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I et par hunclred.e år var Brend.erup sogn x) 
n

ltordvestfyn, et meget vigtigt område for d_ansk
humleavt.

Ved så at sige alle ejendomme d_yrked.e man hum-
le, både ved gårdeneo bolsted_erne og d.e jord.løse
huse. De sidstnævnte havde I, * 20 stænger til
hunle, så. de havde noie til eget brug til d-eres
brygning, medens de førstnævnte deeud.en kunne sæl-
ge en del.

Det hedder sig almindeligvis, at det var fru
Anne Trolle, Kærsgaard (Njærsgaard.)o enke efter
Erik Bi1le, der omkring ITOO førte humlen fra
Tyskland til Brenderup-egnen. At den meglet initia-
tivrige dame også har gjort en stor indsats på
dette område er uden for enhver tvivl; men !_A gru
havde den været dyrket 2 - tO} år før Anne TroL-
les tid.

I I'Forordning af f490" fik bønderne i hele
landet påbud om at plante æbletræer og hurole; men
x) blev i ældre tid kald"t "silkesognetr'.



medens lollikerne kunne nøjes med årligt at
}ægge 1A humleplantero skulle fynb-oergq lægge
50. Lensmændene skulle f øre kontrol med d.ette,
og hvis en mand ikke havde rettet sig efter or-
dreno senest å år efter forord"ningens ikraft-
træden, I'haver vedkommende forbrudt en oxe ti1
sin Jorddrot - og skal alligevel siden gØre,
som d.et står skrevetr'.

2
Hvis man ikke ved ornkring år 19O0, som jeg

kan huske fra, nøjedes med en enkelt række hum-
le, men udvalgte sig et vist areal, plantede
man humlen i rækker med en passende afstand mel-
1em planterne og rækkern€. l4an nedlagde flere
humlespirer til een plante.

Ved gravningen mellem rækkerne anvendte man

de fleste år almindelig gravning, men med visse
års mellemrum rtreolgravningtre d.v.s. gravede z
spid. i dybd-enr og man sØrgede for, at den øver-
ste jord blev lagt i bunden af et andet hul, og

den ned.erste kom ovenpå. Man gødede med dyre-
gødning, også hønsegødning.

I ]øbet af efteråret og vinteren sørged.e man

for, at det nødvendige antal stænger var til--
stede. De solide stænger fra året før blev
stillet op i kegleformede stakkeo så de kunne
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holde si6l tørue, Var der brug f or nye o blev d.e
afbarket med specielle, krumme knive, der var
forsynet med et skaft, som kunne støtte mod armen.

De, der kun avlede humle til eget brug, be-
nyttede vist udetukkende askestængerr oS man hav-
de ofte plantninger af ask i et hjørne af haven
e11er på en plads ved gad.en ( = byvejen). Ville
man derimod. dyrke humle til salg, var man nød_t
tif at bruge stænger af andre sorter, især graner.

3
Humlen skulle stænges ornkring ved påske. Chri-

stine Reimer x) nævner, åt man tit stænged_e hum-
len påskelørdag - etler langfred.ag, Ca man netop
symbolsk skulle arbe jd_e sig tqæt sid.stnævnte dag.
Ivian syntes også, det var for meget, hvis man
skul-le holde f ri de 4 helligdage.

Stangeno der var godt spid.set i d.en tykke end.e,
"huggede" marr et stykke ned i jorden ved" plan-
ten, "vrikkede" den løs og hugged"e d.en atter ned
i hullet (dersom man var rutineret). Forsøget
måtte gØres manse gange, inden stangen stod. fast,

På fugtige steder, som vi havd.e det hjemme
ned nod engen, var det en smal sag at stængel
men en mand har fortalt mig, at man på stærkt
leret jord først må.tte lave et hul med, en svær
jernstang, inden stængningen kunne finge sted..

x) Danske iitu.d.ier, 1914-1!,IT , s . LT4.



Når spirerne var kommet så højt opr at de
kunne nå ind til stangen, band-t nan dern til med-

halm, som havd-e ligget i- vand en d-ags tid og
d-erfor var blevet sej. Opbindingen af humlespi-
rerne skulle foretageF i solskip, da de ell-ers
var for skøre og knækkede. llan måtte derfor ofte
binde til midt på dagen - i stedet for at sove
til middag.

Xersom s"pirerne havde vanskeligt rred at nå
ind til stangen i begyndelsen, brugte man kæpneo

'rrokker"o som blev stukket skråt i jorden ind
mod stangen.

Opbindingen måtte foretases flere gange i
løbet af nogen tid-, indtil stænglerne fik rigtig
føling med stangen og ved hjæ1p af de ankerfor-
mede hår selv kunne holde sig fast og stynge sig
tilve jrs, stac! ig til hø jre .

At man - som ovenfor nævnt brugte halm at
binde med, faldt jo i trå.d med, at man anvendte,
hvad man havde, i stedet for at købe.

