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THURØ.
Omkrest a f Sejl lig Sommerfugle-Flammer,
der flagrer over smalle, blanke Sund,
mens hen langs Kysten og i Thurø Bund
Skibsbygger-Hamren Kølens Spanter rammer.
Stenalder-Boplads — Gambøts Egestammer
— paa Revet Rester a f en Tjørnelund
— Smørmosens Skrænter------Malmets Klokkemund
fra Ellen Marsvins Kirkebakke giammer.
Du lille 0 med Oldtidssten i Skove,
hvor Havet lister ind ad skønne Veje,
her er det godt en Sommernat at sove.
Her hejser jeg mit glade, danske Flag;
her fandt jeg Arbejdsfredens trygge Dag
og Lykken ved sin egen Jord at eje.
Sophus Michaelis.

er en af de Øer, som ligger spredt i Havet
mellem Fyns sydlige Kyst og Øerne Langeland
og Ærø. Paa de tre Sider beskylles Øen af Svendborgsund med dens Fortsættelse Lunkebugt og den
vestlige Arm af Langelandsbæltet, og paa den nord
lige Side af Skaarupsund. — Mod Øst skyder en
lang Sandrevle, Thurø Rev, ud i Vandet, og ved
Øslerskoven og Smørmoseskoven findes ret høje
Lerklinter, som Havet ved Højvande huler lidt bort
af, saa de yderste Træer falder om. Medens Svendborgsund har dybt Vand og danner den naturlige
Vandvej for de store Skibe, der skal til og fra Svend
borg, er Skaarupsund fladt og grundet og kan kun
besejles af Joller og mindre Fartøjer. Dette Sund
har en Bredde af 900 til 1200 Alen, noget lignende
som Svendborgsund.
Øen har paa den vestlige Side en dyb Vig, kaldet
Thurøbund, som giver den Lighed med en Heste
sko, hvoraf dog den nordlige Del er større og be
tydelig mere bebygget end den sydlige Del, der er
kortere og bevokset med en Del Skov.
Forbindelsen mellem de to Halvdele dannes af
en temmelig lav og smal Tange, som ved meget
stærkt Højvande kan blive oversvømmet, saa Øen
bliver delt i to Dele.
Hele Øen har et Fladeindhold af 1516 Tdr. Land,
højt beliggende med frugtbar, noget lettere Ager
jord og i den sydlige Del skovrig. Det er Skovene,
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der har givet Anledning til Øens første Omtale i
Historien, naar vi ser bort fra de Sagn, hvori dens
Navn forekommer.
I den nordiske Sagnkreds nævnes Thorø hos Saxo
i Kong Helges Historie, og nævnes i Forbindelse
med en Jomfru Thore. Om Øen har sit Navn efter
hende, efter en Bonde Thurø eller efter Guden
Thor eller slet ikke efter nogen Person, lader sig
ikke sige.
I hvert Fald bærer Øen sit Navn uforandret fra
gamle Tider, i de ældste Dokumenter kaldet Thorøp,
i senere Tider er skreven Thorø, nu oftest Thurø
eller Turø.
Et Sagn fra Middelalderen berører ogsaa Thurø,
og herom har lige til henimod Midten af forrige
Aarhundrede kunnet paavises et synligt Minde i
Balderstenen. Under den skulde ligge begravet en
Kæmpe, om hvem der synges i Kæmpevisen:
Balder, Rune og hans Viv,
De yppede dem en stor Kiv;
Paa Thurø
Der slog Balder Rune.

Den første Gang Thurøs Navn forekommer i en
historisk Sammenhæng er i Kong Valdemar den
Andens Jordebog, forfattet omtrent 1231. Blandt de
Almindinger og Øer, som tilhørte Kronen, nævnes
her blandt Øerne omkring Fyn Thorø major, d. v. s.
det større Thorø i Modsætning til den mindre 0
af samme Navn ved Assens. Hjort, Raa og Daa
var det Vildt, der kunde jages der. Øen var over
groet med Skov; Kong Christoffer den Første skæn
kede i et Kongebrev af 1253 Svendborg Borgere
Vindfæller af Thurø Skov til Gavntræ og Brændsel,
Hertug Valdemar tilføjede 1280 Græsgange og Skov
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træer, og Kong Erik Menved stadfæstede 1305 samme
Benaadning. Paa lignende Maade brugte Kongerne
det nærliggende Ørkel Slots Skove.
I det fjortende Aarhundrede delte Thurø Skæbne
med det øvrige Fyn, at blive pantsat til Holstenerne.
Kong Valdemar indfriede omsider Pantet, men de
to større Domainer — mellem hvilke Thurø laa —
Ørkel og Kjærstrup paa Taasinge, beholdt Kronen
ikke længe. Ørkel Slot kom under Odense Bispe
stol, og Kjærstrup Slot med noget Gods paa Taa
singe skænkede Dronning Margrete 1395 til samme.
Thurø kom ogsaa under Krumstaven. Et Doku
ment af 1421 viser, at Biskoppen fik Thurø som et
Naadeslehn af Kong Erik af Pommern, og Øen for
blev i Biskoppernes Værge til Reformationen.
Ved Reformationens Indførelse faldt Thurø tillige
med det øvrige Bispegods tilbage til Kronen og hørte
til Nyborg Lehn, hvor blandt andre Lehnsmænd
nævnes Jacob Ulfeldt fra 1611 til 1630.
I et Mageskiftebrev af 8. August 1625, udstedt i
Kongens Fraværelse af den regerende Prins Chri
stian, blev der indgaaet en Handel mellem Kronen
og Fru Ellen Marsvin. Denne havde købt Kjær
strup og ønskede at forene Thurø dermed, og hen
des Indflydelse ved Hoffet satte hende let i Stand
til at se sit Ønske opfyldt.
Ifølge Mageskiftebrevet udlagde hun Kronen 8
Gaarde og en Halvgaard Strøgods over hele Nyborg
Lehns sydlige Del, hvis Hartkorn skulde være næ
sten lige med Thurøs, der var anslaaet til omtrent
90 Tdr. Hartkorn, som svarer til en Pengeværdi af
9000 Kroner. Arealet af Sædelandet var paa de Ti
der 150 à 200 Tdr. Land, medens der var omtrent
1100 Tdr. Land med Skov. Men i Ellen Marsvins
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Tid blev Grunden lagt til Agerbrugets Overvægt
over Skovene.
Fru Ellen Marsvin til Ellensborg var den Gang
Enke, og havde ved sine Ægteskaber med Ludvig
Munk til Nørlund og Kokkedal i Jylland — senere
med Knud Rud til Sandholt, f 1611 — ved Arv og
ved Køb samlet en stor Mængde Godser rundt om
kring i Danmark foruden kongelige Forlehninger,
saasom Dalum Kloster i Fyn. Paa Thurø foretog
hun sig straks at bygge en Ladegaard, som blev
kaldet Marsvinsholm, med 32 Tdr. Hartkorn og hen
ved 300 Tdr. Land. Ladegaarden laa omtrent midt
paa Øens nordlige Side Øst fo r Byen, hvor endnu
Pladsen bærer dette Navn. Da imidlertid ingen af
de 11 Bøndergaarde, der fandtes ved Mageskiftet,
blev nedlagt, maa det antages, at Ladegaardens Jor
der maa for en stor Del være tilvejebragte ved Ryd
ning af Skov og Opdrivning af Overdrev.
Der er et Sagn om, at Fru Ellen en Gang i Spil
havde tabt Thurø til Svigersønnen Christian den
Fjerde, men udbad sig Tilladelse til at beholde den,
indtil hun havde høstet blot een Udsæd. Nu besaaede hun hele Øen med Tjørn og beholdt den.
