceret 700 Skipprund Humle og derover". Søllinge 
Præstegaards Have, hedder det dernæst, "udmærker sig for
nemmelig ved saa.re høje og tætte Hækker", og Degnebolig,ens 
Have "viser en Vindskibelighed saavel i det nødvendige som 
nyttige'·. I Fraugde ses "Havernes Gjerder bugnede af Humle 
paa de jævne staaende Stænger", og i Kverndrup er der en Ba
ger, "som har en nydelig Have, Hækkerne og Lysthusene er 
som Mure saa tætte, og dog alt af Ligustrum, Lind o. a. dl.", og 
i Præstegaardens dejlige Have er anbragt "mange Perspek
tiver ved blot Natur og Hækkernes Anlæg; men især et er for
treffeligt; thi naar man i Stuen sidder ved Spisebordet, og en 
liden Luge aabnes, har man Udsigt ig'jennem 2 Lysthuse over 
Parken . .. " Egeskov er bekendt for sin I-lave, som dog ikke 
særlig beskrives, og i Svenstrup er der "god Humle, mange 
Kartofler"; i Svinninge er Præstens Have "smuk og nydelig, 
med Buegange og Lysthuse af Ligustrum, hvorfra haves en 
fjærn Udsigt". Glorup Have omtales · udførligt; men Glorup 
hører til de Herregaardshaver, hvis Omtale ikke hører hjem
me under denne almindelige Oversigt over Fyns Havebrug. 
Ogsaa Gudbjerg Præstegaardshave er "siiret med nydelige Bu
engange, Hækker, Træer, Plantninger, Blomster o. s . v. ", og 
ved Mullerup Herregaard er "en herlig Have", ligesom Kling
strup har en "smuk Have". Ved Set. Jørgens Præstegaard er 
der en smuk Lund med Bænke og Lysthuse, og Haven "er 
seeværdig, ikke formedelst Urter, Blomster og Frugttræer, thi 
dette e1· tildeels ikke plejet tilbørligen, men formedelst Kilder, 
Vandspring, Kaskader, Bassin og en meget skjøn Udsigt fra 
nogle Forhøjninger; der ere smukke, naturlige, grølllne Lyst
huse, Buegange af tykke, ranke Elle og Æsketræer; Haven lig
ger paa en Brink, og Kildevældet bryder nogle Steder ud, 
hvor del ikke burde". Ved Hvidkilde "passerer man forbi tætte 
Hækker, høje Steendiger, Buegange, Alleer", "en Lysthave, 
engelsk Anlæg", og "Haven har alt, hvad man kan vente af 
en herskabelig Gartner, desuden adskillige fremn1ede Træer og 
Planter, saasom Pommerantzer, Laurbær og 1\lyrthetræer. I 
Drivhuset og Ferskenkasserne sagde man mig vel N avne paa 
adskilligt, men jeg erindrer det ikke", tilføjer Wedel. Ved Rød-
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kilde viser Ejerens "Anlæg i Haven og Lunden ... end meere 
at han har Smag og Kundskab i det Skiønne, .-.. jeg- mener det 
Morads langs med Aaen, som jeg i forrige Tider kjendte for 
et Uføre, det er nu opfyldt, beplantet med Tr-æer, i'orskiøn.net 
med adskillige Irgange og Alleer... naturlige Lysthuse og 
mange fortref'felige Promenader under Linde, Graner, Aske og 
Egetræer, over smaae og større pynlede BPoer. . . I I-laven er 
ogsaa el Lysthuus med en Altan oven paa, som er en kostbar 
smagfuld Bygning-". Ved Troileborg er Havemotivet ogsaa ble
ven indført paa Kirkegaarden, der er "afdeelt i Gange med 
Hækker af Ligustmm og Jasminer", og om flere I-laver i Faa
!borg kan det siges, at de giver ,,herlig Afgrøde saavel i Træer 
som i Jordfrugter". Igennem Voldtofte Jordløse og Flemløse 
findes "I-laver som vare godt dyrkede, deri Humle og Biestader 
samt skjønne Rjøkkenurter", og Haven ved Løjsmose har 
"vidtløftige Alleer", og Wejlby Præstegaard har en "kjøn Ha
ve", mens der ved Sønder-Broby Præstegaard er "en nyttig 
og fordeelagtig Urte- og Frugt-Have, . . et Skjønt Humle-Anlæg, 
som alt et· værd at se . . "*) 

I Glimt faar man af Wedels Beskrivelse Indblik i Have
dyrkningen; men en samlet Oversigt giver dette ikke, hvor
imod dette i det følgende skal give1., stammende fra det sanune 
Aar, som Wedel berejste Fyn.u 

(Vends Herred). Af Handelsplanter er Humlen paa denne Egn den vigtig
ste. I visse Sogne, saasom i Brenderup, Rørup og Gjelstecls Sogne, avles en 
betydelig Mængde til Salg. En vel passet Humlehave af 8-10 Skpr. Lands 
Størrelse kan i et godt Aar indbringe en reen Fordeel af 100-200 H.dlr. og 
derO\·er. Til enhver Gaard og Huus i Brenderup Sogn, hvor de største Hum
lehaver gives, avler en Husmand i gode Aar 1 Skpd. og en Gaardmand 3 
Skpd. De sidstes Haver ere fra 8-12 Skp. Land. Af hvilken Vigtighed Hum
leavlen er for de benævnte Sogne, især for Brenderup, kan man slutte deraf, 
at fra Brenderup Sogn udføres til Salg efter Sigende for 6000 Rcllr. Humle 
aarlig. I Rørup Sogn er Humlehaverne ikke saa store, men i et gollt Aar av
ler dog en Bonde 30 til 40 Lpd. Paa Grund af de herlige Humlehaver, som der 
haves, hvilket er et meget smukt og sjeldent Syn, gives og 200 Rdlr. i Ind
fæstning af et simpelt Huus med en Humlehave til, og det kan og 1-Iuuset være 
værd, da Hunsmanden i tre Aar kan have sin Inclfæstning af Hal'en. Disse 
store Humlehaver, som findes i disse Sogne, har drevet Humlestagerne op til 
en høi Priis. Man giver 4-6 s. for en god Ellerafte . Af de store saakaldte 
Hvidst.ænger, som ere svære Vidiegrene, hvoraf Barken tages, gives 10 Rdl. 
for 100 Stkr., da en slig Humlestang kan vare 10- 12 Aar. 

Dyrkningen er den sædvanlige med at plante og stænge. Ved den tydske 
Humle sættes 8 Stænger i en Runding, til hvilken Humlen bindes, og Stæn
gerne sættes i Kuler, men til d-en elanske sættes de i Rader. Olm Vinteren 
bedækkes Humlen med Boghveclefoder, og om Foraaret renses den fra Ulu-ud. 

*) 1804 omtales en I-lave ved Hospitalet i Rynkeby (Foglmnn: Kgl. Re
scripter). 
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Humlen gives Læ for Vesten Vinden, Jorden renses vel og forsynes med til
strækkelig Gjødning. Egnens Humlehaver ere meget gamle, og Humlen bliver 
høist sjelden omplantet paa ny. Bonden lader sin Humlehave staae i 30-40-
50 Aar, uden at omplante den, han gjøder blot undertiden med noget Halm· 
eller Boghved.efoder, og sætter Stænger til Humlen. Med at holde Humlen reen 
fra Ukrud er man meget forsømmelig. Det er brugeligt i den Egn at forpagte 
Humlehaver bort. Krigsraad Vedel har forpagtet sin Humlehave paa 6 Aar for 
10 Lpd. Humle og 80 Rdlr. i Penge. 

Det bør ikke forties, at den fortjente Dame, Anna Tmlle lod i Slutningen 
af Frederik den Fjerdes Regering paa sin Bekostning fire Mænd af IGersgaards 
Gods reise til Garleben i det Preussiske for der at lære den rigtige Omgang 
med Humlen. Disse fire Mænd forb1eve d'er i to Aar, og nedsatte sig siden 
efter paa Godset. Denne gode Kones Bestræbelser om Humleavlen har nu i 
næsten 100 Aar havt den veldædigste Indflydelse ikke blot for IGersgaards 
Gods, men og for hele Omegnen. Man dyrker endnu den tydske Humle, som 
er stærkere i Lugten end den danske. 

Den Humle, som her avles, opkjøbes af Huusmænd og andre PrangerP-, 
som fare om i Landet med den, fornemmelig til Jylland, og sælge den under 
Navn af fyensk Humle. Disse Prangere tillade sig en ulovlig Fordeel, de blande 
den indkjøbte Humle med tørrede Humleblade, Sand m. v., hvor v1ed llen 
fyenske Humle er ufortjent bleven nedsat i sin Væj!·d. Sligt Bedrageri kan let
telig opdages, naar Kjøberen nedstikker en fugtig Ilaand i Humlesækken, da 
Sanden og Støven af de tørrede Blade vil hænge Yed I-Iaanden. Disse Prangere 
bestille udtrykkelig en vis Qvantitel Humleblade, som blive trukne paa Snorer 
for at tørres, og siden smulres af Prangerne iblandt den virkelige Humle. 

Af de ovrige Handelsplanter, saasom Senep, Kummen, og Hamp dyrkes 
sædvanligen ikke mere, end til hver Mands eget Brug og Fornodenhed ... 

I Humleegnen gives megen Frugt, som anv<Jndes til Mau og til Most. Selv· 
ejer Peder Jensen til Lykkegaard;, Fjelsted Sogn, har af !Gerner opelsket 149 
Stkr. Æble- og Pæretræer, som ere podede og nu frugtbærende; ligeledes har 
Huusmantl Jørgen Jensen i Huset Berlin, Harndrup Sogn, opelsket en god 
Frugthave. Den der har en nogenlunde god Frugtl1ave-, kan afpærse en 7-8 
Tdr. Most, hvorved Bonden sparer mange Tønder Øl i sin_ Huusholdning. Af 
Pæremosten anvendes noget til Sirup, men da den skalj udkoges saa meget, 
svinder den meget ind og lidet bliver tilovers. l de andre Sogne haves Frugt, 
som Humle til eget Brug. 

·(Baag Herred). Af Hor og Hamp dyrkes kun til egen Fornødenhed. . . Af 
Humle dyrkes meget lidt, og kun til eget Brug. Præsten Kr. Riefiestabl beret
ter, al han har i mange Aar dyrket Humle med megen Held, hels i Kuler og 
af den engelske; paa mindre end een Skjeppe Land har han avlet 7-8 L pd. 
tør Humle. Senep saaes i Almindelighed paa Grøvterne, i Haverne elsker man 
den ej, da den ligesom Peberroden udbreder sig overalt. Kummenavlen er mere 
udbredt her, og deraf udføres en ikke liden Quantitet. God tør Kummen saaes i 
et Bed i Haven i Render, dog vælges heller Planter, som har meest Bestan
dighed, fordi den bedre kan luges fra Ukrud. 1Af Byen Assens legge mange 
meget Vind paa Timian, hvoraf Frøet sælges med ,:;tor Fordeel, naar samme 
lykkes. Frøet betales med 2-4 Rdlr. pr. Pd. ,og derover, ligesom det er be-
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gjærligt til. Nogle Bede med Timian i en Have .kan lettelig give Frøe til 50 
Rdlr. i et Aar. Frøet saaes om Foraaret i gjødet Jord og nedharves. Om Ef
teraaret udplantes det l Buske, een Fod fra hinanden i Havebede, og kan, 
naar det ikke lider Skade af Frosten, staae 3-4 Aar uden at omplantes. Jord
lopperne ere farlige Fjender for Frøet. 

I Haverne dyrkes Kartofler, Gulerødder, Roer og Kaal til Husets Fornø
denhed. De gjemmes Vinteren over i en Hule i Jorden, ,da de ere om For
aaret lige saa friske, som de nyligen vare tagne af Jorden. Imidlertid er Have-

Interiør fra Landsbyen Aasum. 

væsenet i mange Sogne langt tilbage. Præsten, Hr. Rieffeslahl i Sollesled kla
ger over, at Bonden i hans Sogne kjober de ' nødvendigste Mad urter, som bru
ges i Slaglerlid en, paa Markedet: og fojer det Ønske til, al et eller andet pa
triotisk Selskab vilde uddele et Par~ti Exe!llplarer af en passende Anvijsning i 
Havedyrkning for den danske Bonde, med den Forpligtelse, at der under Løvte 
af en Belønning strax skulde gjøres en Begyndelse, andre Lil Exempel. 

•(Skovby Herred). Af Hør og Hamp avles i dette Herred kun til egen For
nødenhed. I nogle Sogne legger man god Vind paa Humle, saasom i Schoubye, 
Haarsle,·, Ore og Vissenbjerg Sogne, og trækker god Fordeel deraf. Af Kartofler 
avles af enkelte Jordbrugere til eget Brug, nogle faru Il<Jelsmænd kunde sædge 
lidet. 

