
Spar1~etorn. 
Nogle Smaatræk orn Gaarden og dens Beboere. 

Ved Pastor A. R. !dum, Føns. 

H oveelgaarden Sparretorn under W edelisborg Gods har en 
idyllisk Beliggenhed lige ved Lillebælt paa Halvøen Fønsskov 

i Føns Sogn. Gaarden kaldes sædvanligvis for en Herregaard 
og har - som det vil ses af det følgende - ogsaa i nogle Aar 
været beboet af adelige; men den har egentlig aldrig været andet 
end en stor Bondegaard. Det nuværende Stuehus (af Grundmur 
og med Skifertag) er opført 1884 og gør absolut ikke Indtryk af 
en Herregaard; dets Forgænger, som laa lige Øst for ned mod 
Avlsbygningerne, har - som det kan ses af Fotografier - været 
en anselig Længe af Bindingsværk af den sædvanlige fyenske 
Type, og saaledes har den vistnok ogsaa set ud i de Aar, da 
den husede Enkegrevinde Anna Cathrine Vl edell. 

I Danske Atlas VI siges, at Gaarden skal have sit Navn efter 
en Claus Sparre, som fik den med en Datter af Niels Brok (t 1534) , 
samt at den 1767 ejedes af Erik Banner. Dette er imidlertid 
ganske urigtigt, da Gaarden altid har tilhørt Iversnæs (det nu
værende Wedellsborg), saa langt man kan følge den tilbage. Nav
net har ikke noget at gøre med den adelige Familie Sparre; hvad 
det ellers betyder, maa de lærde om. Heller ikke har jeg fundet 
det bekræftet, hvad Trap's Danmark nævner, at Gaarden en Tid 
før 1718 har været under Kronen som ukomplet og ufri. 

Første Gang, jeg har fundet Gaarden nævnt, er ca. 1500: 
•Peder Bildes Skødebrev paa Iversnæs med Abrandtzø (d. v. s. 
Brandsø) og Sparre tornn. «"') Peder Bilde til Svanholm var gift 
med Anne Gyldenstjerne (t 1521), der var Søster til Iversnæs' 
Ejer: Henrik Knudsen Gyldenstjerne (t 1517) og tillige med en 

*) Henrik Gyldenstjernes Breve i »Danske adelige Brevkister« ved 
A. Thiset (1897). 
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anden Søster havde Arvepart i I versnæs. Broderen har da købt 
dem ud af Gaarden ved et Mageskifte med andet Gods; j fr. et 
af ham udstedt Skøde til Peder Bilde, dateret Odense 28. Juni 
1499. 

1530, den 6te Decbr. blev der paa I versnæs holdt et stort 
Skifte mellem Karen Bille, som var Enke efter fornævnte Henrik 
Knudsen Gyldenstjerne, og hendes talrige Børn; hun fik Lov til 
at beholde hele Godset uskiftet indtil sin Død 1540*). Ved denne 
Lejlighed nævnes ogsaa »Sparretornn« imellem Bøndergodset Og 
saaledes har Gaarden stadig ligget under I versnæs. 

Det samme er Tilfældet, da Godset bliver lavet til Grevskab. 
V ed Oprettelsen af Grevskabet W edelisborg den 11. Decbr. 1672 
nævnes de 2 Hovedgaarde, Wedellsborg med 87 Tdr. Hartkorn 
og Tybrind med · 76 Tdr. Hartkorn samt deres tilliggende Bønder
gods. Under Tybrind nævnes Sparretorn med 22 Tdr. Hartkorn. 
En hel Del Jord blev lagt til Gaarden, som ved den nye Matrikel 
fik Hovedgaardstakst. 