Der er naturligvis ikke noget virkeligt i dette Sagn,
men det danner for Folketroen en Forklaring til
de mange store og gamle Tjørn og Tjørnekrat, der
lige til de sidste Tider har været og endnu er paa
Øen. I Aarene 1627—29 overlod Fru Ellen Kjær
strup og det taasingske Gods til sin Datter eller til
Kongen, som deraf vilde oprette et Herresæde for
Sønnen Valdemar Christian, og opførte Valdemarslot i Stedet for det gamle Kjærstrup, som blev
nedbrudt.
Thurø beholdt Fru Ellen og satte sig der et skønt

THURØ KIRKE (Trefolclighedskirken).
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Minde ved Opførelsen af den nye Kirke 1639. Hen
des Navnetræk tilligemed dette Aarstal staar over
Kirkedøren paa Vaabenhusets Gavl.
Med Thurø som med andre Øer ved Fyns Kyster
forholdt det sig saaledes, at de oftest havde et Ka
pel, men ellers søgte den nærmeste Købstads Kirke.
Thurø Kapel, som laa nær Øens nordvestlige Hjørne,
altsaa saa nær Svendborg som muligt, havde en
Kirkegaard omkring sig, og man viser endnu det
Hus, som staar paa Kapellets Plads, og hvis Have
er den gamle Kirkegaard. Dette Kapel var for
modentlig bleven betjent af en af Svendborg Kir
kers eller Klosters Gejstlige.
Ved Reformationen maatte slige Kapeller enten
gaa ind eller forvandles til Sognekirker. Thurø blev
indbefattet i det ene af Svendborg Sogne, Set. Nico
lai Sogn, og Brugen af Kapellet indskrænkedes mere
og mere og anvendtes kun ved Begravelser. I Be
gyndelsen af det 17. Aarhundrede var det øde og
forfaldent, og der indtraadte først en Forandring i
disse Forhold, da Fru Ellen Marsvin kom i Besid
delse af Øen.
Hun havde begyndt med en indgribende Foran
dring, idet hun egenmægtig forlagde Thurø Menig
hed til Bregninge Kirke, som var Kjærstrups Sogne
kirke og hørte til hendes Gods paa Taasinge. Men
Øboerne var meget utilfredse med denne Ordning,
de foretrak at blive ved Svendborg, naar de ikke
kunde faa Gudstjeneste paa deres egen 0.
Da disse Klager naaede Fru Ellens Øre, og da
hun havde afhændet Kjærstrup og faaet Kapellet
paa Ellensborg færdigt, besluttede hun at forny Ka
pellet paa Thurø og skaffe Øboerne nogle Gange
aarlig Gudstjeneste paa Øen.
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Arbejdet blev paabegyndt i Aaret 1639, og me
dens det udførtes, forhandlede hun med Regeringen
og Præsten ved Set. Nicolai Kirke i Svendborg om
Brugen af den nye Kirke. Sognepræstens Tilbud, som
Stiftsøvrigheden anbefalede, gik ud paa, at han paa
tog sig at holde Gudstjeneste hver anden Søndag
om Sommeren og hver fjerde om Vinteren samt
ellers at komme saa ofte, han maatte tilsiges, for
at døbe, begrave eller besøge syge.
Ifølge kongelig Bevilling af 12. Marts 1640 blev
Thurø gjort til et selvstændigt Landsogn, Anneks
til Sognekaldet ved Set. Nicolai Kirke, dog kun med
halv Gudstjeneste eller mindre:
Kongebrevet er saalydende:
Vi Christian den Fjerde
med Guds Naade Dan
marks og Norges, Venders og Gothers Konning,
Hertug udi Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken,
Greve udi Oldenborg og Delmenhorst, giøre alle
vitterligt, at eftersom Os.elskelige Frue Ellen Marsvin
til Ellensborg, afgangne Knud Ruds Efterleverske,
underdanigst foregiver, hvorledes hun paa Thurøe
skal have ladet opbygge en liden Kirke, efterdi det
Cappel, som derpaa tilforn været haver, er ganske
forfalden og øde, tilmed formedelst de derpaa boende
tit om Vinteren ei vel kan komme til Svendborg
Kirke formedelst lis og Uveir, underdanigst Begiærendes, at udi bemeldte Kirke maa skee Tjeneste
efter Sognepræstens af Svendborg St. Nicolai Kirke
hans Tilbydelse, samt udi Kirkegaarden, som dertil
funderet er, maa begraves de Døde, og at hver
Tiende, som de paa bemeldte Thurøe Boende giver,
til forskrevne Svendborg Kirke, maa bevilges at gives
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og ydes til bemeldte Tharøe nye opbygte Kirke til
Viin og Brød. Da efterdi Vi af Os elskelige Hr.
Mogens Knas til Støfringgaard Ridder, Vor Mand,
Raad og Embedsmand paa vor Slot Nyborg, og
hæderlig og høilærde Doet. Hans Michelsen Super
intendent over Fyens Stift, deres underdanigste Er
klæring, erfaret haver, at Thurøe Mænd haver søgt
Svendborg Kirke af Arilds Tid, hvilket for Veiens
Korthed er dennem beledigt, saa de gierne vil søge
Svendborgs Kirke, naar de ikke faa Kirketjeneste i
deres Cappel, og Sognepræsten til St. Nicolai Kirke
i Svendborg haver selv erbødet sig, at ville giøre
denne Tjeneste hver anden Søndag om Sommeren
og hver fjerde om Vinteren, og ellers døbe deres
Børn og begrave deres Døde, og besøge naar han
tilsiges, og vil lade sig nøje med hvis han tilforn
havt haver den Tid de søgte hans Kirke, som deres
sædvanlige Offer og Tiende, og saadant at kunde
komme til Guds Ære og Almuen til Salighed. Da
efter slig Ledighed er Vi naadigst tilfreds at fore
skrevne Thurøe Mænd maae og skal herefter søge
bemeldte nye opbygte Kirke sammesteds, saasom
deres rette Sognekirke, dog at Sognepræsten til for
nævnte St. Nicolai Kirke efter sin egen Tilbydelse
skal lade sig nøje med hvis han tilforn haver havt,
den Tid de søgte hans Kirke, og lade deres Børn
der døbe, og begrave deres Døde i den dertil an
rettede Kirkegaard, samt til bemeldte Kirke at yde
og give deres aarlige Tiende herefter, som de til
forn til forskrevne Svendborg Kirke ydet og givet
haver. Bydendes og befalendes fornævnte Thurøe
Mænd, at I herefter rette Eders Lejlighed samme
nye Kirke paa Thurøe at søge hveranden Søndag
om Sommeren og hver tjerde om Vinteren, og ellers
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der at lade døbe Eders Børn og begrave Eders
Døde, med anden Gudstjenestes Brug som det sig
bør, samt at yde Eders aarlige Kirketiende til den,
hvilken bemeldte Frue Ellen Marsvin skal lade oppeberge Kirken til Gavn og Bedste. Thi forbyde Vi
Vores Fogder, Embedsmsend og alle andre, at I
fornævnte Thurøe Mænd, som foreskrevet staaer,
ingen Forhindring eller Forfang giøres i nogen
Maader under Vor Hyldeist og Naade.
Givet paa Vort Slot Nyborg den /2. Marti 1M0.
Under Vores Zignet.
Christian.
