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i .IvllaucK førhen S

ä&eitlte ©aarb ligger I ^»»iløagcr ©ogn, ©cnberljalb «Çerreb i Stanberø «mt, 

»eb kanten af ben lange, fromme S a l ,  fem fra kattegattet af gaaér fob til 
Sanberø gjorb og beroeb afficerer Stongøo ^érreb fra gagtanbet; herefter l 
en tøum S n e forbi ©ammel ©ffnxp til Suprup og Sfauøtyolm, ttøor ben beler 
ftg i  to Orene, a f ^bilfe ben »cftlige gaaer forbi Sruttøgaaib og femmer San* 
berø paa omtrent i  S ïfil nær, mebertø ben ofHigc forbi Sofeit^olm, ©fafftø 
gaarb og Spomgaarb banner en fammenfjcengeitbe ©ttg« og kjeetgræfiting, fom 
»eb koliitb S »  og Sebo tørbpber ftg til en fang 3mbtø, —  en lille £e»ning 
af be Sanbwaøfer, bet i  JÔlbtfben bebœffcbe ben Çele globe, —  og nnber 
Sa»n af kolfob ©unb gaaer inbtil tjenimob ©renaa, lj»or atlet @nge og 
SRofer abgfffe benné © c tøa kattegattet, fom engang fjar fia»t fri ©jenitem* 
gang oserait og faalebeø gjort 3 til 4  porre og minbre Øer af ben ?anb* 
ftræfnfog, fom ligger Sorb og Ø g  for beinte fange S a l.

©tøffogaarb »ar i «ihre Sib  én Uffe Sonbebp eller Sorp »eb Sa»n  
©fabl}, beftaaenbe af to ©aarbe og tif^orenbe gamiiien RofenPranbø, I}»f0 
telbpe Sienbomnte faae i  benne @gn> tøoor ben inbtil ben S a g  i S a g , maajfee 
i 1000 « a r , f)ar »ebtige>olbt jig i Seftobetfe af anfelfgt Sorbegobø, faa at 
benne ©lægt er faa noie inbgettet t ©pnberfjalb og Øftetliiøbjerg ^erreberø 
$i|torie at be iffe fnnne tcenfeø abffifte, og at man iffe ret »el fan fee eet af 
btøfe Sabne nben at man noiftOarfigen fonunef til g |  erinbre fig be to anbre. 
© a garøilienø. æfbfte Sepbbeltør —  fangt altere enb Silwerelfen af £o»eb* 
gaarbe og $errcgnarbc, en jfngftuiien fra Éen filbigcreSRibbefalber, — fa«e l;ef

og ihbbefattebe en gob S eel Soer, Sorpcr og enlelte ©aarbe, omfprebte ifiele  
Sgnen, feiler man »el neppe »eb at fjenregne ben lille Sorp ©fabp til Møfe, 
ffjoitbt jeg festigt iffe ftør ftobt paa benø 9ta»n førenb «aret 1551 , ba ben 
beffob af to ©aarbe meb Seither i, fjvilfe ^uøbonben, 3»egen Øttefen Rofen* 
Eranbø, —  tøm bengang »ar 28 «ar  gammel, —  opfagbe, ba f,an fei» agiebe 
at boe fjer, efterat fjan $fwii fiaobe tumlet fig om i Ubfanbet, tørg tøm ©fo* 
bent »eb tørftjeffige Unfoerfitvter, herefter tøm en tapper krigømanb, btr meb 
4 £ege fulgte ben beromte fadjftge ©tøirtørpe ITTorig, beeitog i Seleirlngcti af 
SKagbeborg faaseltøm t ©faget »eb Serben/ —  l)»or ©reseroe af Stønøfclb 
og anbre af be Sefeirebeø Senner btese pagne paa gfngt, —  og hörte ti( be 
6 «bciømcenb, tøm ubgjorbe ben rage Sfjurtørgeø ncermepe Ømgiselfer og »are 
tllfagte at folge fyam baabe S a t og S a g , f)»or Itøn enb firrbebeø og (i»or tøjr* 
tigt l)an enb brog fra bet ene ©teb til bet anbet. 3  henne elffoterbige ^erreø 
Sjenege betøubt 3«rgen RofenCranbø ftg meget »cl og forlob Itørn fanø itobigt, 
men ba Itønø SrObrc, Ø rto, ißriP og fe ig e r ,  forlangte at Itøn ffultee tømme 
Ijjcm tør at pifte meb bem, —  gorcelbrene, £ r .  ø t t e  folgerten RofenPronbø 
til Soller og Sæøbitøoim, SigØraab og Sibber, og gru ttîargretbc (ftonø 
»on pntlij) »are afferebe hobe i «aret 1525 i Sfibef af W ,  —  maatte 
tørtange tøt «ffi-eb og brog nu tflSanm arf t «arct 1*51, faiør Itøn bfoaancbc 
©ftfiet og herefter fatte S o  paa ©fabp, ffoiø fnbpramfebc Spgttfoger — be* 
regnebe paa SonbertølT —  tør bet gorge ntaatte were ftøm itteff, nien finit op# 
holtet gg ber øgfan funø faare tørt og tog alt «aret eger Zitittfle l)oô kong
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og Dorre,  fom Wäret har SRaaneber, ligcfaamaitge ©luffer, fom Wäret fyar 
Uger, 03 i  bidfe atter faamange Stum, fom bet I)ar Dage. ©agnet,  ber fom 
bcfjeubt iffe er faa noteregnenbe, Ipor bet gjelber at forherlige noget SReerfetigt, 
fortæller od at ©fabet forft ble» forfærbiget fom bet nu flaaer og bet vel at 
mærfe i Dræet, fom man lob ftaae; herefter opforte man©aarben ubenom benne 
Slaritæt, ty»id Stavn ben enbnu bærer, t(;i for ©fabeté ©fplb ffulbe bet

gamle Stavn ©fabpgaarb vatre foranbret til ©faffogaarb, enbffjoubt man iffe let 
fan inbfee at bette ffulbe ligge Drbet „@fab" nærmere. 1665 er ben forfte ©ang 
jeg har ftobt paa ben npere Sonn © favo, ftben ©faffo, ifiebetfor bet ælbre 
©fabp, men at ©fttbct ffulbe l;a»e foranlcbiget benne Overgang er vel fund 
libet rimeligt,  i alt 8°lb  maatte bet ba være „ramjpbff", tlji fund i benne 
Dialect falbed et ©fab ,,©fav'z.