Da den første Besidder af Grevskabet var død 1706, over
toges Godset af hans Søn, Grev Hannibal \V edell. Han var gift 
med Anna Cathrine Banner (f. 1680, død 1739). Grev Hannibal 
døde allerede 1708, og hans Enke bestyrede saa Godset for sin 
ældste Søn: Grev Christian Ludvig, indtil han naaede Myndig
hedsalderen. Selv havde hun faaet Rugaard til Enkesæde. Men 
da Grev Christian Ludvig 1718 tiltraadte Besiddelsen af Wedells
borg, foretog hun et Mageskifte med Kongen (Frederik den 4de), 
idet hun byttede Rugaard med andet Gods, især Garnborg Sogn 
og Fænø. Samtidig tog hun Ophold paa Sparretorn, som nu blev 
gjort til en Hoveelgaard og fik Navneforandl'ing til Bannerslund. 
Dette Navn har Gaarden dog næppe baaret ret meget længere 
end til Anna Cathrine Banners Død 1739; ved Midten af Aar
hundredet indtræder atter det gamle Navn: Sparretorn, samtidig 
med at Jorderne bliver bortforpagtede. 

22de Januar 1737 - altsaa forinden Enkegrevindens Død 
- blev Bannerslunds Jorder bortforpagtede paa 5 Aar fra 
l. Maj 1738 til Monsr. Christian M øre h fra Bøttigersholm for en 
aarlig Afgift af 900 Rdl. 1ste Maj 1749 blev baade Wedellsborg 
og Bannerslund bortforpagtede - henholdsvis for 3 Aar og for 
12 Aar til Sgr. Mads Knudsen Møller fra Gelskov; den am·lige 
Afgift af Bannerslund var fremdeles 900 Rdl., af Wedellsborg 

*) Danske Magazin IV S. 177-180. 
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skulde svares 3000 Rdl. Tybrind havde derimod sin egen For
pagter: Hans Bryde. - Se herom nærmere i Aarbogen for 1923. 

Hvem der har faaet Forpagtningen af Sparretorn efter Ud
løbet af de 12 Aar, har jeg ikke faaet undersøgt. Men det har 
vistnok været den Henrik Rasmussen, der døde 1770 som For
pagter paa Sparretorn. Med ham bliver Forpagtningen »arvelig «, 
idet baade hans Søn og hans Sønnesøn bliver hans Efterfølgere 
lige til 1850. Det er særlig om denne Familie og dens Liv paa 
Sparretorn, at jeg har nogle Træk at meddele. 

Henrik Rasmussens Søn: Rasmus Rasmussen (født 1719, død 
5. Juni 1795), var Forpagter paa TyJ)l·ind og senere tillige paa 
Sparretorn.*) Hans første Hustru hed Dorthea Marie ........ , 
hun døde i Novbr. 1764. 27de April 1770 ægtede han Jaco
bine Mette Cathrine Hassel, en Præstedatter fra Husby. Med 
hende havde han Sønnen: Ludvig Julianus Rasmussen, født 29. 
Marts 1784, død paa Sparretorn 17. Jan. 1850. Han ægtede 1814 
Caroline Hald, født 1792, død paa Sparretorn 16. Septbr. 1826. 
Dette Ægtepar fik ialt 11 Børn, hvoraf dog de 4 døde som spæde; 
det sidste Barns Fødsel kostede Moderen Livet. Af de 3 Døtre 
blev den ene, Frederikke, 1843 gift med Sognepræst Ulrik Boe
sen i Veflinge, og den anden - Rasmine - ægtede samme Aar 
Mægler Jens Vilhelm Maar fra Odense. Af Sønnerne er den mest 
bekendte Harald Valdemar, der blev Sognepræst til Halk i Søn
derjylland; han blev afsat af Prøjserne 1864 og flyttede til Kø
benhavn , hvor han døde som Professor 1891. Om ham findes 
Oplysninger i Biografisk Leksikon. Hans Søn var den i Aar 
(1927) afdøde Dr. med. A. F. Rasmussen H alk (Overlæge ved 
St. Josephs Hospital i København), som har meddelt mig det 
efterfølgende om Bedstefaderens Oplevelser paa Sparretorn. 

Forpagter L. J. Rasmussen kom allerede til Sparretorn som 
ungt Menneske og var der i 1808, da han - ligesom Præstegaar
den - fik Indkvartering af Spaniolerne. 