Efterat Erlig og Velbyrdig Frue, Frue Ellen Mar
svin til Ellensborg haver til Guds Ære ladet op
bygge en Kirke paa Thurøe, da er givet saadan For
ening med hæderlig og vellærde Mand Hr. Lauritz
Nielsen Heldevad, Sognepræst til St. Nicolai Kirke i
Svendborg, at han for sin Tjeneste og Umage skal
have af Velbyrdige Frue Ellen Marsvin aarligen for
uden de Syv Pund Korn efter den første Contract,
først Eet Pund Korn af Ladegaarden paa Thurøe,
dernæst Een Rigsdaler hver Offerdag paa de tre
høje Fester, nok Elleve Rigsdaler udi Penge. Kor
net nemlig 8te Pund Korn skal ydes hannem aar
ligen udi Svendborg til St. Mortens Dag, Halvparten
i Rug, og Halvparten i Byg, og de elleve Rigsdaler
til samme Tid, han skal Og nyde Smaaoffer med
Qvinder, Børn og Bønder, derimod skal han være
forpligtet at giøre Tjeneste i samme Kirke hveranden Søndag om Sommeren og hver fjerde Søndag
om Vinteren, og desforuden Sex Maaneders Bede-
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dagsprædikener om Vinteren, paa det de ordinaire
kan faae saa mange Prædikener om Vinteren som
om Sommeren, og skal han herimod være fornøjet
og intet befatte sig med nogen Korntiende eller
Kvægtiende som der paa Landet kan falde ved hvad
Navn som nævnes kan.
Capellanen i Svendborg skal aldeles intet have at
bestille med nogen Tjeneste i fornævnte Kirke, uden
naar han giør nogen af forbemeldte Kirketjenester
i Sognepræstens Forfald, dog Bønderne uden nogen
Besværing.
At dette saaledes uryggelig holdes skal, som for
skrevet staar, af Velbemeldte Frue Ellen Marsvin
og hendes Arvinger og fornævnte Hr. Lauritz Heldevad og hans Efterkommere, da haver de begge med
egne Hænder underskrevet. Datum Odense d. 12.
April Aar 16i5.
Ellen Marsvin.
Lauritz Nielsen Heldevad.
Egen Haand.
Egen Haand.
Kort efter Kongebrevets Udstedelse var Kirken
færdig, og den store og smukke Klokke, som bærer
Indskriften: »Ære være Gud i det Høje,« lød første
Gang ud over Øen, da Biskop Hans Michelsen i
Aaret 1640 kom for at indvie den nye Helligdom,
der blev kaldet Hellig Trefoldighedskirke, paa 3.
Søndag efter Paaske.
Den var efter Menighedens Størrelse og hele For
hold meget anselig og vidner om Fru Ellens gode
Vilje og Evne, selv om hun til Dels benyttede, hvad
der kunde tages fra andre Steder. Altertavlen —
ikke den nuværende, der ligesom Krucifikset er fra
den nedbrudte Graabrødre Kirke i Svendborg —
kom vistnok fra Dalum Kirke, og ligeledes 14 For-
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stykker i de øverste Stole, der forestiller de 12
Apostle, idet Paulus og Andreas forekommer to
Gange. Paa Messingbækkenet til Daaben fremstilles
Bebudelsen med en Omskrift af gammel Munke
skrift (Minuskier). Der staar: »Priser Herren« fem
Gange med Pyntebogstaver imellem. Paa Randen
af Daabsfadet staar Navnene H. R. K. med de Rosenkrantzers Vaaben og K. G. S. med de Gylden
stjerners. Ligeledes bærer to Messingstager Navnene
O. G. R. med de Rosen krantzers og G. P. med de
Podebuskers Vaaben. Man maa deraf formode, at
disse Genstande har tilhørt andre Kirker paa de
Godser, hvor Fru Ellen fulgte efter Familier med
disse Navne, f. Eks. paa Boller og paa Kjærstrup.
Men af hende selv skænkedes Sølvkalken og Di
sken, der bærer hendes Navn og Aarstallet 1639.
Altertavlen, som Fru Ellen Marsvin uden Tvivl i
sin Egenskab af Lehnsfrue paa Dalum valgte fra
et af Dalum Kirkes Sidekapeller, hvor den havde
været anbragt over et Alter for Smertens Moder,
var et sjældent gammelt Kunstværk og fik stor hi
storisk Interesse, efter at Konferentsraad Thomsen
opdagede, at de Portrætter, der afbildedes paa Si
derne af Altertavlen, fremstillede Kong Christian
den Første og Dronning Dorothea. Denne gamle
Altertavle findes nu i Nationalmuseet i København.
Paa den Tid, da Thurø Kirke blev bygget, var Lau
ritz Nielsen Heldevad Sognepræst til Set. Nicolai
Kirke i Svendborg (fra 1627 til 1677).
Tilligemed Kirken stiftede Fru Ellen ogsaa et
Degnekald paa Øen.
Men vi vil fortsætte Øens Historie.
Ellen Marsvin døde 1649 paa Ellensborg; hendes
eneste Arving, Christine Munk, Kongens forstødte

KIRKENS INDRE.
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Hustru, maa have faaet Thurø tilligemed de øvrige
Godser. Da hun døde, 1658, deltes Godserne mellem
mange Arvinger, Døtre og Svigersønner. Nogle blev
inddragne i den Ulfeldlske Families Ulykker, og
deres Ejendomme kom som forbrudt Gods under
Kronen. Denne Skæbne synes at være overgaaet
Thurø, thi 1663 ejede Kongen denne 0 igen.
Men den blev i Nødens Øjeblik gjort i Penge og
solgt til Proviantsforvaller Poul Cornelisen i Nyborg
for 4150 Rdl. Efter ham ejede Grev Conrad Reventlau, Amtmand i Haderslev, Øen i nogle Aar
og solgte den 1674 til Grev Ulrik Frederik Gylden
løve, Statholder i Norge og Greve til Laurvigen og
Hertzhorn, som besad den i ca. 30 Aar.
1702 solgte han Øen til sin Svigersøn Carl v. Ahlefeldt, Greve til Langeland. Den nye Ejer synes
stedse at have trængt til Penge og pantsatte Øen
for to Laan.
Da Greven døde 1722, lod den ene af Panthaverne
— Grev Rantzau — sig Øen udlægge og forlangte
den stillet til Auktion, hvilket skete i Odense den
12. Maj 1723. Den blev købt af Etatsraad Scheel
til Bjørnemose og dermed forenet med det ligeoverfor paa Fyns Kyst beliggende Gods, men Købe
summen kendes ikke.
løvrigt vides intet om Øen i de første Aar, den
var forbundet med Bjørnemose, den tabte sin tid
ligere Selvstændighed, og der kom i Tidens Løb
nye Byrder og nyt Hoveri til at hvile paa Fæsterne.
Efter Etatsraad Scheel, som døde 1729, og flere
Ejere af samme Familie, fik Oberstlieutenant Erich
Christian Sehested Bjørnemose og Thurø ved Ægte
skab med Fru Ida Scheels Datter. Ligesom han
opbyggede Bjørnemose Hovedgaard, saaledes har
9
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han ogsaa gjort sig fortjent af Thurø Kirke ved
1742 at pryde den med et nyt Spir, da det gamle
var forfaldent.
Men allerede 1757 solgte han baade Gaarden og
Øen til Grev Christian Ahlefeldt — Lehnsgreve til
Langeland — og Thurø vendte saaledes tilbage til
en tidligere Forbindelse. Ved Grevens Død blev
hans Enke Ejer af Bjørnemose og Thurø.
Omtrent til denne Overgang svarer den første Be
skrivelse af Øen, som forefindes i en Landsbeskri
velse af Danmark. Det hedder blandt andet i den:
»Familjerne regnes for 250 Personer. Jorden holdes
idelig under Ploven. Paa Havefrugter lægge de sig
meget og sælge gemeenlig mange Æbler og Pærer.
Dernæst have de nogen Næring af Skovhugst, Fi
skeri og Skibsfart.« Ti Aar senere angives uden
Tvivl rigtigere Indbyggernes Antal til 329, og det
bemærkes, at de fleste unge var indrullerede un
der Søetaten, samt at de ofte drage 10 à 12 Mil
paa Fiskeri.