Paa Kjøkkenhaver legger Almuen sig ikke meget efter. I Skovegnene ha-
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ves en Dee! gode Frugthaver af Æble og Pæretræer. Saaledes havde Peder I-Ian
sen i Skousgaarde, I-Iaarslev Sogn, opelsket 240 Æble- Pære- og Kirsebær
træer, som nu ere frugtbærende. Frugten anvendes for det meste til :Most, som 
bruge;; i Huset, og det saa meget, at man i gode Frugtaar intet Øl :bruger. 
Der sælges og Most, og Mosten fra denne Egn er bekjendt for sin Godhed. 

(Skam Herred). Af Kjøkken- og Frugthaver paa Nørre-Sletten er intet 
Spoer. En maadelig Kaalplet med et Par Æble eller Blommetræer er Alt. Man 
finder ingen Lyst til nogen Slags Plantning, ei heller lægger man Vind paa 
Kartofler. 

(Lunde Herred). Havevæsenet er i dette Herred meget ubetydelig, men 
lover at blive bedre, Bonden har intet at sælge, og her pref')ses ingen Most 
til Forhandling. For et Par Aar siden har nogle Bønder i Østrup Sogn be
gyndt at bruge Ageren i ·den nærmest liggende Mark til Kartofler og I-Ivid
kaal, hvilket med Fordeel sælges i Stige og Odense. Provst Drejer fortæller: 
"Jeg har seet min Naboe blot har pløjet Jorden, ligesom til anden Sæd, ikkun 
noget dybere, og derpaa harvet den tilstrækkelig, hvorefter den har givet meget 
god Hvidkaal". 

(Aasum Herred). Af 1-Iør, Hamp, Humle, Senep, Kummen, saaes kun til 
egen Fornødenhed ... Kartofler begynde nu mange i Rømlinge Sogn at lægge 
Vind paa at avle i Marken .. . ; men Roer, Kaal og andre Rødder i Marken, vi
des her ikke af .. . I-Ivel/ Jlilja.nd her i Sognene har de fornødne Kjøkken-Urter i 
deres Haver, saavelsom og Frugttræer, Æble-, Pære-, Blomme-, Kirsebær-Træer, 
og de, uden for Fyen lidet bekjendte skjønne saa kaldte Kræger, det er en 
egen Sort smaae sorte Blommer, som har en behagelig Syrlighed, de ere for
trinlig god<' at sylte med Sukker, saavelsom og tørrede at bruge i Grynsuppe, 
ja i Steden for Svædsker imellem skaarne Æbler at fylde i Gjæs, Ænder og 
Grise som skal steges. Her sælges ikke megen Frugt, da enhver for det meste 
kun har til egen Fornødenhed; tørrede Kirsebær sælgesJ dog af adskjillige, fra 
et 2 til 10 Lpd. naar Træerne bære noget til. 

Hvad d.en fyenske Bonde sparer i sin Huusholdning mod den Sjellaadske 
Bonde ved det at hiin har Kjøkken og Frugthave og denne ikke, det kan jeg 
vel ikke beregne eller bestemme; men at han har god Fordeel af sin Hauge, 
er klart nok, da han har selv det for intet, som den Sjellandske Bonde maae 
kjøbe, saa som fornøden Humle, Grøn- og Hvidkaa~ Gulerødder, Pedersillie, 
Pestinakker, Purre, Timian etc. Af sine Træefrugter har han mangen ol got 
Maaltid Mad, som og Drojelse af samme·, i Henseende til den Smaae-Mad, som 
falder ved lndslagtningen; og hvem som har saa store Frugthaver, som her 
ikke gives, at de kan presse Most, de spare endog meget paa Maltet, da do 
om Vinteren, naar Mosten har faaet Frost eller er bleven ret klar, bruge den 
til at dryppe Grød udi, saavelsom og Ii~esom Viin til Bygsuppe. 

(Øjerge Herred). Fra denne Egn sælges noget Træefrugt, og især en Mæng
de Kirsebær, saavel friske, som tørrede. Kirsebærhaverne i Kjølstrup og Ryn
kebye Sogne ere af megen Vigtighed, og i gode Aaringer kan en Bonde sælge 
af sin Have for mange Penge, for 40-50 Rdlr. Deres Kirsebær ere de smaae 
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sorte Rodstokker Kirsebær, l}enlige til Mad og Syltning. Humleavlen er her 
i denne Egn kun lidet bekjendt. Kartofler begynde at finde Bifald. 

tOdense Herred). Det fornødne til Huset af Urter, har enhver Bondefami. 
Iie. Byen Odense forsynes af de uden for Portene boende Urtegaardsmænd med 
alt Slags Grønt. I Skovegnen haves de fleste Frugttræer. Saaledes har Komp 
·Og Ubberød Sogne meget Frugt til Salg. Her haves Æbler, Pærer og Blom
mer. Frugten skrælles og tørres til eget Brug i Huusholdningen, og af det øv

rige stødes og presses Most. Mosten pr·esses paa denne Maade: de rneest sa{[. 
fulde Æbler afplukkes halvmodne og konunes i et aflangt Trug, hvori de med 
Træstødere knuses til en fiin Moes, som derpaa hældes i en stærk Haardugs
pose og spændes i en Presse, som udpærser al Saften, i et neden under slaa
·ende Kar, saaledes bliver man ved at fortfare med Stødning og Presning. Naar 
man dermed er færdig, slaaes et Dækken over Karret, og naar Saft{}n har 
staaet roligen: en fire Dage, vil man finde den afgjeret og tjenlig til at tyl
des. Paa Bier lægges af nogle god Vind. Ungkar~ Christian Jl~adsen i Brende
'kilde har havt 102 Biestader, vel overfodte. Paa Kartofler og Kummen lægges 
Vind til Salg, ligeledes paa Humle i Skovegnen. 

Blandt de Kræfter, der foruden som de forannævnte Præ
ster, Hen·emænd m. fl. virkede for Havebrugets Fremme, var 
ogsaa "Fyens patriotiske Selskab", stiftet 1810, og- "Det kgl. 
·danske Landhuusholdnings-Selskab". Det sidstnævntes Virksom
hed vil der senere blive Lejlighed til at komme tilbage til. Her 
skal anføres et Par Ord om førstnævnte. 

Fyns patriotiske Selskab virkede til Havebrugets Fremme 
ved i 1816 at bevillige et Beløb af 200 Rdlr. til dette Formaal. 
Disse Penge .benyttedes til ved forskellige Skoler at udlægge 
-et Slykke Jord, for at hvert af Skolebørnene kunde faa en lille 
Plet, hvor de under fornøden Vejledning og med Løfte om Be
lønning for særlig udvist Dygtighed og Flid, selv kunde ud
føre Arbejdet i Haverne. Ved Haslemark Skole blev en saadan 
Skolehave indrettet paa 56 X 16 Alen, og Hofman Bang opret
-ted een i sit Sogn (se nedenfor); men denne Sag døde atter 
hen. I 1818 begyndte Selskabet at uddele Præmier for "Frugt
træers Opelskning", ligesom det paa andre Maader -\rirkede for 
Havebruget,4s hvorom der dog ikke vides &ynderligt. 

En Række andre Omstændigheder var paa denne Tid og
saa medvirkende til Havebrugets Fremme, selv om iøvrigt det 
økonomiske Tryk modvirkede disse en hel Del. 

Endnu ved Aarhundredskiftet bestod de gamle Paabud, der 
var gentaget i Christian den Femtes danske Lov; men ingen 
-tog sig paa denne Tid deraf. Paahudet blev fornyet ved en 
Forordning af 18. April 1781; men kun for Nordsjællands Ved
kommende. Paa Fyn plantedes der sikkert saa meget, som var 
·overkommeligt og forsvarligt. For Humlens Vedkommende bød 
Plakaten af 13. Juni 1781 den Forandring, at Afgifterne for 
udenlandsk indført Humle ændredes og forhøjedes, med den 
M-otivering, som Forordningen siger: 42 
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"For desto mere at u n d e r s t ø t t e og o p m u n t r e den nyttige Fliid, 
som Landmænd og Jorddyrkere have viist og vise i Henseende til H u m l e
Avlen (som i de Kgl. Riger og Hertugdomme, især i Danmark, paa nogen Tid 
er forbedret og forøget, saa at denne forbedrede Avl efterhaanden m.eere og 
meere kan frembringe den Humle, som her i Landet behøves) og for desto 
snarere i Hi:mseende til denne Producht at bringe det herhen, at fremmed 
Humle til indenlandsk ··Forbrug, om ikke ganske, saa dog for det meeste und
væres ... " 

Saadan en Foranstaltning var ganske naturligt fremmende 
og mere virksom end Paabud med Bødestraf i Udsigt. Endvi
dere var Anlæggelsen af Planteskolerne i Landet, ikke mindst 
Vothmanns paa Als og den kongelige ved Odense (se foran) 
medvirkende til Fremme af Plantninger, idet det nu i lettere 
Grad var muligt for Almuen at faa Træer til Disposition. Der
til oplyste Havebøgerne Folk om, hvorledes de skulde plante 
og inlægge 'I-laver og ikke mindre vigtigt: hvorledes de simide 
holde Liv i det plantede! Fra c. 1800 undervisles ogsaa Skole
lærerne i Havebrug paa Seminarierne, og det paabødes dem 
at plante el vist Antal Træer, naar de ansaltes,43 endelig gjor
de Skoleloven af 1814 det til en Rettighed for flinke Børn at 
blive undervist i Podning og I-lavers Vedligeholdelse, og Hoff
:mann Bang til Hofmanusgave opretter i sit Sogn en Skolehave 
for Børnene der, hvorved de kunde blive fortrolige med Have
dydmingens Sysler.44 De to fornævnte Selskaber præmierer 
Havedyrkning og flittig Plantning, og fra c. 1830 bliver de 
trykkende Pengeforhold, som var den væsentligste Hindring 
for Havebrugets Fremme, relativt gode. 

LANDHUSHOLDNINGSSELSKABETS PRÆMIERINGER etc. 

I Aaret 1769 oprettedes det kongelige Landhusholdnings
Selskab, hvis Opgave det var at fremme hjemlige Virksomhe
der af samfundsmæssig Betydning, og blandt disse var Anlæg
gelse af Haver, Plantning af Lætræer o.g Opsætning af Hegn 
o. s. v. I det følgende skal gengives en Række af de Præ
mieringer etc., der kommer ind under V'Ort Omraade, idet disse 
Beretninger, der hver fortæller om stræbsomme Personers 
Virke, hører op omkring ved 183o.so 

1785. 
For Humleavl 40 Rdlr. til Rasmus Sørensen til Ellegaard i Haarendrup 

Sogn .... 
For Frugttræeskelers Anlæg: 20 Rdlr. til Huusmand Mathias Thaysen i Da

vinde Bye ... 

1790. 
(For (kunstige l) Blomsters Forfærdigelse blev Madame Hedevig Bondsen i 

Assens tilkjendt den første Sølvmedaille). 
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1786. 
For Frugttræeskolers Anlæg ... første Sølvmedaille til Hans Hansen, Kusk 

paa det adelige Frøkenkloster i Odense, foruden 10 Rdlr. i Penge. 

1807. 
For levende Gjerders Plantning: 
Gaardmand Mads Henriksens i B!angstrup Bye, Turup Sogn . . . har plan

tet 1910 Favne levende Gjerc1er af Hvidtorn, 3, 4 a 5 Aar gamle, sammenhæn
gende og i god Væxt, samt ope"isket 1000 unge Asketræer; et Sølvbæger til 
35 Rdlr. 

Have ved et fynsk Bolssted. 

Gaardmand Peder Ibsen i samme Bye, som har plantet 1754 Favne le
vende Gjerder af Hvidtorn og Hessel, 3, 4 a 5 Aar gamle, sammenhængende 
og i god Væxt; en Præmie af 15 Rdlr. 

Gaardmand Hans Jorgensen i Dærup, Flemløse Sogn, har plantet 113-!1/2 
Favne levende Gjerder, 4 a 5 Aar gamle, for det meste af Hvidtorn, sammen
hængende og i god Væxt; en Præmie af 12 Rdlr. 

Gaardmand Anders Nielsen i samme Bye har plantet 1132 Favne levende 
Gjerder, for det meste af Hvidtorn, 5 a 6 AaT gaml-e, sammenhængende og i 
god Væxt; en Præmie af 10 Rdlr. 

1808. 
Gaardmand Hans Erichsen i Glaumdrup, Skambye Sogn ... har i Aarene 

1804, 1805 og 1806 plantet 126 Sikr. Frugttræer, som staae i meget god Væxt; 
desuden plantet 387 Stkr. vilde Træer, samt 114 FaVllle levende Gjerder og 
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,130 Stkr. Pile; opsat 96 Favne enkelte Stængjerder; anlagt en Humlehave af 
80 Kuler. Selskabets 6te Sølvbæger. 