4
Hen i eeptember var der i toppen af humle-

planterne udviklet så store trumleEgppero d_.v.s
samlinger af hunblomstero at de skulle ptukkes
af . tian dyrkede jo kun hunpljirLtegne. Iianplanter-
ne voksede - og vokser stadig - vildt i hegnene.



Humleplanterne blev skåret over god.t I meter
over jorden, for disse rester skulle senere skæ_
res åfo af,blades, bundtes og hænges til tørring
på stakkene af humlestænger. De kand_tes ranSetøir.
De kunne bruges som bindematerialeo undertid"en
også som fåretøjr (for før lnøst skulle fårene
holdes tøjret).

Sognefogden i Gl.Brenderup har fortalt mig,
at hans fader solgte ranketøjr til arrestforvare-
ren i Middelf art. Iler blev d"e f lettet og syet
sammen til måtter. Dengang blev intet kasseret,
hvis det overhovedet kunne anvend.es.

Christine Reiner fortæller morsomt offi, at d"a

krinolinerne kom frem, syed_e d.e kvin$er, der ikke
købte dette kl-ædningsstykke hos klædehand.lereno
ranketøjr i deres skØrter.

Når humleplanterne var skåret over, blev stan-
gen vrikket løs og trukket op. Få et afblad.et
stykke humlestængel 1a6gd.es de afskårne stænglero
rusmsr, hen over nogle gange . 6-Z rusmer d-anned.e
et knippe.

Hjemme havde min moder fra år til år aftale
ned et par humlekoner-, arbejd.smænd,enes Leoner, som
plukkede fra tidlig morgen til ret sen aften.
Selvfølgelig fik de kosten - og en midd-agssØvn,
Af og til hjalp min moder eller et par af mine
søstre ti1, når deres and"et arbejd.e tillod_ d.et.
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Humleplukning i Harndrup i gamle døge



tiår kvind_erne ?'plukked.e humleilo brugte d.e
humlgærner (svarend,e ti1 høstærmsr ved opbin_
ding af korn) aets f or at værg-e kioleærmerne,
del-s for at bare &rme ikke skulle blive revet
af humlens ankerhår.

i)s sad omkring et stort kar, d.er ell_ers blev
brugt ved storvask, brygning osv.r og vend_te Eg.j_
re side mod karret. Ranken havd"e man und_er venstre
arm og efterhånden ned over knæene. Man begynd.te
ved rodenden, holdt ranken lid.t ind over karret
ved afplukningen d.et pågærdend.e sted. - og lod. d.en
så glide ned over knæene. Hver havd.e sit knipire
at plukke r under plukningen sang hurnlekonerne d"e

sørgelige kærlighedsviser rned. mange vers.
Efter nadvertid blev flere kar taget i brug i

bryggerset, for afle karlene og pigerne tog nu
del i arbejdet. Når en var færd.ig med. sit knj-pper
hjalp man andren og af og til gåv man hinand.en
"ranketur€", dvs. d.ækked_e hinand.en tit med ran_
kerne, som midlertidig var kastet hen i et hjørne
af bryggerset.

Ud på af tenen servered-es der kaff e og 'rhved.ebr Ød-,1 .
omkring århundred.skiftet var det ahnind.eligto

at mine f orældre, d.er var æld.re, sad- ene i køkke-
ne! og plukkede i en træbalje.

Dagen efter blev rankerne slæbt over i ilko-
huset" og anvendt som fod.er.

Ingen grØnne blade måtte komme i karretr og
skete det, blev de pillet fra. få gulvet var d.er



f aldet en del humleknopter mellem de løsned_e bl-a-
dei men når man så var færdig d.en aften, blev
det affaldne fejet sammenr oS rulste morgen begynd-
te humlekonerne og moder at "lØsse" humle, dvs.
at de lyskede (= pillede) kopperne fra,

Man plukkede hver søgned_ag indenfor 4-B uger.
Den grønne humle blev lagt tif tørre i "hum-

1ekøl1en", som man kunne gå ind_i oppe på loftet,
når en jern-lem åbnedes. Varm luft, men jo helst
ikke rØSr blev fra skorstenen led.et op mellen
tremmerne ind-e i kø]len.

Når humlen var blevet vend-t ind-enfor nogle &-
ger blev d-en lagt ud på bryggers-loftet.

5
Når humlen var tørret og eventuelt skulle sæl-

SOS r blev den presset godt sammen i store sække,
specielt beregnet hertil.

Fre Brend,erup-egnen kørte flere husmænd., der
havde een hest eller købte sig et "humlebæstil
til det brug - til Jylland sidst på året og solg-
te humle fra deres enspa-:nderkøretø3. Det kunne
godt betale sig at køre derover og handle. Des-
værre hed det sig somme tiderr åt fynboerne først
havde brygget på humlen hjemme. Det har næppe

været ahnindeligt, når man tænker på, at mange af
humleprangerne havde faste kund.er: i Jyl1and, som

d-e besøgte hvert år. lerimod står det fasto åt
I
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der før 19OO var stor indførsel af garnmel, brug!
humle, den såkaldte I'brummert, fra Engl_and.r og
denne 'rbrumme" blev iblandet den fynske af fynske
humleprangere.