Paa samme Tid skulde Skovene af de sidste Ejere
være bievne meget forbedrede, de fleste Gaarde
havde tilliggende Gærdselsskov og derhos Skovpart
i den store Fredskov paa den sydlige Halvø. Denne
Halvø dannede een sammenhængende Skov, og
ikke lidet var tilbage paa den nordlige Halvøs vest
lige Ende.
Om Agerbrugets Fremskridt kan der ikke tales,
efter at Hoveriet var genindført. En Hoveri-For
ening fra de Dage med Thurø Bønder har følgende
Indhold:
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Extract
af
Bjørnemose Godses Hoverie Foreening med Thurøe
Bønder, som af Amtets Øvrighed S. T. Hr. Kammer
herre Schumacher er authoriseret den 30. Martii
1792 saaledes:
1. Eenhver Gaardmand forretter aarlig i
Urtehaugen ved Gaarden .................... 36 Dage.
2. Ved Skovningen paa Thurø................ 5 —
3. Til at slaa Baand til Kornbinding,
sætte Foderstakke og igen at indføre
sam m e.................................................. 1 —
4. At hugge Pæle til Strandstænger, stænge
om Foraaret og igen aftage samme om
Efteraaret............................................... 2 —
5. Til at oprydde og rense Landingen ved
Bjørnemose Bro ligeledes hver aarlig. 1 —
6. Til at flytte Materialier, Sauglade eller
hvad anden Kørsel paa Øen maatte udfordres hver 1 Spænd Dag, hvorfor
dem godtgiøres hver............................. 2 —
7. Til Broen ved Bjørnemose, dens Beparation af hver....................................... 2 —
Ia lt.. 49 Dage.
Herforuden fører Beboerne, hvad Favne-Brænde
og Bygningstømmer, Frue Grevinden maatte lade
sætte og tilberede paa Thurøe, over Øen til Bjørne
mose o. s. V.
Thurø den 27. Febr. 1792.
Høje.
Undertegnet af Byens 19 Gaardmænd og 5 Ladegaards Mænd.
2*
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Denne Foreening ratificeres paa Hendes Naade
Frue Grevinde af Ahlefeldt Laurvigs Vegne efter
Ordre.
Høje,
Fuldin.
Udi min Overværelse i Svendborg den 30. Marlii
1792 er denne Foreening blevcn oplæst for samtlig
Thurøe Øes Beboere og blev i samme gjort den
Forandring, at hendes Naade Frue Grevinde af
Ahlefeldt Laurvig vil i Henseende til Post 1 lette
Arbejdet for Bønderne derhen, at af de opførte 36
Dage ikkuns de 12 sker med fuldkomne og for
svarlige arbejdsføre Karle. De øvrige 24 Dage maa
derimod forrettes af mindre Hovbud, naar disse
dog ikke ere under 14 Aar o. s. v.
Schumacher.
Hoveriet til Bjørnemose bestod saaledes dels af
Arbejder i Haven eller ved Skibsbroen og Gaarden,
dels af Ægter og Arbejde paa Øen selv, særlig ved
Skovhugst eller som »Roer« at befordre Herskabet
over til og fra Langeland.
I Aaret 1772 var Hoveriet ved kongeligt Lovbud
bestemt til 52 Dages Tjeneste for hver Gaard for
uden Roerpligten.
Efter at Enkegrevinden i nogle Aar havde ejet
Bjørnemose, tilfaldt den tilligemed Thurø hendes
yngre Søn Ferdinand Ahlefeldt, og blev af denne
solgt 1805 til Ejeren af Fraugdegaard og Hollufgaard Albert Chr. v. Heinen. Ved Aarhundredets
Udgang var Øens Tilstand væsentlig som 30 Aar
tidligere. Indbyggernes Antal var i Aaret 1801 442,
men Velstanden var næppe stor, idetmindste ikke
for Agerbrugerne. Markerne dreves endnu i Fælles-
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skab, og intet Skridt var gjort til deres Udskiftning.
Denne Foranstaltning blev først paabegyndt af den
nye Ejer efter 1805, men da han allerede 1810
solgte Ejendommen til Justitsraad Peter Johansen
de Neergaard til Gunderslevholm, blev det denne,
som efter en forandret Plan fuldbragte Udskiftnin
gen, og med det samme gengav han Øen den Selv
stændighed, som den i 200 Aar havde været berøvet.
Straks efter at han var kommen i Besiddelse af
Øen, tilbød han nemlig Fæsterne paa Thurø deres
Ejendomme til Købs, samtidig med at der meldte
sig en anden Køber — Ejeren af Taasinge. Justitsraaden kaldte Beboerne af Thurø til Bjørnemose
for at foreslaa dem Købet, idet han udtalte, at han
helst vilde sælge Øen til Beboerne, for at de kunde
faa det godt. De turde imidlertid ikke indlade sig
paa noget Køb, da de var fattige og ikke havde
noget at betale med, og cn efter en forsvandt de
ud af Døren. Otte Dage efter blev de imidlertid
atter tilsagdc til at møde, og da Modet saa navnlig
ved en enkelt Mands Fremsynethed og Overtalelse
var stegen lidt hos de bange Fæstere, kom Købet i
Orden, og Skøder udstedtes. Om Købet staar i en
gammel Protokol i Øens Arkiv følgende:
1810 den 19de November blev Thurøe solgt af
Hr. Justitsraad Neergaard til samtlige Øens Beboere,
nemlig 27 Gaardmænd og 39 Huusmænd, for den
Summa Dansk Cor. 150,000 Rdl., saaledes at enhver
betalte sin Gaards Bygning og Besætning og Huusmændene deres Bygning, og Resten betaltes for
Skoven, saaledes en Gaardpart fa og en Huuspart
Samtidig med Købet af Øen begyndte en vældig
Udhugst i Skovene og Brændesalg, for at der kunde
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skaffes Penge til at betale Herskabet. Købesummen
var nemlig for en stor Del bleven indestaaende i
Gaardene, og blev ved den nogle Aar efter paa
fulgte Pengeforandring betydelig reduceret.
En Fortegnelse over, hvad Skoven indbragte i
Aarene umiddelbart efter Købet, findes ligeledes i
den gamle Protokol:
1811 har Skovene indbragt tilfælles 19392 Rdl.
1812 Iligemaade indbragt.............. 21774 —
do.
do..................... 2188 —
1813
1814
do.
do..................... 3200 —
do.
1815
do.
4730 —
O. S. V.

Uddrag af Skødet paa Thurø fra Kammerherre
von Heinen til Justitsraad Peter Johansen de Neergaard lyder saaledes:
Underskrevne Albrecht Christopher von Heinen
Kammerherre, Herre til Fraugdegaard, Hollufgaard,
Blangstedgaard og Store Højbierg; gør vitterligt: At
da S. T. Herr Juslitze Raad Peter Johansen de Neergaard, som ved Købekontrakt af 2. Oktober forrige
Aar afhandlede mig Bjørnemose Gaard og Gods
for den Summa 204,000 Rdl., har ved Paategning
paa bemeldte Købekontrakt i Overensstemmelse
med dens 19. Post erklæret, at han, efterat have
■lade Dhrr. Assessor Neergaard, Frederik Fenger og
Erik Clausen indtræde i sit Køb, forsaavidt de i
Fyhn beliggende Ejendomme angaar, derimod har
forbeholdt sig selv Øen Thorøe, der bestaar af:
a. den forrige nu nedlagte og til Bønder bortfæ
stede Marsvinsvolds Hovedgaard, Taxt Ager og Eng
31 Tdr. 7 Skpr. 1 Fdk. 1 Alb., b. Bøndergods Hartkort Ager og Eng 58 Tdr. 2 Skp. samt c. Skovskyld
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12 Tdr. 4 Skp. og e. Thorøe Kapel, der ej er ma
trikuleret:
Da Herr Justitsraad Neergaard nu til mig har
betalt den for disse Ejendomme stipulerede Andeel
af ovennævnte Købesumma med 44,000 Rdl. dansk
Courant, saa sælger, skjøder og redelig afhænder
jeg herved fra mig og mine Arvinger forbemeldte
Hovedgaard Marsvinsvold, Bøndergodset og Thorøe
Capeli med tilhørende Ornamenter og Inventarium
til ham og Arvinger o. s. v.