1809. 
Hoveribonden Rasmus Rasmussen i Ebberup, Kjerum Sogn, . . . som i 

Aarene 1805 og 1806 har plantet 2200 Favne levende Gjerder al Hvidtorn, der 
udgjør eu sammenhængende Hække, blev tilkjendt en Præmie af 50 H.dlr, 

Gaardmand Lars Gormsen i B!angstrup, Thurup Sogn, ... som i 1806 har 
plantet 1320 Favne levende GjercLer, blev, da han tillige har plantet endeel Eege 
og Asketræer; tilkjendt et Agtelsestegn af Selskabets første Sølvmedaille. 

Gaardmand Rasmus Rasmussen i Barløse paa Brahesborg Gods . . . som 
har plantet 1319 Favne levende Gjerder, der udgjøre en sammenhængende Hæk
ke, blev till(jendt en Præmie af 15 Rdlr. 

Gaardmand Lars Larsen i Barløse ... har plantet 1777 Favne levende Gjer
der, en Præmie af 15 Rdlr. 

1811. 
Gaardmand Rasmus Maritsen i Lundager, Gamtofte Sogn, . . . som paa et 

Areal af 2000 Kv. Alen har plantet Frugttræer, ligesom han og har plantet 
1413 Favne levende Gjerder, blev herfor tillagt det 5te Bæger med Paaskrift: 
F o r f l i t_t i g P l a n t n i n g o g H a v e d y r k n i n g. 

Degn og Skoleholder Johan Henrik Nielsen i Særslev. . . har i 1810 og 
1811 indsamlet 1782 Pd. friske Urter og Rødder, der i tørret Tilstand veiede 
389?/2 Pd. og ere afsatte til Apothekerne i Odense og Bogense, hvorfor ham 
blev tilkjendt en Præmie af 40 Rdlr. 

1814. 
Uagtet Premielislen ikke udlover Premie for Indsamling af Angelica- og 

Kalmus-Rødder har Selskabet dog tilkjendt Joh. Gert Jensen i Odense 10 llbdlr. 
R . .V. for at have indsamlet og solgt i torret Tilstand 1251 Pd. af bemeldte Rød
der. 

Hoveri-Gaardmaria Christen Hansen i Uggerslev, Skam Herred ... har ind
hegnet sin Jordlod, deels med Jordvold beplantet med levende Hegn deels med 
dobbelte Steengierder, samt i sin Have plantet og forædlet 33 Stkr. Frugttræer. 
For denne Flid, tilkjendes Reklamanten det 4de Bæg•er med Paaskrift: Til Chri
sten Hansen for hans Jordlods lndfredning. 

1817. 
Skolelærer Niels Larsen i Birkende i Bjerg Herred, . . . har, foruden sin 

egen veldyrkede Have, anlagt adskillige Haver for Bønder og c1eri podet 380 
Frugttræer, anlagt en Planteskole og deraf afhændet 57,2 Æble- og 25 Pære
Træer af gode Sorter, samt en Dee! fremmede Træer; dyrket en Dee! Medici
nal planter, som ere solgte til Apothekere. For denne roesværdige Flid i Have
~yrkningens Udbredelse har Selskabet tilkjendt ham det 6te Sølvbæger, med 
Paaskrivt: "For Udbredelse af Havedyrkning". 

1820. 
Gaardrnand Lars Jørgensen i Stige, Lumbye Sogn, . . . blev i Aaret 1815 

Eier af sin Gaard, hvis Jorder da vare i maadelig Stand, ... 500 vilde Træer 
og endecl Frugttræer ere af Eieren plantede ... 
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I Anledning af foranførte L. J.s Bestræbelser ... er der tilkjendt ham som 
Agtelsestegn Selsk. 3die Bæger, med Pauskrift: "For Tænksomhed og Stræb
somhed i Agerbrug". 

Gaardmand Rasmus Davidsens Hustru Dorthe Larsdatter i BalsJef under 
Grevskabet Vedelsborg i Fyen. I de 20 Aar hun her har levet i Ægteskab n~ed 
sin Mand, lJ.ar hun, uden at tilsidesætte sine Pligter som god Husmoder, paa 
en for hende hædrende · Maade tilfredsstillet sin Forkjærlighed for Havevæsen, 
i det hun stedse har bestræbt sig for at forbedre den ved Gaarden værenere 
Have, paa 3 Skpr. 2 Fdk. Land, som hun selv med megen Besværlighed har 
anlagt., og hvori hun har plantet og forædlet over 280 forskellige Frugttræer; 
foruden denne Frugthave har hun ogsaa anlagt en Humlehave, med 2150 
Humleranker. Endskjøndt disse Haveanlæg ikke ere særdeles betydelige, · især 
i en Egn hvor Havedyrkning ei er ualmindelig, saa f&tiener Dorthe Lars
datter dog at nævnes med Roes ror hendes udviste Vindskibelighed. 

Fra dette Tidspunkt at regne hører Præmiering af gode 
Haveanlæg imidlertid op, og da Gaardmand Hans Larsen i 
Assens Amt, Mads Pedersen Ploug sammesteds nu ansøger om 
Belønning for Haveanlæg, faar de at vide, at vel er deres Ar
bejde rosværdigt; men der præmieres nu kun i ekstraordin.a~re 
Tilfælde, - og under denne Synsvinkel maa da de følgende 
nævnte ses, eller der præmieres ikke, nævnes kun. Den føl
gende er da ej heller præmieret som Haveanlæg, men for "Flid 
og Skjønsomhed i Agerbrug": 

Boelsmand Lars Jørgensen af Carlslunde Bye, Barløse Sogn, . . . har ... 
udvidet sin Have og avlet Humle mere end til egen Brug samt Kjøkkensager ; 
hans Lod har han beplantet med levende Hegn af Hvidtorn ... 

1824. 
Jordbruger A. C. Rasmussen, Eier af Stobshovedgaard ved Nyborg, . . . har 

anlagt en Humlehave, hvori findes 2400 Stænger; han har og en lemmelig 
betydelig Høravl og nogen Bieavl ... tilkjendtes . .. Selskabets 3dic Sølvbæger. 

Samme Aar uddeles et Sølvbæger for Dyrkning af den ikke 
ganske almindelige Kultur, Karteboller, hvorom det hedder: 

Læderfabrikant Johannes Rasmussen i Odense begyndte i Aaret 1815 at 
dyrke Kardeboller i sin Have, efterat have forskaffet sig noget Fro dertil fra 
Udlandet.. Bemeldte Aar avlede han 250 St.k!., og han har siden etterhaanden 
uch;idet Dyrkningen af denne Handelsplante, af hvilken han i Aaret 1824 er
holdt et Produet af 18000 Stkr. I de sidste 10 Aar har han i det Hele avlet 
2!J,050 Sikr. Kardeboller, hvilke han har solgt til Klædefabrikanterne Koch & 
Hirsr.hfeld 1· i Odense, som bevidne, at disse Bolle r e re ligesaa gode som de, 
der ineHøres fra Udlandet, samt at Rasmussen i det sidste Aar har til Klæde
fabriken leveret saa mange Kardeboller, at de aldeles ing·en behøvede at for
skrive: Han har, med Undtagelse af det første Aar, siden bestandigen udsaaet 
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Frø til denne Avl. Den Have, hvori han har ud..ijiJrt Anlægget, tilhorer hans 
Fader, med hvem han er i fælleds Næringsvei, og bestod for en stor Deel af 
en sumpig Egn, fuld af dybe Huller, som han har opfyldt med Bygningsgruus, 
Jord og Bark. I denne til nævnte Ha\'e omdannede Egn findes nu, foruden den 
Jnævnte Plantning, mange Frugttræer af de bedste Sorter og en Deel sjeldne 
Vexter, som han til Forsøg har opelsket. Han er paa doet bedste anbefalet af 
Stiftsprovst Paludan Møller i Odense. 

For det her anmeldte af John Rasmusiren med Held iværksatte Foreta
gende, som endnu er sjeldent hos os, tilkjendtes ham! Selskabets 3die Sølv
bæger, med Paaskrift: "For Dyrkning af Kardeboller". 

1826. 
Tjenestekarl Rasmus Jespersen af Bjørnsboe i Haarslev Sogn . . . Sine Fri

timer har han anvendt til Gavn for Egnens Beboere ved at plante og pode 
Frugttræer, ialt over 1200 Stkr. 

1827. 
Degn og Skolelærer J<>han Henrich Nielsen i Særsløv, . . . er af Stedets 

Sognepræst, Hr. Sidenius, anbefalet til Selskabet som en Mand, der i en Række 
af Aar har under trange Kaar udviist en roesværdig Iver for at gavne det Al
mindelige, især ved sine uegennyttige Bestræbelser for at udbrede Havedyrk
ning og Plantning. I den Hensigt erholdt han blandt andet Raadighed over en 
paa Særsløv Byes Gade værende Plads paa 1512 Kv. Alen, som fra Arilds 
Tid havde henligget ode og ubenyttet, men som han indhegnede og opdyrkede 
med Kartofler og Hvidkaal, anlagde derpaa en Planteskole til Bedste for Sog
nets Beboere, og efterat Træerne vare uddelte, har han benyttet Pladsen til 
Humlehave, hvori findes 600 Planter. Ligeledes henlaae ved Kirken et Stykke 
Jord ubenyttet, som han ogsaa fik Tilladelse at indtage og sætte i Forbindelse 
med sin Have, hvoraf en betydelig Dee! anvendes til Planteskole, Hesten m 
Havevæxter af alle Slags. Degneboligens gamle Haver er bleven betydeligen ud
videt, efterat dennA Bolig i Aaret 1824 var afbrændt og opført paa et b&
quemmere Sted. I Løbet af nogle Aar har Hr. Nielsen uden Betaling uddeelt 
til Sognets Bønder over 1000 forædlede Frugttræer af gode og fine Sorter; 
<lesuden forædlet for dem af Bønderne, som selv havde Stammer, 250 Stkr.; 
endviderA i sin Fritid anlagt Haver, deriblandt Humlehaver, for mange af Bøn
derne, og leveret Frugttræer og Buskvæxter dertil; endeligen beskaaret alle 
disse Træer, saalænge det gjordes fornodent. Disse Arbeider har han udført 
uden mindstP Godtgjørelse. Endnu har han en Planteskole af forædlede Æble
og Pærestammer, ogsaa bestemte til Uddeling uden Betaling. - I 12 Aar har 
han paa sin Jordlod brugt fuld Vexeldrift med Sommerstaldfodring. I Forbin
delse med Sognepræsten have Degn og Skolelærer Groll og Gaardmand Hans 
Petersen bevidnet Rigtigheden heraf. 

Som et Agtelsestegn i denne Anledning tilkjendtes Degnen Nielsen Sel
skabets 4dc Sølvbæger, med Paaskrift: "For fortjenstfuld Ager- og Havedyrk
ning". 

1829. 
Møller Jeppe Clemmensen af Bogense Kjøbstad tilkjobte sig i Aaret 1817 

tvende Englodder .. . Han har anlagt en med mange Frugttræer forsynet Have; 
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omkring denne findes en Mængde Plantninger, som forsyne ham med de for
nødne Stænger til en ved Møllen anlagt Humlehave paa 110 Kv. Favne. I 
Foraaret 1828 beplantede han, af egen Drift og uden Vederlag, den fra Bo
gense løbende Hovedlandevej indtil Byernarkens Grændse, en Strækning af 600 
Favne, med kanadiske Popler, som alle staae i frodigste Væxt og tegne til om 
faa Aar at ville afgive en smuk Alfuel .... Møller Cl .... tilkjendtes Selskabets 
4de Sølvbæger, m. P.: "For ufortrøden Stræbsorn]:J.ed". 

Selveiergaardmand "Jens Petersen paa Rønninge Mark ved Odense. . . I 
Haven findes en betydelig Mængde Frugttræer og Humlekuler. Hegnet om
kring sin Mark og Skovhave har han istandsat og beplantet med Popler. 

En ganske speciel Side af J orddyrkningen, der ligger nær 
op til Havebruget, er Kartoffelavlen, og idet denne ikke syn
tes paa Fyn at vinde særlig Fremgang, gav man sig til at un
dersøge de Forhold, der laa til Grund herfor, hvorom der 
meddeles 5o (1810): 

Et til Rentekammeret indkommet og fra dette Selskab (Landhush. Selska
bet) tilstillet Forslag om at fremme Kartoffelavlen i Fyen, hvor den er meget 
tilbage, bestemte dette til <\erom at indlade sig i Brevvexling med adskilligC! 
indsigtsfulde Landmænd i bemeldte Provinds. Ifølge deraf modtog man fra Sog
nepræsterne Hr. Bredsdorff i St. Jørgensgaard, Hr. Buch i Gamborg, Hr. · Pa
ludan-Miiller i Kierteminde, fra Hr. Land-Inspecteur Preuert i Ørritzlef, Hr. 
Roedsted i Rosenvold, Hr. Holm i Sandager og Hr. Hofman Bang til Hof
roansgave Indberetning om Kartoffelavlens Drift i Fyen, Aarsagerne til dens 
Hindringer, og hvorvidt trykte Anviisninger kunde blive Middel til Kartoffel
avlens Udbredelse. 