Det er jo bekendt, at Kejser Napoleon - med hvem Dan
ruark havde sluttet Forbund - fik narret et spansk Armekorps 
under Markis de la Romana herop tillige med en Afdeling fran
ske Tropper, for at han lettere kunde underkaste sig Spanien 
og sætte sin Broder paa Tronen i Madrid. I Løbet af Marts 

*) Om ham findes nogle biografiske Oplysninger af G. Østergaai·d i 
Vendsyssels Aarbog for 1926. 
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Maaned 1808 kom saaledes ca. 11,000 franske og spanske Sol
dater over til Fyen fra Snoghøj. De fleste drog videre ad Odense 
til; men den 18. April kom 300 Spaniere til Middelfart, den 10. 
Maj og 27. Maj kom endnu flere, i alt ca. 2000 Mand foruden 
Heste; de blev indkvarterede her i Vestfyen. Forpagter Ras
mussen gav dem en Dag en Køretur; under denne rev en ung 
Officer Merskumspiben ud af Munden paa ham; men Forpagte
ren, der var en stærk Mand, tog Officeren i Nakken og smed 
ham ud af Vogpen ind paa Marken, for at han kunde bringe 
ham Piben igen. 

Spanierne blev sat til at hjælpe vore egne Folk med at be
vogte Kysten paa begge Sider af Bæltet; de skulde ogsaa vogte 
Faarene paa Fænøkalv og Kreaturerne paa Brandsø, at ikke de 
engelske Krydsere skulde tage dem. Den l. August skulde de 
spanske Tropper her paa Egnen aflægge Troskabsløfte til Kong 
Josef Napoleon; men de gjorde det kun med Forbehold og megen 
Uvilje og raabte: Napoleon caput! Viva Espanal (Ned med Na
poleon l Leve Spanien!). De længtes efter deres Fædreland; og 
mens Franskmændene spillede muntre Melodier, istemmede Spa
nierne »la melancolia « og andre bedrøvelige Sange. En nu af
død gammel Kone her paa Egnen kunde huske Melodien, som 
hendes Bedstemoder havde sunget for hende. (Det er beklage
ligt, at den ikke er bleven optegnet). - Tilsidst lykkedes det 
jo Spanierne at flygte ud paa de engelske Krigsskibe i Storebælt 
og ad den Vej at komme hjem til Spanien; de fleste af dem 
medbragte kun gode Indtryk af Danmark og de danske, hos hvem 
de ogsaa efterlod mange gode Minder - og en Del uægte Børn, 
hvis Efterkommere endnu kan spores ogsaa her paa Fyen. 

En Apotekerdatter fra Middelfart, der som ung Pige ofte 
kom ud til Forpagter Rasmussen paa Sparretorn i Julen, har 
meddelt Dr. med. A. F. R. Halk følgende:"') 

Til Brug ved Napoleons Tog mod Ruslanel udskrev Marskal 
Davoust i 1811 Heste og Mandskab her fra Fyen. Forpagter Ras
mussen maatte ud med 2 Heste og en Karl, der kom til at gøre 
hele Turen med. Paa Tilbagetoget lykkedes det Karlen at slippe 
over Broen ved Beresina med Tabet af den ene Hest, og han 
naaede tilbage til Sparretorn med Vognen og den anden Hest. 

*) Hans Kristian Tscherning (t 1821) var fra 1799-1821 Apoteker i 
Middelfart. Det er vist hans Datter. 
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Vognen gik dog i Stykker om Sommeren (1812), hvad der ikke 
var saa underligt, da den havde været inde i Moskva! Karlen 
selv havde gjort Lykke i Napoleons Hær, og Soldaterne vilde have 
ham med til Frankrig, hvad han dog ikke vilde. 

Især i Julen var der ofte stort Selskab paa Sparretorn af 
Egnens Honoratiores, og i Juledagene blev der spillet Kort hele 
Dagen igennem - det var ligesom nu: Bridge, der blev spillet. 
Professor Harald Valdemar Halk har fortalt sin Søn, at han tror, 
hans Fader fik Kortene med i Graven! Det var .en Aftale mellem 
Spillerne, at den af dem, der døde sidst, skulde have Kortene 
med i sin Kiste; det blev altsaa den gamle Forpagter. 

Mon der ikke til vor Am·bog skulde kunne fremskaffes flere 
Minder om Spaniernes og Franskmændenes Ophold her paa Fyen 
i 1808? Det ligger jo ikke længere tilbage end vore Oldefaræl-
dres Tid. A. R. !dum. . 
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