Fraugdegaard, den 11. Juny 1811.
Heinen.
Heftet ved dette Skjøde er endvidere:
Jorde-Bog
over
Marsvindsvolds Hovedgaard paa Thorøe
samt
underliggende Fredskove og Bøndergods
item
Thorøe Capeli.
Thorøe Frede Skove:
1. Lindhoved.
2. Smør Moesen.
3. Ladegaards Skove.
4. Østre Skove.
5. Forreste Grasten.
6. Den gamle Frede-Skov.
Marsvindsvolds Hovedgaard er bortfæstet til:
1. Ole Jørgensen. 2. Rasmus Pedersen. 3. Anders
Nielsens Enke. 4. Jørgen Ericksen. 5. Anders Peder
sens Enke. (Foged Gaardene) 6. Jørgen Christensen.
7. Peder Ericksens Enke.
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Thorøe Bye Gaardmænd: 1. Jens Sørensen. 2.
Niels Pedersen. 3. Rasmus Jørgensen. 4. Rasmus
Hansen. 5. Hans Michel Rasmussen. 6. Lars Niel
sen. 7. Jørgen Andersen. 8. Erick Jørgensen. 9. Cas
per Sørensen. 10. Hans Rasmussen. 11. Lars Jør
gensens Enke. 12. Rasmus Ospesen. 13. Peder Jør
gensen. 14. Rasmus Nielsen. 15. Hans Nielsen. 16.
Casper Rasmussens Enke. 17. Carl Johansen. 18.
Peder Nielsen. 19. Hans Jørgensen. 20. Rasmus Lar
sen Moesegaard.
Marsvinsvolds Hovedgaards Hartkorn var fordelt
med 7 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. til Ole Jørgensens Gaard.
De andre Gaarde havde hver ligemeget Hartkorn,
hver 3 Tdr. 7 Skp. 3 Fdk. 2 Alb.
Byens 20 Gaardmænd havde ogsaa samme Hart
korn, nemlig hver 2 Tdr. 4 Skp. 1 Fdk.
Alb.
Bierregaards Huusmænd er følgende: 1. Rasmus
Andreasens Enke. 2. Lars Rasmussen. 3. Hans Jør
gen Ericksen. 4. Jørgen Larsen. 5. Jørgen Madsen.
6. Rasmus Dreyer. 7. Clemmen Pedersens Enke. 8.
Christian Hofmann. 9. Peder Bierring. 10. Erich
Nielsen. 11. Søren Caspersen. 12. Skovfoged Lylows
Enke. 13. Jørgen Hansen. 14. Skipper Niels Nielsen.
15. Jørgen Pedersen. 16. Hans Jensen Fisker. 17.
Peder Hansen. 18. Jørgen Larsen. 19. Anders Dine
sen. 20. Niels Kiellerup.
Byens Huusmænd: 1. Hans Larsen. 2. Morten Lar
sen. 3. Lars Jørgensen. 4. Hans Hansen. 5. Hans
Jørgensen. 6. Hans Jørgen Nielsen. 7. Michel Ras
mussen. 8. Peder Rasmussen Schou. 9. Lars Mor
tensen. 10. Christian Ring. 11. Degnen Niels Mad
sen. 12. Skipper Jonathan Petersen (Bergmann). 13.
Jørgen Nielsens Enke. 14. Skipper Hans Nielsen.
15. Skibstømmermand Henrich Rasmussen. 16. Jør-
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gen Larsen. 17. Skipper Peder Pedersen. 18. Johann
Johannsens Enke. 19. Hans Rasmussen Smed. 20a.
Erich Jørgensen. 20b. Mourits Lorentzens Enke. 21.
Rasmus Ditlevsen Smed. 22. Lars Pedersen.
Hver Køber fik Skøde paa sin Ejendom. En
kelte af disse gamle Skøder, der var trykte, er endnu
bevarede.
Nedenfor findes et saadant:
Skjøde
for
Huusmand Jørgen Andersen
paa
Huset No. 3 af Thorøe Land.
Hartkorn Ager og Eng » Tdr. 3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb.
Skov
Part.
Kjøbc-Summa 735 Rdl. 74 Skil.
Peter Johansen de Neergaard,
Herre til Gunderslevholm, Gastrup, Førsløv,
•
Fugleberg etc.
Kongelig Majestæts virkelig Justitsraad.
Gjør vitterligt: At jeg har solgt Thorøe Land, der
bestaaer af ufrit Ager og Engs Hartkorn 90 Tdr.
1 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., samt Skovskyld 12 Tdr.
4 Skpr., til samtlige dette Lands Gaard- og Huusfæstere, for den Summa 150,000 Rdlr., siger Et Hun
drede og Halvtredsindstyve Tusinde Rigsdaler dansk
Kourant, paa Konditioner af følgende væsentlige
Indhold:
l.A t Ejendommen overlades dem, saaledes som
den ved Kjøbslutningen den 15. November 1810
befandtes, med alle dens lovlige Rettigheder og
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Herligheder, uden Forbeholdenhed fra min Side
i navnlig Maade.
2. At Landets Skove og Jorder skal for min Reg
ning, og efter den af mig lagde Plan, udskiftes
uden mindste Indvending fra Bøndernes Side;
hvorved dog er at mærke:
a. At alle Gaardene skal gjøres lige i Hartkorn,
Ole Jørgensens Gaard allene undtagen, hvil
ken Gaard stedse har været og fremdeles bli
ver dobbelt imod de andre.
b. At den Godtgjørelse, hvilken Bønderne an
ordningsmæssig kunne tilkommet, som Fæ
stere, for afgivet Jord til Huuslodder, skal bort
falde, siden hver Mand vorder Selvejer, og
ikkuns betaler sin Ejendom, saaledes som den
bliver, efterat Udskiftningen er foregaaet.
c. At 8 Gaarde skal udfløttes paa deres udskif
tede Lodder, nemlig 6 fra Byen og 2 fra Ladegaarden, alt efter Lodkastning.
d. At alle Husene skal tillægges Jord, forsaavidt
som Jord ikke allerede er dem tillagt.
e. At baade de ældre og nye Huuslodder skal
gives Hartkorn i Overensstemmelse med den
sidst foretagne Taxations-Forretning, og at al
Skovskylden skal lægges paa Fredskovene.
f. At der skal indtages til Fredskove alt hvad
der af Smørmosen og Østerskoven maatte an
sees dertil passende og tjenligt, og paa Lind
hovedet Sutte Mae og Egeskoven ved Kirken,
men at derimod de paa Udfløtter-Lodderne
faldende Træer skal være borttagne førend 1.