Af disse Efterretninger erfares: 
l) l Sunds Herred i Omegnen ved Svendborg drives Kartoffelavlen ikke 

betydelig, for det meste kuns i Haver, naar undtages Hr. General-Major Juels 
store Drivt paa Thorsenge og nogle Gaardmænd, som der have fulgt Il.ans 
Exempel; 

2) at i Garnborg Sogn har Kar~offelavlen kun været indskrænket til Haver; 
3) at i Kierteminde Kiøbstad dyrkes Kartofler allene i Haverne og i dets 

Annex Drigstrup avle faa af Bønderne saa mange Kartofler, som de forbruge; 
Degen er den eneste, som har dreven Avlen videst, da han i sidste Sommer 
har solgt 13 Tønder. 

I Mesinge Sogn paa Hindsholm er ei heller Kartoffelavlen i Flor, kun 
een Mand Anders Andersen i Midskov har i en Tid af 9 Aar lagt fra l til 3 
Tønder Kartofler aarligen; en Huusmand har fulgt hans Exempel og lagt i 
Marken omtrent en halv TØnde Kartofler hvert Aar. Ellers dyrkes den Frugt 
af Gaardmænd og Hunsmænd kuns i Haverne. 

I Da.lbye og Stubbernp Sogne er det Quantnm, som lægges, ubetydeligt. 
r Vibye Sogn har Lars Hytteballe især ndmrerket sig, som sædvantigen 

har lagt 2 til 3 Tdr. hvert Aar, og blandt Hunsmændene er Avlens Drivt i Ha
verne almindelig. I Rynkebye og Revninge Sogne drives Kartoffelavlen kun til 
eget Forbrug. 

7 
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l Kiølstrup, Aggerdrup og Munkeboe Sogne ·er Kartoffel-Avlen omtrent paa 
samme Fod. 

4) Hr. Landinspecteur Preuert i Ørritzlef melder: at Kartoffelavlen drives 
forholdsmæssig lidet i Fyen imod de andre danske Provindser og dyrkes meest 
i Haver, sielden paa Ager Jorder . 

5) I Assens og Hindsgavl Amter drives Kartoffelavlen blot til Huusbehov, 
ei til Salg. Ellers har Forpagter Eiboe paa Thybing i Aaret 1809 lagt H3 Tdr. 
Kartofler, hvoraf de tidlige gave 6 Fold, de sildige 10-12 Fold. 

6) I Norup Sogn og i den øvrige nordlige Dee! af Fyen drives Kartoffel
avlen efter Hr. Hofmann Bangs Indberetning paa samme Maade som i de an
dre forbemeldte Egne. Dette er Indholdet af Indberetningerne, for saavidt an
gaar Kartoffelavlens nærværende Drivt i Fyen. 

Efter Oversigten følger en Opremsning af de Forhold, der 
gør, at Kartoffelavlen ikke vinder Fremgang og Midlerne til 
Ophjælpning af Avlen; men idet disse Forhold kun er bereg
net paa den agermæssige Dyrkning og ikke paa Havebruget, 
skal de ganske forbigaas her. 

AMTSBESKRIVELSEN 1841. 
Da i Tiden 1827- 44 de danske Provinsers økonomiske Be

skrivelse paa Landhusholdningsselskabets Initiativ blev til, over~ 
drog man Beskrivelsen for Odense Amts Vedkommende til 
Etatsraad Jac. Aall Hofman (Bang), den bekendte Landøkonom, 
og set fra et Havestandpunkt kunde Valget ikke være falden 
paa nogen bedre egnet Personlighed. Fra gamle Dage var Slæg
ten knyttet til Havedyrkning med de stærkeste Baand, og Etats
raaden nærede selv den inderligste Kærlighed dertil, hvad der 
foran er givet et lille Bevis paa. Beskrivelsen er derfor bleven 
saa omfattende og udtømmende som ønskeligt, og der skal af 
denne gives de vigtigste Afsnit. Hofmann Bang begynder: 45 

Efterhaanden som den forøgede Velstand tillader en større Udvikling af 
de aandeligc Evner . hos Folk af alle Stænder, vaikkes med den ædlere Dan
nelse ogsaa større Sands for at see sig omgivet af smukke Former og pyntelig 
Orden. Denne Sands kan især yttre sig i en bedre Havedyrkning, hvilken, for
uden dens Frembringelser af nyttige Producter, tillige kan give Næring for 
Phantasien og Skjønhedssandsen. Denne Sætning synes ogsaa tildeels at be
kræfte sig i Odense Amt. 

Af Herregaardene ere flere omgivne med smukke Haver, o_g man t.ræffcr 
Anlæg, som prange med en stor Mangfoldighed af skjønne BJ.omsterfloer og 
fortreffeligo Frugter. 

De større Haver, som i Amtet især kunne nævnes, ere følgende: 
BLOMSTERHAVER B r a h e s b o r g Have, hvis engelske Partier med 

deres Blomsterrigdom spejle sig i herlige brede Kanaler, hvis klare Flade Jne
get er udvidet og forskjønnet af den nuværende Eier. 
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H i n d s g a u l s Have har en Beliggenhed, der i romantisk Skjønhed over
gaaer alle Haver i Amtet. Dens skovbevoxne Terrasse aabner i herlige Atvex
linger venlige Udsigter over lille Bædt, der slynger sig Forbi Havens Fod .... 

l Havens Anlæg har den Gaardens nuværende Eier med megen Smag be
nyttet den fortrinlige Beliggenhed. 

{ Schouby Hen·ed· glæder man sig især ved at besøge G y l d e n s t e e n s 

Etatsraad N. E. Hofman (Bang), 
født 18de Juli 1803, ded 2den Marts 1886; hRr store Fortjenester af Land. og Havebrugets Udvikling 

i Danmark, og omdannede sin ~jendom Hofroansgave paa Fyen til en storartet Mønstergaard. 

Have, der staaer i Forbindelse med en Lystbøgeskov, som kan repræsentere de 
danske saa ofte besungne Bøgelunde. 

Haven, som er anlagt i engelsk Smag med smukke KanaJer, er især riig 
paa store Exemplarer af amerikanske Træer. Man træffer blandt andet en Pla
tan, hvis Stamme har en Omkreds af 6 Fod; ved Gaarden findes rlen største 
Eeg, jeg kender i Fyn; d·en har en Omkreds af 24 Fod. 

iH a r r i d s l e v g a a r d s Have bærer endnu Præget af den gamle ær
værdige Smag, som tilhører Gaardens ældgamle Hovedbygning. I denne udmær
ker sig især nogle sjeldne store Taxtræer og en ægte Castanie, hvis Stamme 
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maaler 10 Fod i Omkreds. Dette sidste bærer i rigelig Frugt, de!l." i enkelte var
me Sommere bliver moden. 

E i v e d g a a r d s Have er med megen Smag anlagt i engelsk Stiil af den 
nuværende Besidder. Jr. Etatsraad Wedel-Simonsen. Ei langt fra Haven findes 
• . . den gamle Tax, som er omtalt i Pontoppidans Atlas. 

Allerede i 1559-1596. . . var dette Træ klippet i 3 Kroner, hvilket Pon
toppidan antager er skeet for at smigre Kong Frederik den 2den ... Dets Stam
me har en Omkreds af 9 Fod, men ·Hovedgrenene have dog mistet deres Naale, 
og give Træet: Udseende af en ærværdig Ruin. *) 

R u g a a r d. Denne Gaards Have, der tildeels ligger paa Øer, som ere for
bundne med hinanden ved Flydebroer, er af 'den nuværende Eier anlagt i gam
mel fransk Stiil ... 

D a l u n d og M a r g a a r d have Haver i gammel fransk Stiil. De have den 
samme Fordeel, som Haverne ved de fleeste Herresæder i Fyen, at de ligge 
ved smaae Søer, som give den stive Smag i Anlægene lidt Liv. · 

Gaarden L a n g e s ø e s Have ligger ligeledes ved en smuk Sø, og Haven 
selv er riig paa smukke Blomster, og den overtræffes af faa Haver i Fyen i 
sin smukke Beliggenhed.**) 

H o f m a n s g a v e s Have er en af de største i Amtet, omtrent 24 Tønder 
Land. Den indeholder en stor Rigdom · af de forskjellige yndede Blomster. Au
rikkelfloret var især for nogle Aar tilbage det største og rigeste, jeg har seet, 
og overgik i Farvevexel de Flor, jeg traf i Hamborg, Leipzig, Dresden o. fl. St. 
Haven indeholder tillige en stor Samling af blomsterbærende Træer, blandt 
hvilke nogle af en sjelden Størrelse. Min Fader har i Begyndelsen af dette 
Aarhundred<> anlagt den større Dee! af Haven, og hiar bestandig forøget dens 
Indhold med Planter fra· Udlandet. I 1839 er opført et Drivhus efter nye!re 
Principer, opvarmet ved kogende Vand, ... ***) , 

I Bjerge og Aasum har U l r i c h s h o l m s Ila ve sikkert den smukkeste 
Beliggenhed ved Breden af Kjerteminde Fjord. 

S a n d e r u m g a a r d Have er noksom bekjenrlt for sine smukke Anlæg, 
der af dens forrige Eier, Hr. Geheimeraad Biilow, blev anlagt med megen 1\Ioic 
i et Uføre. 

S c h o u s b o e s, B r a m s t r u p s og H o l l u f g a a r d s Haver maac end
nu mærkes i denne Egn, som saadanne, hvori der endnu findes Spor af den 
gamle franske Haveziir. 

S ø b y s ø g a a r d s Have, der skal have en meget. rornantisk Beliggenhed 
ved Søen af dette Navn, er i Fyen bekjendt for dens store Rigdom paa ud
valgte Blomster. 

Blandt P r æ s t e g a a r d e n e s Haver overgaaer ingen den ved Dalum i 
smuk Beliggenhed. Den st.rakker sig langs Odense Aaes Bredder i vel vedlige
holdte Terrasser, og er en sand Prydelse blandt de mange smukke Parker i 

Odense Byes Omegn. 
O d e n s e S l o t s h a v e er som bekjendt Aar 1841 forvandlet til et en

gelsk Anlæg af en hannoveransk Gartner .. . 

*) Taxen er nu forsvunden. - **) Se Aarbogen . 1924. 
***) Stenpartiet i Hofroansgave se "Havekunst" 1920, S. 28. 
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FRUGTHAVER. Af saadanne er F r e d e r i k s g a v e s Have især fortrin
lig. Veteranen Hr. Gartner Hansen har, ved sin udmærkede Behandling af Frugt
træer og isæ'r af Espalier-Træer, gjort sig bekendt som Fyens første Træ-Gart
ner. Hans Vindruer kunde sættes ved Siden af de bedste Druer, som tilveie
bringes i de Kongelige Haver; især udmærker sig Frankenthaleren, den lille 
og store Perledrue. Han har anlagt en liden Træskole af nogle hundrede Frugt
træer, som dog kun er tilstrækkelig til at forsyne den nærmeste Omegn. Hans 
Opelskning af unge Espalier-Træer er meget bekjendt, da man ingensteder til 
billigere Priis erholder saa gode Færsken- og Aprikos.Træer. 

Frugt- og Kjøkkenhaver findes uden Undtagelse ved alle større Avlsgaarde, 
ligesom ved alle Præstegaarde; især e re Frugthaverne paa mange Steder meget 
store. Saaledes traf jeg paa R u g a a r d henimod 250 unge Frugttræer, der 
næsten alle ere plantede af den nuværende Eier. 

Paa H a r r i d l z l e v g a a r d og G y l d e n s t e e n findes en betydelig 
Mængde gode Frugttræer, og Gyldensteen har især ypperlige ·Espalier-Træer. 
Denne Have var for nogle Aar tilbage bortforpagtet for 100 Rdlr. Harridtzlev
gaards Have har god Afsætning af Kjøkkensager og Frugt til Odense og Bo
gense, og er bortforpagtet for 170 Rbd. Gartneren har fri Bolig, 8 Læs Tørv 
og 20 Ægter til Frugtens Transport. 