Da det før 19OO kneb ned at få humlen tørret
godt nok, udskrev 'rFgns patriotiske $elskab" en
konkurence med præmie på 2! rigsdaler. I_,ærer
Vinther, Frederiksmind.e Skoleo opfand.t et appa-
rat, men lærer 11. P. Ilanseno Gl.Brenderup, til-
deltes præmien for et apnarato der nok var end_-

nu bedre.

6
Udbyttet af humleavlen kunne svinge fra år til

år; men humlen gav som oftest en god ind,tægt.
Jeg har min bedstefaders regnskabsbog med_ stærk

specifikation af alle indtægter fra lB4O oS op-
efter. Hans gård (Aagaard.) var på ca. 60 td. land.,
deraf ca. 2 med humle. Et par eksempler: 1345
solgte han for 848 rdl.o deraf 459 rd}. for humle.
1B5B solgtes far 2171 rdl., deraf humle for 640.
En del korn blev selvfølgelig ikke solpit, men
benyttet ti1 foderbrug.
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7

Ras$us R.asnussg]t, slorop]<øber gf Fu:nfe.

R.R., der blev født LB56o nå have haft store
anlæg for handel, for allerede som l8-årig be-
gyndte han at handle med humle. 29 år senere,
altså i L879, startede han I'Bro Humlenagasinil i
en mindre gård i Bro (gård-en er nu ned"revet), og
så må der være konmet gang i humleopkøbene, for
I?.R. flyttede forretningen til ttiddelfart, sta-
dig under navnet "Bro Humlemagasinrr, og det
blev et vældigt foretag;ende. Jeg husker godt
R.R. med de hvide moustacher.

I?asmus Rasmussen holdt et år en stor fest for
sien leverandøTer på Skovshøjrup Kro. Ved den sto-
re middag blev der selvfølgelig serveret rødvin
tif suppenr o$ da mange af dem sjældent havde
fået rødvj-no men ø1 og rnost, to$ de godt for sig
af vinen, for den smagte dem, og varmt var det.
Mange år efter morede man sig endnu over, at en
del af gdsterne kun nåede at få suppen; så
måtte de gå hjem.

't2



Ef ter R.R. 's d.ød. gik d.et størkt tilbage f or
'f Bro Humlema6gasin" r og L7TT blev d.et overtaget af
Johs. $r-istensen, som omkring århund.red.eskif tet
havde startet "Vestfyens Humlema65asinil i lTarn_
drup.

8

Når man efterhånd_en hotdt op med" at d_yrke hum-
l-e på Vestfyn, skønt d.et havde været en storar-
tet fometning, var d.er flere grund.e hertil;

l) Stærke aJrgreb af_blad.lus satte ind_ kort
efter århundredskiftet, og man havd.e ikke
virksomme sprØ jtemidler.

2) Da 1. verd-enskrig brød, ud, kunne man tjene
gode penge ved toba3jlavl på en lettere måd_e,

V) Plukningen }com til at koste mere oS mere,
da man ikke som før i tid_en - kunne få en d_el
gratis aftenhjælp, blot for aftenkaffen.

4) Humlen, der dyrked_es syd for Danmark, var
en slem konkurrent.

,) Den fynske humle kunne nok brugSes til frem*
stilling af land_øl, hjemmebrygget ØL, men ikke
ved ttbajersk ØLtt.

Humlegrosserer Kristensen, Harndrup, lagde sig
stærkt efter tobaksopkøb, men gik så over til_
humlehandel igen, da krigen var forbi, men €irun-

13



cr fra intet nu voret til meget,

, den rtørute Hunleforrehing

I hcr i landet

Forretningen
. Gr paabegyndt lE56 al

f R. Rasmussen,
l. Fcbruri 1926 ovcrhget al

M. LARSEN.
xxxxxxxxxxxxxxxxx



det på indfø_rt hunle, fra Bdhmen og Bayern. IIum-
1en pakkes og forsend.es Danmark over, selvfø1-
gelig j-sær til bryggerier, og især til Ce mind_re,
da de helt store selv importerer.

trBro Humlemagasinn forekommer kun af navnr og
'rVestfyens Humlemagasin" d_isponerer over d_et.

I{ans JØr6gensen.
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Efterskrift.
Dette skrift: I'Humleavl og -handel" er en
direkte gengivelse af overlærer Hans Jør-
Sensens skrift af samme navn.

Hans Jørgensen er født på Aagaard i Rren-
derup omkring år 189O og har været lærer
ved Brenderup llrivate llealskole.

Lokalhistorisk Arkiv for Ejby Kommune ud-
giver skriftet i forbindelse med årsmøde
i maj L979.
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