Mai 1812.
g. At saavel den gamle, som de nye Fredskove,
skal inddeles i 32 lige store Dele, hvoraf Ole
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Jørgensens Gaard tildeeles, som Skovlod, 2
Dele, hver af de øvrige Gaarde 1 Deel, Bjerggaardshusene samtlig 2 Dele, og de øvrige
Huse samtlig 2 Dele.
h. At det saakaldte Thorøe Ref og Tjørnehaven
i Ladegaardsmarken, skal blive til fælles Græs
ning og fælles Nytte for samtlige Gaardbrugere.
i. At de tvende ved Byen værende Tørvemoser,
saavelsom den nye opdagede Tørvemose i
Smørmosen, og Østerskovs Rønnemose, skal
forblive een samtlige Gaard- og Huusmænd
tilhørende fælles Ejendom, saaledes, at enhver
har Ret til at skjære Tørv deri, i Forhold til
hans eiende Hartkorn.
k. At enhver Udfløtter-Gaardmand skal have i
i Bygningshjelp af Indboerne udbetalt 375 Rd.,
der gjør 150 Rd. af hver enkelt Gaard, samt
desuden nogen Gjødning, og den Arbeidshjelp,
som Anordningerne hjemle. Pengene betales
Halvdelen 11. Juni og Halvdelen 11. Decbr.
1811, hvorimod det paaligger Udfløtterne at
have deres Gaarde færdige inden St. Hansdag
1812.
l. At Skolejorden tages fra samtlige Øens Gaard
brugere og udlægges paa det af LandvæsensKommissionen vedtagne Sted.
m. At iøvrigt den gamle Udskiftningsplan følges,
dog at det til Udskifteren er overladt at for
lægge Vejene.
4. At den Ret som forrige Ejer, Kammerherre Hr.
v. Heinen, har givet mig til de af ham forbe
holdne og udstemplede Træer, overdrages Øens
samtlige Beboere.
5. At jeg til Betryggelse, for at Skovene paa Øen
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kunne komme i Orden, vilde ansøge det Konge
lige Rentekammer om, at en kyndig Forstbetjent
maatte blive beordret til, paa min Bekostning,
at undersøge og bedømme den allerede lagde
Plan til Skovenes Indfredning, — og at jeg iøvrigt forbeholdt mig Ret til at have Opsigt med,
at Skovene behandles anordningsmæssig, og efter
de i Konditionerne yderligere foreskrevne Grund
sætninger.
6. At de uden for Fredskoven staaende Spreedtræer, saavelsom de Træer i Fredskovene selv,
der for Skovens Skyld bør borttages, skal taxeres
til Penge efter gangbare Priser, og ansees som
en samtlige Øens Kjøbere tilhørende Valuta, der
strax, eller i det mindste snart, kunne komme
til Afdrag paa Købesummen. — At derefter lige
ledes Gaardenes Bygninger, Besætning og In
ventarium, saavelsom Husenes Bygninger, skal
taxeres til Penge, efter bestemte Regler. — At
endelig ogsaa hver Mands Lod i Fredskoven skal
taxeres til Penge, — alt ved uvillige Mænd og
under Udskifterens Hr. Lieutenant og Landmaaler Thejls Bestyrelse. Hvad der, efter at samtlige
disse Taxations-Summer vare fradragne Kjøbesummen, endda blev til Rest paa samme, skal
reparteres paa Jorden efter Hartkornet, og Be
regning over, hvad enhver Gaard- og Huusmand,
i Overensstemmelse hermed, bør betale for den
ham overdragne Ejendom, af velbemeldte Hr.
Liéutn. Thejl gjøres.
7. At det paaligger samtlige Landets Beboere, som
Ejere, at vedligeholde forsvarlig det paa Landet
værende Kapel, i Forhold til enhvers Hartkorn.
— Hvad Præst, Degn og Skoleholder, efter An-
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ordningerne og gamle Vedtægter, lovlig tilkomme,
og hvad andre Onera, der maatte hvile paa Øen,
enten i den eene eller anden Henseende, skal
samtlige Kjøbere naturligviis ligeledes udrede,
uden Ansvar for mig, siden de indtræde i mine
Pligter, som i mine Rettigheder.
8. At den Brænde-Udviisning, som Gaardmand Ole
Jørgensen, Skovfoged Lylofs Enke og Rasmus
Ditlevsen Smed tilkomme, efter deres Fæstebreve,
ikke kan belages dem, men ophøre ved deres
Død. — Det overlades til Kjøberne selv paa
hvilken Maade de vil udrede den.
9. At Skibbygger Broen paa Thorøe Land bliver
samtlige Kjøberes fælles Eiendom.
10. Al de paa Øen havende Adkomstbreve, og der
iblandt den Kongelige konfirmerede Fundatz og
Forening om, hvad Præsten i Svendborg tilkom
mer for at holde Gudstjeneste i Thorøe Kapel,
skal med Skjøderne blive afleverede.
11. At Eiendommene staae for Kjøbernes Regning
og Resico fra Kjøbslutningeps Dato.
12. At af Kjøbesummen skal i 11. Juni og 11. De
cember Termin dette Aar betales i det mindste
60,000 Rd., for hvilke Afbetalinger Kjøberne indestaae een for alle og alle for een; men at den
øvrige Del af Kjøbesummen maa blive staaende
hos dem, der ikke kan præstere fuld Udbeta
ling, uopsagt fra min Side i 5 Aar, fra 11. Decbr.
1811 at regne, imod 1ste Prioritet i Gaardenes
eller Husenes Bygninger, Besætninger, Inventa
rier, Tillæg af Skov og Jord, samt Indavling af
Sæd og Høe, item for Resten paa de Vilkaar:
at Renten, 4 procento pro anno promte erlægges,
og at samtlige Kjøbere ogsaa for saadan til Rest
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blivende Kapital, og sammes Renter, skal indestaae een for alle og alle for een. Enhver af
Kjøberne har derfor Ret til at anmelde det for
mig om nogen lader sin Eiendom forfalde, eller
ruinerer sine Skovmaale, i hvilket Fald Kapi
talen strax skal være forfalden til Udbetaling,
uden nogen Opsigelse, og uanseet at de fastsatte
5 Aar ikke ere forløbne.
13. At jeg har paataget mig at betale Hr. Lieute
nant Thejl for Øens Udskiftning og hans øvrige
dermed havende Arbejde.
14. At Enhver skal betale hvad han, som Fæster,
er pligtig, indtil 1. May 1811, men at jeg der
imod skjænker samtlige Øens Beboere Afgivt og
Renter fra 1. Mai og indtil 11. Decbr. 1811.
15. At jeg og Køberne skal tage lige Deel i Omkost
ningerne paa Kjøbe-Kontrakten og Skjødernes
Expedition m. v.
Hvilke Konditioner samtlige Gaard- og Huusmænd
have vedtaget inden Sunds Gudme Herredstings Ret
den 19. November 1810.
Seenere, og in specie ved P'oreningen af 11. No
vember dette Aar, er det vedtaget: a, At endskjøndt
Skovene tilhøre Øens samtlige Gaard- og Huus
mænd, i Overensstemmelse med Konditionernes 3
Post Litr. g, efter Forholdet af 32 Dele, saaledes,
at Ole Jørgensen tilkommer tvende to og Tredivte
Dele, hver af de øvrige Gaardmænd een to og Tre
divte Deel, og samtlige Huusmænd Fire To og Tre
divte Dele, eller, hver for sig, En Tre Hundrede
og Tyvende Deel; saa skal dog Fredskoven ikke
speciel uddeles, men for det første forblive i fællig,
til forstmæssig Behandling, b, At ligesom Gaardmændene tage Deel i alle Indtægter af Skovene, i
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Forhold til 32 Dele, men Huusmændene til 320
Dele, saaledes skal ogsaa alle Udgivter ved de Ting,
der forblive in commune for hele Landet (til f. Ex.
Kapellet, Skibbroen, Tørvemoserne etc.) skal reparteres og udredes i Forhold til Enhvers Ager og
Engs Hartkorn.