H o f m a n s g a v e s Have troer jeg er i Amte t den rigeste paa sine Frugt· 
sorter, blandt andet findes her et ædelt Morbærtræ, som maaske er det ældste 
og største i Fyen. Min Fader har alt for over 40 Aar tilbage anskaffet de 
bedste bekjendte Frugtsorter, og har kun plantet saadanne. Under sit Ophold 
i Frankrig, i Aarene fra 1798 til 1800, hjemsendte han endeel Podeqviste af 
de bedste franske Pærearter; disse ere vel siaaede an, men størstedeelen har 
viist sig uskikket til vort Clim.a, i hvilket de ej kunne modnes. 

Min Fader have encleel Aar en ikke ubetydelig Træskole, hvis Træer vare 
meget søgte, da de, optrukne i en let og ei for feed Jord, bleve sunde og rigt. 
bærende Stammer. Denne Træskole har ei bidraget lidet til at udbrede Frugt
træplantning i den nordlige Dee! af Fyen, og det har været mig en Glæde, at 
træffe flere Frugthaver saavel hos d'Hrr. Geistlige, som hos Bønderne i Lunde 
Herred, af Træer fra Hofmansgave, der overalt vise sig som Børn af en god 
Opdragelse. 

Min Fader overlader Godsets Bonder gratis de Frugttræer, enhver Mand 
vil plante, og lader sin Gartner være tilstede ved Plantningen og Beskæringen; 
men paa denne for Skov og Læ saa blottede i!.gn ville Frugttræerne ei ret 
trives. 

Træskolen paa Hofroansgave er i de senere Aar for en Del nedlagt. En 
Frugthave af 800 Æblestammer, fra Hofroansgaves Træskole, blev af sal. Grev 
Petersdorff anlagt paa Æbelø. Denne er nu alc1eles ødelagt, deels af Vildtet, 
deels af de skarpe Vinde, for hvilken denne Ø er udsat . . . 

Paa Ø s t e r g a a r d ved Munkebo har Hr. Proprietair Schmidt for nogle 
Aar tilbage havt en god Træskole, der dog nu er gaaet ind, og gjør Savnet af 
unge Træer føleligt. Flere Bønder vise imidlertid nu en pnisværdig Interesse 
for unge Frugttræers Opelskning. Saaledes har Gaardfæster Hans I-lansen paa 
E Il e g a a r d paa Fyensko u allerede i sine unge Aar podet en Mængde Frugt
træer af de bedste Sorte·r, ved hvilke han ei alene har anlagt en fortrinlig 
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Frugthave ved Gaarden, men ogsaa hat· kunnet overlade mange unge Træer 
til Naboerne. Ligeledes har Gaardmand Erik Jørgensen P a d e s ø i Skouby 
Herred og Sognefoged Hans Jensen i Fangel anlagt gode Frugthaver af ' selv
forædlede Træer. Den Første kan i gode Aar presse indtil 15 Tønder Most, 
der bruges i Huset istedet for Øl i Høstens Tid. 

I Serslev har Skolelær·er Nielsen gjort sig fortjent ved at anlægge en Træ
skole, fra hvilken han har kunnet forsyne Sognets Bønder med gode Frugt
træer. 

De fine Frugtsorter ville imidlertid ei ret slaae an i denne høitliggende bare 
Egn. Hr. Nielsen har uddeelt over 1000 Stkr. Frugttræer til Sognets Beboere. 

Af ældre Frugthaver træffer man mange i Skov- og liumleegnen; . .. dog 
sælger de næsten ingen Frugt, men presser den oftest til Most, som bliver 
brugt istedet for ØL Den er imidlertid ikke nogen behagelig Drik, da den ei 
behandles hensigtsmæssigt. Bonden bruger om Efteraaret mange Æbler til at 
henkoge med de saakaldte Fidtegrever. De sætte megen Pris paa denne Ret, 
og selv den fattigste Husmand - idetmindste paa Sletten - maa have en 
Skjeppe Æbler til dette Brug, om end l Fjerdingkar skal betales med l Dags 
Arbejde eller Mere ... 

I Bjerge og Aasum Herreder dyrkes især Kirsebær til at tørres. Provst 
Niels Seidelin Bøgh i Kjerteminde omtaler allerede . 1746 Kj ølstru p og R. ynke
by Sogne under Navn af Kirsebær-Egnen. Allerup og Holsted Sogne skulle 
nu især være Stedet, hvor disse meest dyrkes. Hr. Pastor Hvalsø i Allerup har 
især gjort sig fortjent ved at udbrede Plantning af Kirsebærtræer i hans Sogn, 
og man seer næsten hver Mands Huus om Foraaret indhyllet i en hvid Sky 
af Kirsebærblomster. 

Det er almindelige sure Bønderkirsebær, der voxe villigt uden at behøve 
nogen nøiagtig Pleie, og som egne sig ret godt til Tørring, til hvilket Brug de 
som oftest i raa Tilstand føres til Odense, hvor de finde god Afsætning. 

Man har sagt mig, at enkelte Husmænd kunde af deres liden Haveplads 
i gode Aar sælge indtil 40- 50 Rd. Kirsebær, dog mene Andre, at denne Avl 
nu gaaer tilbage, af hvilken Grund ved jeg ikke; formodentlig finde Gaard
mændenc ei Regning ved denne smaalige Handel, nu da deres Ager giver en 
saa betydelig Afgrøde. . . Naar der er Tale om Blomsterkultur, da kan den 
fyenske Bonde ei siges at være gaaet synderlig frem, skiønt man især i Skov
egnene finder smaa Blomsterquarterer ved hver Gaard, og foruden de ældre 
yndede Blomster, som findes i Bønderhaverne, begynder Georginen nu at ud
brede sig til disse ... 

Til Slutning maa jeg bemærke, at der i Amtet findes et langt større Antal 
af gamle Frugthaver, end af ny Plantning, hvilket vel for en Dee! kan tilskrives 
den Mangel paa Frugttræ-Skoler, hvorover der endnu klages. 

Hvad K ø k k e n u r t e r angaar, da lader den fyenske Bonde sig i læn
gere Tid nøjes med Grønkaal og Kartofler alene, men han vil ogsaa have gode 
Suppeurter af forskiellige Slags, og ved hans Gilder ere især Rødbeder, Pe
berrod og Hvidkaal nødvendige. Mange gjøre sig vel ei den mejlighed at dyrke 
disse Urter selv; da de Fleste ei forstaae sig derpaa, men kjøbe derfor ofte 
hos de saakaldte Urtemænd, hvoraf der findes flere i de forskellige Egne ... 
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Paa Hindsholm og i Bjerge og Aasum Herreder forekom det mig dog, at 
Bønderne, meere end andet Sted i Amtet, ere forsynede med smaa Kjøkken
haver. 

I T ø r r e s ø B y ved Einsidelsborg findes 6 Hunsmænd eller Urtemæud, 
som dyrke en liden Deel af deres Lod med Kaal, Gulerødder, Løg og andre 
Køkkensager. De kjøbe om Efteraaret en gammel Hest, og kjøre med denne 
deres Urter omkring i Landet og til Odense. Denne Industri hos disse Mænd 
er saa meget mere at rose, som netop Havevæsenet i denne Egn er længst til
bage i Amtet. 

Paa G y l d e n s t e e n Gods findes ogsaa nogle Bønder, der ·give sig af 
med Madurters Dyrkning, f. Eks. Sognefoged Christen Jensen og Selvejer Hans 
Hansen i Smidstrup. De sælge aarligt en Mængde Hvidkaal, Rødkaal og Rød
beder til Kjøbmændene i Bogense, der atter til høie Priser afsætte disse Sager 

. til Bøndernes Gilder om Vinteren. 
Hunsmand Rasmus Ladefoged i samme By dyrker især RødlØg, som dri

ves i en opbrugt Humlehave paa omtrent 4 Skpr. Land. I 1839 solgte han 
Løg for omtrent 100 Rbd., og avlede 12 Tønder efter 21/2 Pd. Frø. 

Af alle Haver hos Amtets Bønder er der dog ingen, som kan sættes ved 
Siden af Boelsmand Hans Andersens i Nyskou, hvis Sted ligger' paa den høie 
Klint ved Stutterigaarden paa Fyens N. V. Odde. Denne Mand har for nogle 
Aar tilbage med megen Møie dannet lln Have, ved at anlægge Terrasser paa 
Siden af de i Sol og Læ liggende Skrænter, hvis Jordsmon han har forbedret 
ved at paaføre Skovmudder. 

Haven holdes i en pyntelig Orden. og der komme mange Fremmede fra 
Fredericia for at besøge den ' saaka!dte Jordbærmand, hvis Have tillige har en 
romantisk Beliggenhed mellem Skovgruyper med Udsigt over Havet. 

Havens Terrasser er alle beplantede med Jordbær af forskjellige Arter, 
og Hans And~rsen sælger aarligt Jordbær for henved 100 Rod. og derover. 
1840 avlede han 700 Kander. Jordbærrene kunne drives tidligt, og betales der
for godt, især i Fredericia. Jordbærplanterne holdes i Buske, og Jorden emel- · 
lem dissP. belægges med udvadsket Tang, der deels holder paa Fugtigheden, 
deels beskytter Jordbærrene for at blive fulde af Jord i stærk Regn. 

Hr. Hvid paa S t u t t e r i g a a r d e n har, som tidligere nævnt, dyrket 
endeel Gulerødder i Marken, og avlede i 1838 paa 1900 Kv. Alen 25 Tdr., i 
1839 paa 2500 Kv. Alen 32 Tdr. eller 180 Tdr. pr. Td. L. De var saaede i Be
der, og bleve, ligesom Kommen, rensede med Hakke og lugede i Hader 2de 
Gange om Sommeren; første Gang for l Sk. for 15 Kv. Alen, anden Gang for 
meget mindre. 

I Sit i g e B y udmærker sig Gartner og Boelsmand Duck ved sin intensive 
Havecultur. Han dyrker en Mængde Kjøkkensager, især Gulerødder, med hvilke 
han tilsaaer 3 a 4 Skpr. Land i sin Mark. Han avler omtrent 100 Tdr. aar
ligt, der især i Marken blive af en udmærket Qualitet. Han har god Afsætning 
til Odense og til Bønderne i Aasum Herred, Gulerødderne betales gjerne med 
6 a 8 Mrk. pr. Tønde_ 

Ved H v e r r i n g e paa Hindsholm m. il ærker sig især Spanieren Panduro 
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ved at anvende en liden Jordlod til hensigtsmæssig Dyrkning med Humle og 
Køkkensager ... 

Haverne især i Vends og Bjerge Herred frembyde en herlig Afvexling af 
Kirsebærtræer, Humle, Køkken- og Blomsterhaver, ofte forenet med en liden 
Bihave, en Afvexling, som man ikke træffer selv i en stor Deel af Tydskland. 
Den fyenske Bonde lægger ... Vægt paa at forene det Behagelige med det 
Nyttige i sin Havedyrkning; dog vil jeg ei dermed sige, at der ei staaer' meget 
tilbage at ønske ved Havedyrkning hos ·Bonden, ejheller kan det !lægtes, at 
end eel af vore Bønderhaver give mere Fordeel, hvilket k.unde opnaaes, naar 
især Fruentimmerne havde mere Interesse for og Indsigt i Havevæsenet, hvis 
Prodncter ville kunne afgive en god Hjælp til Huusholdningen. 

Størrelsen af Bøndernes · Haver er høist forskjehig. I Almindelighed 3 a 4 
Skpr. Land hos Gaardmændene og 1/2 a 2 Skpr. Land hos Huusmændene; dog 
maa undtages Skovegn(m, hvor Humlehaverne ofte indtage l a 2, ja 3 Tøn
der Land ved en Gaard, og fra 1/2 til 4 Skpr. Larid ved et Huus. 

I de skovløse Egne have Bønderne ofte sørget for, at plante Træer til Læ 
omkring Gaard og Have. Ask og Elm er· det især, som ·er benyttet hertil. Herved 
indhylles Byerne ligesom i en Skov1 hvilket forøger de fyenske Landskabers 
venlige Udseende, og disse Træer afgive ofte i skovløse Egne en god Hjælp 
til Gavntræ; kun er det Skade, at saadanne Træer ofte ere plantede uheri
sigtsmæssigt, saa de overskygge hele Haven og forhindre dens fuldkomne Af
benyttelse. 

Er den fyenske Bonde omhyggelig for at indhegne sin Mark,_ da er han 
det endnu mere ved Indfredningen af sin Haveplads. 

