Smedjen fra Tåstrup

Museets landsbysmedje stammer fra Taastrup på
Nordfyn. Den blev sandsynligvis bygget i 1746 af
ejeren på Dallund slot, Theodesius v. Finecke.
Smeden var en af landsbyens mere ansete mænd,
og smeden i Tåstrup fæstede foruden smedjen også
en trelænget gård. Det ydre af smedjen fremstår i
dag, som da huset blev bygget. Smedjen er
tydeligvis et arbejdsrum, hvor der blev arbejdet med
ild. Huset er beklædt med teglsten, der er intet gulv,
og huset er helt hvidkalket uden bemaling af
bindingsværket.

Frivillig på Hjemstavnsgården
Har du lyst til at give en hånd med på gården, er du
meget velkommen. Alle former for hjælp kan
bruges. I hyggeligt fællesskab laver vi alt
forefaldende arbejde om onsdagen kl. 9 til 14.
Kig forbi – se og hør mere om hvad vi laver.
Kontakt formand Paul Smith tlf. 22507196

Svinestalden
- i daglig tale ”kaffestuen”

Denne dejligt beliggende svinestald, som nu er
ombygget til ”kaffestue” med velfungerende køkken,
og som kan lejes.
Der er service, så der kan dækkes op til 60
personer, og køkkenet har alle moderne faciliteter.
Der er en dejlig atmosfære i et hyggeligt lokale, der
er pyntet op med ”blå emalje”.
Dette sted er en charmerende ramme for enhver
form for sammenkomst. Det kan lejes for en dag kr.
800.-, en aften kr. 500.- eller en hel weekend 1200.depositum 500.Kontakt Janna Larsen, tlf. 61756152
Praktiske oplysninger:
• Der er gratis og tidsubegrænset parkering ved
museet.
• Museets gæster er velkomne til at medbringe
egen mad og kaffe, der kan nydes i museets
kaffestue eller ved udendørs borde.
• Drikkevarer kan købes i kaffestuen.
• Mad og drikke må ikke nydes i museets
udstillinger.
• Kæledyr har ingen adgang i museets huse og
udstillinger.
• Hunde skal føres i snor på museets
udendørsarealer.
• Rygning er forbudt på hele museets område.
• Rundvisning på museet, kontakt Janna Larsen,
tlf. 61756152
• Åbningstider: Hver onsdag kl. 10.00 til 14.00
i juli er der åbent hver lørdag kl. 10.00 - 16.00
• Entre kr. 50.• Færdsel på områder er på eget ansvar.

Velkommen
til
Vestfyns
Hjemstavnsgård

Vestfyns Hjemstavnsgård er et frilandsmuseum
bestående af en række bygninger fra 1700-årene.
Den store firelængede Landmålergård ligger på sit
oprindelige sted i landsbyen Gummerup.
Gården har sit navn efter landmåler Peder Hansen,
som ejede gården fra 1809 - 1849.
Landmålergårdens ældste længer kan dateres til
midten af 16 - 1700-årene. Stuehuset er opført i
slutningen af 1700-årene, mens kvisten først er
bygget i midten af 1800-årene.
Gården havde landbrug indtil 1930. Jorden lå spredt
syv forskellige steder og var derfor uegnet til
moderne landbrug.
I den anledning blev det besluttet at omdanne
gården til museum. Vestfyns Hjemstavnsgård
åbnede d. 7. juni 1931.
Det røde Urmagerhus lå oprindelig i Køng, der er
nabolandsby til Gummerup. Huset brændte i 1973
og blev derefter flyttet og genopført på museets
område i 1981. Huset rummer i dag en skolestue og
et håndarbejdslokale.
Museet består desuden af en landsbysmedje fra
Tåstrup og en tørvekove fra Håstrup.
Vestfyns Hjemstavnsforening ejer gården. Den
passes og vedligeholdes ved hjælp af frivillige.

Wibyefamilien og Køng-klokkerne

Det røde bindingsværkshus, kaldet Urmagerhuset,
blev bygget i Køng i 1776 af en lokal væver. Det
smukke, solide bindingsværkshus af eg blev bygget
som selveje, og det er måske forklaringen på, at
væveren har haft råd til at udmure sit hus med
teglsten og at dekorere det med mønstermuring.
Der er dog skelet til omkostningerne: Bagsiden af
huset er ikke dekoreret.
I 1793 købte urmager Johan Christopher Wibye
huset og indrettede her sammen med sin far Bonde
Wibye en produktion af de kendte "Køngklokker".
Fra hele Vestfyn kom folk til huset i Køng for at
købe de fine og bekostelige standure.
Urmagerhuset rummer i dag Vestfyns
Hjemstavnsforeningens samling af bøger og blade,
en skolestue og et håndarbejdslokale.

Her et glimt af skolestuen med skiffertavler på pultene!

Tørvekoven fra Håstrup

Tørvekoven bag ved Urmagerhuset stammer fra
Haastrup mellem Haarby og Faaborg. Bygningen er
bygget i 1700-årene og udgjorde en del af smedens
bygninger i Haastrup.
Som navnet antyder, blev tørvekoven bygget til
opbevaring af tørv til brændsel. Tørvekoven blev
genopført på Vestfyns Hjemstavnsgård i 1996 og
rummer i dag materialer til bihold. Tørv som
brændsel kendes langt tilbage i tiden og fik en
renæssance i forbindelse med manglen på kul
under 1. og 2. Verdenskrig.

Der er rig mulighed for at se og høre mere om bier,
når stedet aflægges et besøg. Der er også
mulighed for at købe honning af vores egen
produktion. Honning sælges i kaffestuen. Vil du vide
mere om bihold, er der en artikel i årbogen fra 2019,
som også kan købes i kaffestuen for kr. 150.-

Sulerne på de Vestfynske gårde

Suler er et andet ord for kraftige stolper, som bærer
bygnings tagryg (åsen). Suler kendes især i de
fynske gårde, og i Landmålergården kan man bl.a.
se sulerne i gårdens tærskelade. Afstanden mellem
sulerne var ofte 3 - 4 meter. Skillevæggene mellem
rummene blev ofte placeret, hvor sulerne stod.
Sulerne var praktiske, fordi de var pladsbesparende. Man undgik hanebånd og andre tømmerstykker,
og man kunne derfor udnytte bygningen fuldt ud. De
3 længer er bygget med denne konstruktion, som
med sin form gør den stabil på kryds og tværs. Læg
mærke til, hvordan det er samlet, uden søm og
skruer. Håndværk i 1. klasse.

Gå rundt på gården, ind ad dørene, og se stalde,
markredskaber, tærskeværk, håndværktøj og vogne
af forskellig art. Ja, selv kaner er der nogle stykker
af. Stedet rummer en masse ting, som vi ikke
møder i dag. Meget er lavet af bonden selv eller de
lokale håndværkere. Der er brugt mange
håndværkstimer til fremstilling af redskaber, vogne,
osv.