Endelig bliver at tilføje, ifølge de Kongelige An
ordninger, som almindelige Konditioner ved Bønderstæders Salg til Fæsterne selv: a, At alle Konge
lige og offentlige Skatter, saavelsom andre Præsta
tioner, blive af enhver Eier selv at udrede for hans
Eiendom, uden Ansvar for mig eller de øvrige Kjøbere. b, At enhver Eier skal stedse holde sin Gaards
eller sit Huses Bygninger assurerede i den alminde
lige Brandkasse, c, At, ifald nogen Gaard eller
Huus med sammes Tillæg skulde blive solgt til en
Hovedgaards Eier, maa sammes Hartkorn ei komme
i Betragtning til Hovedgaardens Komplettering, ei
heller maa Stedets Eier eller Fæster nogensinde
blive Hoveriepligtig. Og d, At ethvert Steds Eier
nyder de Rettigheder, som Forordningen af 13. Mai
1769 forunder Selveier-Bønder i Almindelighed.
Da nu Udskiftningen er fuldført; de i 6te Post
ommeldte Taxationer afholdte, Hr. Lieutenant Thejls
Beregning over hver Mands Andeel af Kjøbesum
men forfattet, og den akkorderede Kjøbesumma
150,000 Rd., deels kontant og deels med Pante-Obligation betalt; Saa sælger, skjøder og aldeles af
hænder jeg herved, fra mig og mine Arvinger, til
Jørgen Andersen og hans Arvinger det af ham paaboende Huus, hvis Ager og Engs Hartkorn er » Tdr.
3 Skp. 2 Fdk. 2 Alb., hvis Skovpart er
Deel,
og hvis Andeel i Kjøbesummen efter forbemeldte
Beregning, udgjør 735 Rigsdaler 74 Skill., siger Syv
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Hundrede, Tredive og fem Rigsdaler, halvfjerdsinds
tyve og fire Skill.
Og frasiger jeg mig og mine Arvinger al yder
mere Ret eller Rettighed til og udi bemeldte Huus,
Bygninger, Besætning, Inventarier, Tillæg af Jord
i Bye eller Mark, Skovpart, lovmæssig Jagt og Fi
skeri e-Rettighed, saavelsom al anden Rettighed el
ler Herlighed, af hvad Navn nævnes kan.
Jeg forpligter mig ogsaa til, paa ovenmeldle Kon
ditioner, at frie, frelse og hjemle bemeldte Jørgen
Andersen den ham solgte Ejendom for hver Mands
Krav og Tiltale.
I øvrigt paaligger det ham, for sit Vedkommende,
at holde sig forbemeldte Forening a fil. November
d. A. efterrettelig, til hvilken Ende denne Forening
inden Retten skal vorde læst og protokolleret.
Til Bekræftelse under min Haand og Segl;, og
maa delle af mig udstædte Skjøde, der, ifølge det
Kongelige Rentekammers Resolution af 22. Decbr.
1810, er expederet paa stemplet Papiir til 41 Skil
ling, til Tinge læses og protecolleres, uden mig
derom at indvarsle.
Datum Gyldensteen den 15. December 1811.
Paa Hr. Justitsraad de Neergaards Vegne, efter
Fuldmagt.
Lund,
Fuldm.
Med Selvejendoms Erhvervelse fulgte Jordernes
Udskiftning saavelsom en Omfordeling af Hart
kornet.
De 28 Gaarde fik omtrent lige Størrelse, dog saaledes, at Dobbeltgaarden paa Ladegaard fik tvende
Gaardes Jord, men da den ene Halvdel snart blev
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udstykket til Huslodder, var der egentlig kun 27
Gaarde, hvis Hartkorn var lidt over eller under
3 Tdr. Af Gaardene er atter 1852 og 1854 tvende
udstykkede, og i den nyeste Tid er atter 2 Gaardes
Jord bleven forenet under een Ejer, saa for Øje
blikket er der kun 24 Gaarde, hvoraf een Dobbeltgaard.
De stærke Angreb paa Skovene i de første Aar
efter Udskiftningen maa imidlertid have gjort Be
boerne betænkelige, hvorfor de anmodede Forstinspektør Ulrich fra Sorø om at taxere Skovene.
Hans Betænkning er aifattet saaledes:
Samtlige Beboere paa Thurøe haver anmodet mig
om at afgive min Betænkning om, hvor meget Sko
vene paa bemeldte Thurøe paa en forstmæssig
Maade behandlet aarlig kan afgive.
Efter Udskiftningsforretningen holder:
1. Den gamle Fredeskov... 7 0 Tdr. Land.
— —
2. Den nye Fredeskov....... 80
3. Smørmosen....................... 18^ — —
4. Sudemae........................... 4 ^ — —
5. Egeskoven ved Kirken .. 3r7? — —
Summa... 177 Tdr. Land.
Efter anstillede Undersøgelser findes paa bemeldte
177 Tdr. Land en Brændemasse af 4000 Favne Bøgeog Egebrænde, som aarlig efter Træernes Beskaf
fenhed paa en vedvarende forstmæssig Maade be
handlet kan afgive 60 Favne Ege- og Bøgebrænde.
Skovens Benyttelse er delt i 32 Lodder, saaledes
at Gaardmændene tilkommer 28 og 40 Husmænd
4 Lodder, følgelig kan hver Gaardmand omtrent
nyde en Andel af 1{- Favn og hver Husmand
Favn Brænde. Da nu Tørvemoserne paa Øen for
3
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største Delen ere opskaarne, saa er det indlysende,
at Beboerne næppe kan have det behøvede Ildebrændsel, og der bør sørges for, at de vedtagne
Fredeskove behandles med al Agtsomhed og ikke
spare paa de fornødne Forbedringer, da Beboerne
i andet Fald vil komme til at kjøbe det fornødne
Brændre fra andre Steder. Denne Beregning er
efter nøjeste Overlæg og bedste Skjønsomhed for
fattet tilstaar.
Sorø, den 18. Maj 1813.
Ulrich.

Kopi af Udskiftningsdokumentet i Uddrag:
Aar 1811 den 10. Novbr. indfandt sig Udskifteren
paa Thurøe Lieutenant og Landmaaler Thejll i
Svendborg, for efter Begjæring af Capitain Lund
paa Gyldensteen som befuldmægtiget for Justitsraad
de Neergaard til Gunderslevholm i Sjælland, der
har solgt og ladet Øen udskilte, at forsøge en minde
lig Forening kunde bevirkes i, hvad som endnu
maatte være uafgjort saavel i Henseende til Udskift
ningen, som hvad der endnu i nogen Maade maalle
dependere af Øens Salg til Beboerne paa samme.
Til den Ende var alle vedkommende tilsagt og
mødte enten personlig eller ved befuldmægtigede
paa deres Vegne. Udskifteren foreslog dem alle ind
byrdes imellem dem at udvælge 12 Mænd, med
hvilke Sagerne bekvemmest kunde afhandles og afgjøres, nemlig 4 for Gaardmændene, 4 for de gamle
Huusmænd i Byen og 4 for Bjerregaards Huusmændene.
Dette skete med følgende Mænd:
Casper Sørensen,
Ole Jørgensen,
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Erik Jørgensen,
Hans Larsen,
Mikkel Rasmussen,
Hans Jørgensen,
Jonathan Pedersen,

Hans Jørgen Rasmussen,
Søren Caspersen,
Johan Lylloff,
Hans Jensen Fisker,
Anders Dinesen.