Som den eneste Plan til en Have, der forekommer i Lands
arkivet i Odense, findes indheftet i Amtsbeskrivelsen en morsom 
Pran til DresJette *) Præstegaardshav;e fra 1821, se ov<erfor; men 
.til denne vil vi komme tilbage under Afsnittet om Havernes 
.Stilarter. · 

Ligesom i sin Tid Lægen Garnelius Hamsfordts Have var 
seværdig, saaledes er omkring Midten af 1800 Tallet Odense 
Løveapoteks Have saare interessant.52 Denne Have knyttede sig 
uadskilligt til Indehaveren, nemlig Apoteker G. Lotze, og Ha
ven benævntes da ofte Lotzes Have. Lotze var en ivrig Plan
tedyrker, der ikke skyede noget økonomisk Offer for at smyk
ke Haven paa bedste Maade og samlede paa det knap 1 ha 
store Areal en overrordentlig righoldig Samling af Frilands
planter og Væksthusplanter. Drivhusenes samlede Læpgde be
løb sig til 96 m, deri indbefattet to c. 9 m høje Palmehuse, og 
i alle Husene var der en Mængde Bregner, Kal~tus, Orchideer., 
P;l.lmer etc. 

Allerede i 1867 var ':Hayen rigt forsynet med interessante 
udenlandske Planter, og i 1874 kunde der fremvjses 76 Arter 

*) Om Dreslette se iøvrigf Aauogen l. 474: 
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Lægeplanter fra Væksthusene; men da Lotze døde 1893, ind
traadte der en betydeilg Forandring i dette Forhold, og efter 
Etatsraadindens Død ophørte Haven at være den Seværdighed, 
den havde været i en Aarrække. 

Elvedgaard Have har Wedel Simonsen ladet os faa korte 
Indblik i i sine Værker; men denne · Håve vil vi vende tilbage 
til en anden Gang, - og Sanderumgaards Have er det samme 
Tilfældet med. 

Plan til Dreslette Præstegaardshave 1821. 
Fotograferet 1925 i Landsarkivet i Odense. 

STILARTERNES UDVIKLING . . 

Skønt vort Kendskab til Middelalderens Klosterhavers Ind
retning 'er ret ringe, skønner vi dog, at disse i Odense som 
andre Steder har været anlagt som et Skraabræt, og denne 
Firkantinddeling har været overført fra Renaissaucens Haver. 
Men med Barokkens Indførelse i Bygningsimristen foregik der 
.ogsaa en Forandring· i Havernes Anlægsform, idet .der bl. a. 
plantedes Alleer; og i -det hele fo.raar:sa:get af de større Arealer, 
der vae til Disposition, anlagdes efter noget andre Ideer. Et 
Eksempel paa dette har vi i den i Aarbogen for 1924 S. 34'9 
gengivne Plan fra Langesø, stammende fra Aar 1777, ~1vor ikke 
mindst de lange Alleer er fremherskende. · Ogsa~· i Planen fra 
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Odense Slotshav~ et halvt Aarhundrede før og i Planen fra 
1760 har vi et Eksempel paa Datidens Anlægsform. 

•Men netop en anden Plan fra Langesø, der er gengivet i 
nævnte Am·bog S. 343 viser os, at ved denne Tid sker der en 
Forandring, idet der foruden de strengt bundne Linjer er ind
ført andre af mere fri · FoilTilning, - det er Landskabsstilen.,1 

den saalmldte "engelske" Havestil, der er begyndt at gøre sig 
gældende, og i Henhold til den deraf følgende Mode i Roman
tikens Tidsalder omlægges en stor Del af Fyns Herregaards-

Lysthuset i Bispens Have i Odense. 

haver, Præstegaardshaver o. s. v. Lægger vi Mærke til Planen 
fra Dreslette Præstegaardshave, der blot er 31 Aar yngre, ser 
vi, at de lige Linjer er ganske forsvunden, og hele Arealet el" . 
taget under Formgivning ved de krummede Linjer, yed bug
tede Gange og snoede Konturer paa alle Detailler. Om ikke 
just efter dette Mønster saa efter lignende, anlagdes og om
lagdes Haverne i Løbet af det fo.rrige Aarhundrede, o-g om 
dette bærer alle- æLdre Haver tydeligt Vidne. 

Ikke mindst gælder dette Landbohaverne, hvor lokale Ha
veanlæggere uden. for Gartnerstanden ofte raadede, og hvor 
saadanne kunde naa at præge en hel Eg1n, og hvis Sppr ma,a 
kunne følges den Dag i Dag. Disse Haveanlæggere maa have 
dannet Typer, ligesom Husbyggerne har skabt det, og det vilde 
være af Betydning for Kendskabet til Fyns Haver, om 
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Plan til >>Klosterhaven« i Odense. 

Detailplan fra >>Klosterhaven« i Odense. 
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disse, inden de udviskes af mere almindelige og mindre 
særprægede Dusinhaver, kunde fastslaas. Der skal her reltes 
en Opfordring til saadanne lokale interesserede Personer, som 
maatte findes, om at tage Rids af disse Havetyper, saa der 
kunde dannes et samlet Billede af Stilarterne i Almuehaverne 
fra det forrige A.arhundrede. 

Haverne ved Klostrene i Odense, der i de senere Aar er . 
anLagt, er i k k e Kopier af de gamle, ja de er ikke heller Re
konstruktio rwr. Det bør fremhæves her, at deres væsentligste 
Betydning har disse i deres Plantebestand, idet saadanne EJe
tgenter som Stenrabatterne, Flæser, Græsmotivet og Enkelt
heder ved Inddelingen ikke er historisk korrekte; ved Haver
nes Stemning derimod ligesom ved de gammeldags Planter,* ) 
der vokser her, .h.ar de deres store Betydning som medvirken
de til Fastholdelsen af Billedet af en svunden K'U.l.turepoke. 
('Planerne til Klosterhaverne findes ho-sstaaende). 

I IMIANDS MINDE. 
Som Fyn i Almindelighed i M~U.nds Minde har været be

kendt for sine smukke og mange Haver, hvad ikke mindst en 
bleven bekendt ved H. C. Andersens Sange (der saa ofte er: 
citeret, .at det i)lli;e sJml gøres her), saaledes har ogsaa specielt 
Odense været det, og idet vi her gør en 1\t.r l'!undt i _Od~:e 
Amt, begynder vi med Amtets Hovedstad.53 Det hedder da fra 
1863: 

Siden Ole Bager, der havde en stor Mængde Haver omkring hele Byen fra 
den Kgl. Skov Tollelund til Engen ved Gertrudsholm, har Odense havt en vis 
Berømmelse for sine mange smukke Haver, og navnlig er denne Berømmelse 
opfrisket af Digteren Andersen. 

Til de smukkeste Haver høre foruden Gartnerne Bredsteds, Dæhnfeldts, 
Miillers og Rasmussens ogsaa Billes Hotels, Bispegaardens**), Frøkenklosterets, 
Hospitalets, Læseforeningens, Løveapotekets, Pautheons og Skolegaardens smuk

. ke Haver. 
Endvidere Allerups, Barths, Bierfreunds, Blumensaadls, Boesens, Adjunkt 

Fabers, Fuldmægtig Haugsteds, Limkilde Mus' og Nielsens (de) have alle smuk
ke Haver. Vestergade Nr. 108 Enkefru Birkerod, Schierbechs, Schiøtzs, Sichs 
og Stiftsprovst Svitzer have ogsaa smukke Haver, og foruden er der en Mængde 
"Mindre Haver" . 

. I-i. C. Andersen siger om dem, at der ved Aaen er "H:ave 
ved Have, den ene anderledes end den anden, snart med dej 
lige Bl.omster og Lys.thuse, glatte og pæne, ligesom smaat Duk
kestads, sillart staa de kun med l{.aal, eller der er slet ingenJ 

*) Om Plantebestanden se "Havekunst" Januar 1925. 
**) Se omst. Billede a.f Lysthuset samt IIl. S. 243 i H. P!um : "Dagbogsblade". 
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Have at see; thi de store Hyldebuske brede sig der og hænge 
langt ud over det rindende Vand ... " Selv havde han ingen 
Have af større Uds.trækning; hans fø.rste Have var "en Stik
kelsbærbusk", og hans "egen blomstrende Have" var Trækas
sen med Pwløg o:g Ærter. - Men 54 

For c. halvtreds Aar (c. 1850) tilbage fandtes der endnu flm·e Levninger 
af ældre Plantninger i Odense. Lindealleer omkring Set. Knuds Kirke, paa 
Vesterbro og Frederiksbro, som nu alle ere forsvundne, da Grunden er ind
taget til Bebyggelse. I Slotshaven findes smukke Alleer (c. 1900), som have 
en ærværdig Alder og ere godt bevarede, ligeledes Alleen ved Kirk.egaardien, 
der er c. 80 Aar gammel og staar i fuld Kraft .. . Den eneste offentlige Have 
i Begyndelsen af 1800 Tallet var Slotshaven.. . Først efter 1847 toges der 
fat paa Byens Forskjønnelse. 

Det 1828 grundlagte Legat kunne benyttes, og der begyndtes med Gangsti 
fra Nonnebakken til Albanigade og Bousketter til Kirkegaarden. Det Benzorrske 
Legat blev først disponibelt 1865 (24,000 Rdl.). Philosophgangen langs Aaen 
blev anlagt 1866. Forbindelsen med Skoven 1870. Gra.abrødre Torv 1872, Jern-

. banens Bousket og Fruens Bøge. Et særdeles smukt Anlæg er Læseforeningens 
Have, udført paa Munkemølles Holm 1873. _Masser a.f Villaer kom Ller ved 
Aaens sydlige Bred. 

Odense har ofte været foran Aarhus og havde Handdsgartnerie før denne. 
Det første, der blev gjort for at gjøre det hyggeligt omkring Byen, skete 

"!853-54, idet 1 et Areal a.f cirka 5 Tdr. Land i den vestlige Ende a.f Byen 
blev anlagt til offentlig Brug. Arbeide ts Udførelse blev overdraget Landskabs
gartner J. Petersen, som forstod med smaa Midler at faa et samlet kjønt An
læg istand.*) 

Senere er der plantet en Del Træer ved Spadseregange omkring ved By
ens Ydersider, men Feilen ved d~sse ~' alt de i sm Tid ere a.n~a.g,te foD: 

smalle, .nu Træerne voxe, tabe de meget a.f den Pryd, som var Meningen dermed. 
Den første, som tog ordentlig fat paa Planteskoleartikler, var Handels

gartner Bredsted. I 1850 begyndte Gartner Chr. Bredsted at omdanne den 
af Faderen i mange Aar veldrevne Kjøkkenhave til Planteskole, og han blev 
snart bekjendt derved, og Masser af unge Frugttræer ere udgaaede fra hans 
Virksomhed, og største Delen af Landets Herskabshaver bleve forsynede Jer
fra. Hans Kjendskab til Frugter har han nedlagt i sit Værk, og med Undta-
gelse af enkelte Feil er det ganske fortrinligt. , 

Al ældre Blomstergartnerier kan nævnes Handelsgartner L. Dæhnfeldt. Hans 
Specialitet var Handel med Frø og Potteplanter. 

Stephan Nyeland bemærker selv om Fo-rfatteren af oven
staa~nde (c. 1900): 

Handelsgartner N. P. Rasmussen overtog 1854 Eiendommen ·efter sin Fa
der, der havde Kjøkkengartneri og har stadig arbe1det sin Blomsterforretning 
op. Ved Udstillingerne har han altid hævdet første Plads. I den senere Tid 

*) Munkemose anlagdes c. 1885. 

\ 
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er der kommen saa mange Gartnerier, hvis Opgave det er hovedsagelig Blom
ster til Houtikkerne og Torvet. Torvehandelen er paa Albani Torv, ·ier er en 
meget stor Plads omgivet af smukke Bygninger . . . Torvet holdes 2 Gange 
ugentlig, Onsdag og Løverdag, og man kan, som det siges, kjøbe alt paa det 
Torv. Der svares ikke Stadepenge ... 

Om Bogense hedder det 1897: 55 

I de senere Aar er der paa Egnen navnlig af Bønderne anlagt en Del nye 
Haver, især hugthaver, og Træerne trives godt, hVXJr de ere plantede i Jord, 
der ikke tidligere er bleven benyttet til Frugthave. I selve Bogense egner Jor
den sig ikke saa ~odt til Frugthavedyrkning, da den er for lav og fugtig . Der
for dyrkes her mest Kjøkkenurter. Der hører, om det end er Smaahaver, Haver 
til saa godt som alle Ejendomme. Mange Asparges dyrkes af Skomager Hing
kjøbing. De sælges dels her eller sendes til Kjøbenhavn. Kroejer Thomsen i 
SkorsllØI'Up har anlagt stor Aspargeshave. I Harrendrop dyrkes mange Grønt
sager, især Ærter. De sendes til Frederitzia og Esbjerg. Møller Brandt nær ved 
Bogense har plantet en Frugthave paa 300 Træer, og den giver godt Udbytte. 
Afdøde Gaardejer Rosenvold i Bro plantede en stor Frugthave, som giver den . 
nuværende Ejer god Indtægt. Gamle Rosenvold sagde: "Man bør plante Frugt
træer; thi det er et smukt Syn, · naar de blomstre, og ligesaa naar de hænge 
fulde af Frugt." Ved de store Gaarde Gyldensten og Harridslevgaard findes 
store Frugthaver, saa godt som enhver Gaardmand deromkring har Frugthave. 
Lars Hansen, Nordskov, sælger mange Jordbær til Byen. Byen har higen of
fentligt Anlæg, man søger Gyldenstens Fredskov. 

Byen har 3 Gartnere, men kun den ene har større Drivhuse Hl Blomster
planter. Blomsterforbruget har taget stærkt til baade som Krandse og Bou
quetter. Her dyrkes nu i By og Omegn en Mængde Roser. 

I Apolhekerhaven findes smukke Bregner, Skjoldbregnen og Strudsvinge 
for Exempel. 

Torvehandelen med Blomster og Havesager er ubetydelig, dog holdes her 
om Efteraaret el større Marked med Urter til Vinterforbruget 

I Kjerteminde5s 

bar Havebruget gjort store Fremskridt især i den sidste Snes Aar (1898) 
baade i selve Byen og Omegnen. 

En ung Gartner, Søn af Gartner C. Petersen, har arbeidet meget i de .sid· 
ste Aar paa Havebrugets Fremme, dog især med Hensyn til Blomster. Ligeledes 
har den fra Roeskilde hertil flyttede Gartner A. Petersen virket meget. Inter
essen for Havedyrkning er nu stor . .. og hver Familie har ... sin egen Have, 
og Communen udleier Jord til Havedyrkning til dem, der ingen Have hQ.r. 

I Kjerting, to Mil herfra, virke de to dygtige Brødre Rasmussen. De have 
Blomsterudsalg baade her og i Nyborg. I samme By boer en Gartner Knud
sen, der især har arbejdet med tørrede Blomster (l} .. . . Søren Larsen, Gaard
mand i Midtskou dyrker en Mængde Kjøkkenurter. Han sender mange Have
sager til Odense. 

Ved Apoteket er en stor Have, denne var især berømt i Apotheker Fri-
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hertz Tid for sine Roser. Samlingen var stor, og Folk kom langveis fra forat 
see den. 

Et pænt lille Lystanlæg blev for c. 50 Aar siden anlagt af Apotheker Fri
bert og Borgmester Bretteville. Efter den førstes Død og sidstes Forflyttelse op
tog Kjøbmand Krieger og Delervingen deres Gjerning og lod opdyrke et til An
læget stødende Areal en større Grusgrav, og Communen overlod yderligere 3 
Td. Land til Beplantning, som Hr. Delervingen blev færdig mied, inden han 
traadte ud af Bestyrelsen. Byen har ogsaa et pænt lille Anlæg Nord for Byen 
med deilig Udsigt over Fjorden og Beltet, men det er kun et lille Anlæg. 

I Byen findes ogsaa en Gartner, som ,særlig dyrker Kjøkkenurter, Jordbær 
og Asparges. 

Middelfart præges ~ansike naturligt at' Hiave:nne ved Sinds
sygeho·spitalet, og det hedder derom 1897: &7 

Sindssygeanstaltens Haveanlæg, beplantede Pladser, Læplantninger etc. ud
gjøre tilsammen et Areal af c. 38 Tdr. L. Her .er c. 12 .Tdr. Land indhegnCfie 
Spadserehaver for Patienterne, c. 6 Tdr. Land Kjøkkenhave og 2 Tdr. Land 
Frugthave. Resten er beplantede P!ainer og Pladser mellem det udstrakte Byg
ningskompleks, Lystanlæg, Læbælter, Funktionerhaver m. m. Patienthaverne ere 
anlagte nærmest som Villahaver. De variere i Størrelse fra 1/g til 3 Tdr. Land 
i Forhold til de Hospitalsafdelinger, hvortil de høre. 

Der findes adskjillige sjeldne Planter især smukke Coniferae (stedsegrønne 
Planter) og et smukt Sortiment af Sirbuske. · 

Sa\ vel i Haverne som paa Anstaltens Hovedveje findes smukke Alleer af 
Lind og Sorbus scandia. Paa Kirkegaarden er der en AUee af Pyramideelm. 
Oeconomihaverne har den Opgave at forsyne en l!y.sholdning paa 900 Perso
ner. Her findes 700 Frugttræer, 50 Vinduer til Gjødningsbedene .. . 

Johannes Rafn udførte i Entreprise det første Anlæg 1888-89. Alle se
nere Plantninger ere udførte og Forskjønnelse gjorte af Hans Lundemark, som 
har været ved Anstalten fra 1888. 

I selve · Middelfart er paa en tidligere Kirkegaard en · Mindestøtte over 
faldne Krigere 1848. · Det er et lidet benyttet offentligt Anlæg nu. Forskjønnel
sesforeningen i M. lader nogle Skrænter ved Be~tet . . beplante og anlægger 
Spadserevej('! o. s. v. Savnet af et offentligt Anlæg føles (iøvrigt) ikke, da 
Hindsgauls smukke Skov grændser til Byen. I Byen findes et større og to 
mindre Gartnerier. I Omegnen findes en Del havedyrkende Husmænd. Mange 
af dem dyrke Grønærter til Henkogning. Der dyrkes ogsaa baade megen Træ
og Buskfrugt. 

Middelfart har et stort Efteraarsmarked med Havesager, hvortil der tilføres 
store Mængder af gode Kjøkkenurter. 

l Hindsgauls Skov kun faa Hundrede Alen fra Skovfogedboligen findes en 
Efeu af usædvanlig Størrelse. Den voxer opad en mægtig gammel Eg, i hvis 
Krone den- breder sig. Dens Stammeomfang er 32 Tommer. Dog er baade Eg 
og Efeu paa Retour.*) 

*) Efter Meddele! e fra Hr. Pastor Idum, Nr. Aaby, findes der en lign!C'nde 
plantet 1818 ved en Populus nigra og med et Omfang i vore Dage af 87 cm 
i Brysthøjrle. 
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Hindsgauls Have er især bekjendt for sin enestaaende smukke Beliggen
hed. Haven er velholdt og har en Abies Pinsapo (Ædelgran), der er 25-30 
Fod høj og et Par store fritstaaende vistnok Pioea Morinda (Graner). Omkring 
en Dam med Guldfiske er der en .Hæk af Hortensier, der overvintrer paa Ste: 
det under Dække og i Reglen blomstrer rigt. 

Om Nyborg hedder det (1897): 58 

Da Nyborg indtil 1870 har været omgivet af Fæstningsvolde, har den be
grændsede Byggeplads ikke tilladt Anlæge af Haver. Før dette · Aar fandtes · 
der inden for Voldene kun ganske enkelte Have-r ~ nævneværdig ~tørrelse, 

hvoraf særlig maa fremhæves Commandantens Have samt et Par andre, der 
ligeledes tilhørte Garnisonen og vare overladte til Offiioererne til Brug. 

Udenfor Byen fandtes derimod allerede den Gang adskillige større og min
dre Haver, der i sin Tid ere blevue anlagte paa Kommunens Jorder og frem
deles udlejes til Private, for saa vidt de ikke ere overgaaede til · Selvejendom. 
Især maa her fremhæves de saakaldte Kolonihaver, der ifølge Regeringens Op
fordring ble ve anlagte 1831, og siden da . udlejes til uformuende for en Beta
l-ing af 50 Øre aarlig pr. 1/2 Skp. Land_ ·Der findes for Tiden 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 binauden følgende Eiere have 
anvendt meget paa dem. Det er afdøde Consul Clausen og nu afdøde Kjøbmand 
Ca~;l Hansen. 

Noget offentligt Anlæg findes her ikke i Byen. 
Her er 6 betydeligere Gartnere. 

.. 
M Asparges dyrkes her en Mængde. Her findes udenfo-r Byen de· be

kjendte røde Valmuer, og "i Byen nogle gamle, maigtige Morbærtræer. To ugent
lige Torvedage med rigelig og billig Forsyning ,er her baade af og med Grønt
sager og Frugt. 

Om Assens meddeles (1898): so 

Egentlige Fremskridt kan der ikke betegnes i Havebrugets 
1
Historie for 

Assens og Omegn, uden forsaavidt det angaar .de egentlige Gartnerier. Af dem 
var der for 80 Aar siden kun ft, der cultiverede Kjøkkenurter og Planter til 
Foraarsplantning. Nu er der flere, som havoe betydelige Driverier og adskjil-
lige Kjøkkenkulturer. · 

Mange private Haver bleve ødelagte ved Jernbaneanlæg og Anlæg af Suk
kerfabrikken, da hele det Areal, de ·indltoge, før vaJr Haver, der dy;r~s af 
Byens Beboeæ. Dog findes der endnu i Byen eri ··hå1v Snes større gode pri-
vate Haver. , 

Byens ret betydelige offentlige Anlæg ligger tæt ,udenfor samme. Det var 
oprindelig c. 5 Tdr. Land, men i Aarene 1848-50 blev en dertil stødende 
større Grusgrav indlagt der under. Det blev anlagt med terrasseform~de Gange 
og beplantet med Gran und·er Ledelse af de i Byen liggende Ingeniørofficerer. 

t Aarene 1888-89 modtog Anlæget nu sidste Udvidelse, iclet c. 20 Tdr. 
Land blev inddraget derunder og anlagt og beplantet ·af Fo·rstraad Schrøder 
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fra "'Vedellsborg. Anlæget er nu i Alt 30 Td. Land cuperet Terrain og gjen
nemløbet af en Bæk. Der er særlig smukke Partier i Lavningerne og en dej
lig Udsigt over Lillehelt til Sønde rjylland fra Højderne. 

Byen har 5 Gartnere. Holm Møllers Gartneri er det bedste, hvad Blom
sterculturen angaar. Foruden disse egentlige Gartnere findes en Del Havebru
gere, der dyrke Kjøkkenurter til FP!rhamlling. I Sommerens Løb vil hertil kom
me et større Forsøg paa at drive Kjø.kkenurte!l' til Export i en umidp.elbar 
uden· for Byen boende Proprietærs Ejemlomsjord, og der vil ogsaa blive dre- . 
ven Tobak efter svensk Mønster. 

I de gamle Haver i Assens findes en stor Mængde Morbærtræer, der ere 
meget kraftige og rigtbærende. 

Onsdag er det Torvedag; da tilføres Torvet Grøntsager, Frugt m. m.; men 
af stor Betydning er dog ikke Torvehandelen, da de fleste af Byens Beboere 
selv have lidt. Have, hvor de dyrke Grøntsager til Husbehov. "Arvehaverne" 
have været større Haver, som ere i forskjellige Familiers Eie, men ere blevne 
stærkt delte efterhaanden i mange smaa Parceller. En Del af disse Arvejorder 
eUer Arvehaver danne en hel Coloni udenror Byen. Eierne have ingen Ad
dokumenter derpaa, og naar en Familie uddør, falde de til Assens Kirke. 

Denne sidste Oplysning om en Art Ejendoms-Klolon.ihavffi'l 
i AsSiens er ret interessant, særlig set i Forhindelse med Ko·lo
nihaver:ne i Nyborg, der er af en anden Art.*) 

Om Tobaksavlen ved Assens, der er et interessant specielt 
Kapitel, vil det føre for vidt her at k.Qmme nærmere ind. Lige
saa er det Kapitel, der hedder LøJ$dyrkningen ved Stiget o~aa 
for stort ·og specielt til at ko!mlrnei Imfen for del1llie Ramme, 
men maa vente til en anden Galng. Her skia;l lige gør:_es op
'IUæi_rjksom paa, a:t under 22. Juli 1841 bJev det be:'>luttet, at der 
skulde gøres Forsøg med Frugttræers Plantning ved Lande
vejene (Rigsark. Resol. Nr. 411, 1841) efter Ingeniørko·rpsets 
Foranstaltning. Foranlediget heraf blev 4-600 Kærnestammer 
plantede paa en Strækning af Hovedlandevejene i Odense Amt 
(til Nyborg), og den dermed frorbundne Bekostning afholdtes af 
den almindelige Vejkasse. - Et Afsnit om "Slotshaven i Oden
se" og "Lokale Frugtsmter" udskydes paa Grund af Plads
mangel til senere Aarbøg·er. -

Nærværende Afhandling vilde være meget ufuldkm:nmen, 
om den ikke stod i Relation til det Folkemindeslbof, som Frk!. 
Christine Reimer havde samlet i sit monumentale Værk: N o·t·d
fyensk Bondeliv i M,a:nds. Minde, og den kaJU da ej heller slut
tes med noget bedre end de i denne værende Skildringer af 
Haven og dens Regioner, - Ordet gives da til Frk. Heimer, 
der efter at have omtalt de kunstfærdige Stendysser i Hwerne 
beretter: 

*) De skylder dog alle deres Cirkulærerne fra det danske Ganeelli af 8. 
Marts 1826, 18. Dec. 1828 og 20. Aug. 1831. 
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S. 25. Gaardene var arngivne af Frugt-, Humle- og Kaalhaver. Blomster
haven, kaldet R o s e n h a v e n, var ofte henvist til en lille, smal Strimmel 
langs med Stuehusets Vinduer. Foran Gangdøren stod gerne grønne Træer, der 
om Sommeren tog al Lys og Luft fra Beboelseslejligheden, men de skyggede · 
og var en Art udvendige Gardiner eller Markise. Længere ude i Gaarden stod 
ofte et Valnød- eller Pæretræ. 

61: . . . at stænge Humlen blev sædvanlig henlagt til Langfredag, rla de 
fandt, at Paaskens fire Helligdage var for megen Frihed paa een Gang .... Ved 
Foraarstid . . . "ser" man, . . ved hvert Hns og Gam·cl et lille indgærdet Bed, 

Løgkultur ved Stige. 

det var anlag t paa et Hjørne af Møddingen, og som kaldes P l a n t e h a. v e n. 
Der havde Husmoderen travlt med at skøtte om Planterne til Ka.c'tl og andre 
Urter. For ikke at bruge -Penge gik hun her og syslede :om Frøet af iorrige Aars 
egen Avl. Men vi ser det kun ikke mere. Nyere Metocler er taget i Brug paa 
dette som paa andre Omraader. 

63: Alt efter Aa rsticlen at indsamle og vejre fo rel elende Urter til Kryd
derpose, Kamille- og Hyldeblomster, Roser og Lavendler til P o t p o u r r i, de 
sidste tillige til en U r t e k o s t til at lægge ved Linnedet, og all Lignende var 
givne Ting, der aldrig forsømtes . S tundom plukkede man Kløverhovederne af 
ude paa Marken med I-Iaanden ifor at faa dette Frø fuldstændig rent og ublandet. 

92: Naar Humlen var tørret, drog en og anclen Fynbo i Efhiraarstiden over 
til Jylland og forhandlede Varen der. De fynske H u m l e p r a n g e r e var godt 
kendte blandt Jyderne. 
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167: De friske Grønts;,tger dyrkedes ikke og spistes ikke, og det har endog 
voldet stort Besvær at .faa dem indført i den nyere Tid. 

169: Middagen bestod af gule Ærter, Brønkaal, Hvidka.a.lsuppe med kogt 
Flæsk til . .. De, der ikke kunde lide Hvidkaalssuppe, sagde B l a d e v æ l l i n g. 
Sød eller b r u n lJ æ l l i n g blev lavet til med Eddike og Sirup og . . . om 
Sommeren kom deri al Slags frisk Frugt lige fra Ribs til Pærer og Æbler. Det 
gjaldt om at spare det, uer skuMe købeS: .. . . P e1 r s~ l l e og P u r l ø g skares 
med en Kniv paa en Spækkefjæl ... Grøn Salat overhældte man med Tyk
mælk, sødet med Sirup, og spiste dertil Smørrebrød . . . i Urtehaven er R ø d-

Fra en typisk Bondehave med Stokroser op ad Væggen. 

b e d e n fremherskende, den traadte i Stedet for baade sure og søde Ting i .. 

185: Pærer og Æbler har man a l t i d - o : i de Tider, her er Tale om ·
lagt Vind paa. Hvert bedrestillet Sted havde sin store eller mindre Æblehave. 
Den flittige, huslige Bondekone forsynede sit Hus til Vinterbrug med en Mæng. 
de · hjmmnelavede Produkter fra Mark og Have. Det hørte som den selvfølge
ligste Ting med til hendes Husflid ... 

Havehegn af Slaaen, Haasel eller Syrener. Ogsaa tit lange smukt klip
pede Hække, de r tol"tsatte sig fra Have til Have .• 

Kartofler kendtes ikke paa et Gildesbord. 
K ø k k e n h a v e n var helLer ikke videre bevendt. I Dyrkning og Spis

ning af Havens Afgrøde stod man langt tilbage og det helt frea1 mod Aai· 
hundredels Slutning. Det er først i de sidste Decennier, at der er kommet Fart 
i "Urtegaarden", og at Grønsagerne ret er naaet frem til Køkken og B,ord. 
Men Urtehaven vokser sig nu stadig større, saavel i Udstrækning som i An
seelse v"d den Opmærksomhed, der nu skænkes den vegetariske Kost. 

8' 
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Nu er Odense og Omegn ret Havedyrkernes Land . Egnen ved Stige kal
des i daglig Tale "det lille Amager", og Odense Torv kan man godt kalde et 
Amagertorv. Hele Sommet-en bugner det af Blomster og Jordens Grøde, lig et 
gammelt hollandsk Maleri. 

. Under A v l e r n e, Frugttræerne, satte man gerne KartofLer, sjeldent var 
der Grønsvær, og Havens "Anlæg" bestod af en eller to stive Gange, hegnet af 
Ribs- og Stikkelsbær- og undertiden Solbær-Buske. De røde Stikkelsbær var 
modne til R u g h ø s t. Senere hen plantedes paa mer.e fritstaaende Plarlser 
M o r e l l e r, spanske Kirsebær, gule og sorte. I Hegnet eller oppe ved S t o
v e h u s e t, Stuehuset, stod nogle Kirsebærtræer, Syltekirsebær, der var modne 
i Byghøsttiden. 

Af Pærer dyrkedes Sommerpærer, Graapærer, P e r g a m u t t e r, BUNKE
DINER, "bon chretien", og en tarvelig Slags, der kaldtes Trykpærer. Blandt 
Æblerne var de færreste GEMMEÆBLER, Æbler, der kunde s t a a s i g til 
Slagtetiden og Juletiden, men i Reglen ringere Sorter, der spistes friske efter
haanden - hvad der ikke tørredes eller bmg.tes til Æbleflæsk. Karlene hen
tede sig i Middagsstunden eller efter Fyraften en Kasketfuld Æbler eller Pæ
rer, som de satte deres kraftige Tænder i og spiste saa lydeligt, saa det _sma
skede. De røde Kaviller, Løgæbler og lignende Sorter gemtes til at spille Kort 
om i Julen. Løgæblerne kunde ogsaa steg~s paa Kakkelovnen i Vinteraftenerne. 
De rød stribede, syrlige SommeræMer kaldtes MØSKEÆBLER, d e m ø r k e 
Æ ~l e r og vilde Skovæbler hedder SKOVRUDER, med Tonen paa anden 
Stavelse. 

Mellem Kartoflerne, plantedes den gamle krusede Grønkaal. Grøn- og Hvid,. 
kaal var de eneste Kaalsorter; senere kom dertil Rødkaal. - Ved et DIGE, 
en Grøft, eller v-ed en GRØFT, udtales G\REVT, 'en Grøftevold, stod Peber
roden og skøttede sig selv. Saa kunde de have en lille Plet med S ø n n e b e, 
Sennep, som de høstede ved at afskære den, siden tørrede den, og Konen ma
lede den saa for hver Gang paa Sennøpskværn. Et lignende Parti med Kom
men var ogsaa almindeligt, hvor denne ikke optog et større Stykke og lige
frem dyrkedes til 'Salg, Purløg anbragte man i Blokke et eller andet Sted eller 
til at indhegne et Bed med . 

Den, der dannede et Bed, udspændte en Snor og trippede det saa af ved 
at sætte Træskoene tæt sammen i langsom Gang. Paa dertil afsatte smaa Ur
tebede - ofte , ikke større end at de tog sig ud som en Køkkenhave tilBarne
leg - saa man (172) Rødbeder, Løg, LY, SKALOTTER, undertiden Rødløg (til 
Slagtemaden), Timian, Gulerødder, Rødpersille - Kruspersille kom senere i 
Brug, men der er d e ældre Husmødre, der den Dag i Dag holder paa, at 
Rodpersille er den bedst smagende. For Resben træffer vi Portulak, hvis Stilke 
brugtes paa Suppe, Pastinakker, PESTINAKKER, der traadte i Stedet for Sel
l~ri, som ikke var saa udbredt, lidt SAALAAT, et lille Bed med SUKKER
ÆRTER, store brede Sabelærter, Bælgene flækkedes ikke, men skares itu og 
spistes med paa Ruskomsnusk-Retten og paa Flæskesuppe. 

Man gik ikke med r e t R y g og vandede. En Vandkande var et ukendt 
Haveredskab. Naar Urterne skulde d y k k e s, bar man Vand i en Spand, tog 
saa en Lerpotte med Tud eller en Vandøse, gik i bøjet Stilling og hældte lidt 
Vand ved hver Plante. Det var i Regelen Kvinderne, der paatog sig dette 
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Arbejde efter endt Dagsgerning. Hegn og Buske skjulte dem; men i Tørketid 
kunde man i de tyste, lyse Afbener rundt om fra Haverne h ø r e den var
somt plaskende, for hver Plante afbrudte Lyd ved denne Vandingsmaade. 

::0· 
<J . 

.o 
>

C/) 

Rabarber var den første Modem·t, der fandt Vej indover Bondens Have
gærde, saa omtrentlig først i Tresaarene. Dernæst fulgte saa efterilaanden alle 
de nu kendte Urter og Frugter, de forskellige Kaalarter samt Hindbær, Ra.. 
diser, Jordbær, Asparges og Tomater. Men man kan nok sige, at de lo første 
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af Aarhundredets Slægtled levede der-es Liv uden at have smagt et Havejordbær. 
Hindbær og Jordbær kendtes i Reglen kun derfra, at Børnene trak Sk;ovbær 
paa Græsstraa, eller hvor disse Bær fandtes i større Mængde, plukkedes de 
og solgtes til Apotheket. 

Ikke for intet hed Paddehattene SKARNHATTE, a Il e Arter af Svampe 
fik dette Fællesnavn, og her var endda ikke Tale a l e n e . om de g i f t i g e. Og
saa en Champignon er en SKARNHAT, udt. SKANHAT. 

B l o m s t e r h a v e n. 
iH.en var der kun lidt af Bondens Jord anvendt til spiselige Havesage~·, 

lidt til ø v e r s for Tanden og Ganen, - saa afsaa man end mindre til Øjets 
Fryd. LUKSUS nød man under alle Former kun DRAA:BEV!S. Enhver Blomst 
kaldtes ROSE og Rosen TORNEROSE. Blomsterne maatte nøjes med en lille 
Strimmel Jorcl nærmest Stuehusmuren. - Først senere blev Haven udvidet 
og prydet med Lysthuse, -Plæner, Gange og med Bede med Bladplanter eller 
Sommerblomster. - Ved Smaahusene var der gerne et Par Blomsterbede paa 
hver sin Side af Gangdøren og nogle Lavendelhække. Efter Niidten af Aa:r
hundredet tittede Georginen frem, og ved Hjælp af Efterlignelseslysten fandt 
den hurtig Vej til de fleste Haver. Knoldene overvintrede i Stalden for at bj er
ges for Frosten. Der hang de sammenbundlet. En Stilling kaldtes et Skud. De 
BLOMSTERSKUD, man "stjal sig til", groede bedst. 

Ofte saa man Stokroser, Bonderoser og Tulipanen ikke at forglemme, den 
har gam~el Rod i dansk Bondejord, derfor kunde Hostrup lade Skriveu.·hans 
synge; at hans Udkaai·ne: 

"skal have Kinder som den røde Tulipan", 
og Erik Bøgh knytte "Trekløveret": 

"For de er kun Lillier og Roser, 
men Du - Du er en Tulipan J" 

Ved et flygtigt Kig ind i ROSENH'A VEN vil man · for øvrigt se indfattet 
med BUSBOM eller Vintergrønt (for derved at have lidt Grønt til Gravkranse 
ved Haanden) smaa Bede med Kodriver - · en Blomst, der skal have sit <lan
ske Navcn ligefrem af, at den, naar den dukker op, "dri~er" Køerne paa Græs 
- Gyldenlak, Nelliker, Aurikler, Hjertensfryd, Morgenfruer, røde GAVFLABE, 
stribet Græs, Skb, Gække-, Paask!i- og Pinselilier. Og man vil derhos møde 
en Duft af Ambra, Balsam, Krusemynte, Roser og Lavendler. 

Tørrede Lavendler lagde de gamle Kvinder ikke blot i deres Kistegem, 
men ·de anvendte dem ogsaa paa Kakkelovnen som Røgelse. 

Men hele denne gammeldags Have ier 'nu som hine Lavendler v e j r e t P o t
p o u r r i ligesom disse stykkevis samlede Smuler, hvoraf dette Bogarbejde be
staar. Thi saaledes maa jeg nok have Lov til at betegne den gamle Urtekost, 
som 'her er dannet af en folkelig "Julerose", Overtroens rigtbærende Ukrudt 
og frodige Vildsk1;1d, Mindets halvvisne Blomst og Nøjsomhedens ringe Urt. 
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