— Disse Mænd fortsatte altsaa Forhandlingen med
Landmaaler Thejll, og Vidtløftigheden af disse For
handlinger forstaas, naarxier behøves 14 tætskrevne
Foliosider for at notere disse. En enkelt Paragraf
lyder saaledes:
Da der ved Udskiftningen paa Thurøe ikke er
tagen Hensyn paa nogen Vej til nørre Odde, som
er det eneste Sted, at Oversvømning af Kreaturer
kan ske, saa vedtages herved: At en Laage bliver
at sætte imellem Fredeskoven ved Kirken og Erik
Nielsens Lod, og bliver Vejen at lægge i Strand
bredden til hver Mands Brug i denne Anledning,
dog uden at Loddens Ejer maa tilføjes mindste
Skade paa Korn eller Græs, og bliver Højvelbaarne
Hr. Justitsraad de Neergaard i denne Anledning an
søgt om gunstigt at foranstalte og hjemle Øen Land
gang paa Bjørnemose Grund paa de tvende hidtilhavende Steder, saavel for oversvømmede Kreaturer
som Mølleveje.
— I Henseende til Byggeplads for Skibe og Tøm
meroplag ved Kysten imod Sundet mellem Hule
skoven og Leergraven ved Ladegaarden, da maa
det ikke formenes nogen Mand paa Øen at bygge
Skibe og oplægge Tømmer paa denne Plads som
3*
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hidindtil, dog saaledes at fornøden Vej gives langs
med Stranden.
Til den Mand Jonathan Petersen (Bergmann), som
uden Tvivl har været mest benyttet som Mellem
mand mellem Herskabet og Beboerne, findes flere
Breve opbevarede fra Capitain Lund.
Her et af dem:
Velædle
Hr. Jonathan Petersen Bergmann
paa Thorøe pr. Svendborg.
I Gjensvar paa Deres ærede Skrivelse meldes: At
jeg gerne modtager Erik Nielsens og Hans Ras
mussens Penge og saamange flere, som melde sig
inden April Maaneds Udgang, da jeg af en Hæn
delse har faaet Brug for en ubestemt Summa, hvil
ket jeg beder Dem at bekjendtgjøre paa Landet. Jeg
vidste ikke delte, da jeg forrige Gang tilskrev Dem.
At Skjødet, som er en Qvittering for Kjøbesummen, er af eens Indhold for alle Mand, enten de
have betalt eller ikke, er ej at undres over, siden
jeg har skrevet det i min Enfoldighed og saa godt,
som jeg forstod, uden at have gaaet i Skole hos
Bønderne paa Thorøe, der vistnok i dette som i
alt andet er meget klogere end jeg og de Mænd,
jeg i over 30 Aar har dannet mig efter; men at de
med al deres Klogskab dog ere dumme nok til
ikke at kunne begribe, at ingen Mand kan kræves
noget efter Skjødet, men efter den af dem udstedte
Obligation, hvori det udtrykkelig staar, hvo der
haver rent udbetalt, og hvo der skylder noget, og
hvad der skyldes, det er mig ubegribeligt.
Sagen er, at de nu ere bievne rige og som en
Følge deraf overmodige.

JONATHAN BERGMANNS HJEM
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Havde jeg ladet Handelen gaa tilbage igen, som
nogle ville, da Contrakten blev sluttet paa Svendborg
Raadstue, saa havde det gavnet mig 100,000 Rdl.,
men jeg skulde aldrig ændse dette Tab, dersom Fol
kene derved kunne blive lykkelige, hvilket jeg den
Gang troede, men nu begynder at tvivle om, da de
haver formange Skruer i Hovedet til at kunne nyde
Lykken i Fred og Roe. Dog er der vel sagtens
nogen imellem, som skjønner paa det Gode.
De Penge, som udbetales mig i Juni Termin, maa
betales mig i Odense senest den 12., for at jeg Lø
verdagen den 13. kan sende dem til Kjøbenhavn i
Terminen; thi jeg kunne ellers ikke faa dem bort,
førend Løverdagen den 20. Juni (siden Penge ikkun
maa sendes med Løverdagsposten) og de kom da
for sildig til Brug i Terminen.
Mange Hilsener til Deres Kone.
Deres Ven
Lund.
Gyldensteen, den 22. Febr. 1812.
Naar der efter denne for Beboerne af Thurø saa
vigtige Begivenhed med Køb og Udskiftning skal
gives en Karakteristik af Øens Udvikling i det føl
gende Aarhundrede, da former denne sig noget for
skellig efter de forskellige Hovednæringsveje.
Betragter man først Agerbruget, da er det jo
rimeligt, at der har været nok at bestille, særlig for
Gaardmændene, i de første Aar efter 1811, da Gaardene skulde bygges op paa den hver Mand tildelte
Jord, og denne, der var daarlig drevet og mager,
skulde forbedres ved Mærgling og ved større Krea
turhold. Der gik imidlertid mange Aar hen her,
saavelsom andre Steder i vort Fædreland, før det
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gik op for Landbruget, at det var ved et forbedret
Kreaturhold, at Gaardens Drift skulde blive løn
nende. Til langt over Aarhundredets Midte blev
Køerne fodrede daarligt, og gav som Følge heraf
ogsaa kun ringe Mælkeudbytte.
Landbruget som Erhverv har i Forhold til Skibs
farten været sén i Forbedring og Fremskridt, hvil
ket vel nok har sin Grund i, at Øens afsondrede
Beliggenhed for en Del afskar den fra Samkvem
med de omliggende Sogne, og Ungdommen hentede
ikke nye Idéer udefra. Det er først i Slutningen
af det 19. Aarhundrede, og særlig efter 1890, da her
efter nogle ihærdige og uegennyttige Mænds Arbejde
blev opført et Andelsmejeri paa Øen, at Udviklin
gen er gaaet endogsaa stærkt frem.
Nogle Tal, hentet fra Landbrugets forskellige Omraader, belyser bedst Fremgangen.
Thurø Andelsmejeri begyndte sin Virksomhed i
1890 med 103 indtegnede Køer. Det første Aar blev
der leveret ca. 700,000 Pd. Mælk. Aaret efter end
ogsaa kun 620,000 Pd.
I nedenstaaende femaarige Perioder fra 1895 til
1910 har den leverede Mælkemængde været saaledes:
1895 703,355 Pd.
1900 1,261,291 —
1905 1,534,442 —
1910 1,750,538 —
1910 leveres der Mælk til Mejeriet fra 320 Køer.
Dette er nu efter forskellige Ombygninger og For
bedringer blevet et lille godt og tidssvarende Mejeri.
Efter at saa godt som alle er bleven Andelshavere,
gaar en stor Del af Produktionerne direkte tilbage
til Beboerne, saa Mejeriet har en Detailhandel for
ca. 30,000 Kr. aarlig. Af disse Tal fremgaar det, at
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saavel Malkekøernes Antal som Mælkemængden er
stegen meget stærkt; det er da ogsaa først efter 1895,
at der er kommet en planmæssig og rationel Fod
ring i Gang.
Før den Tid var Roer saavel som Oljekager kun
meget lidt benyttet som Fodringsmiddel.
Nu i 1910 er der kun enkelte, som ikke dyrker
Roer, og en Del af Husmændene dyrker endogsaa
forholdsvis store Skifter, saa nogle af dem kan holde
en Malkeko pr. Td. Land.
Da det er bleven mere og mere besværligt for
Husmændene at faa deres lille Jordlod dreven til
fredsstillende, har en Del af disse anskaffet sig en
stor eller to smaa Heste, særlig Islændere, og Bru
gerne af disse er meget tilfreds med den lille, nøj
somme og arbejdsdygtige Hest.
Paa andre Omraader er Udviklingen gaaet lige
saa stærkt frem,
I 1898 kom saaledes den første Slaamaskine til
Øen; nu er der enten en Slaa- eller Mejemaskine
i hver Gaard. I 1910 er der anskaffet to Selvbin
dere og et Damptærskeværk, og alle andre Red
skaber er forbedret og formeret i samme Forhold.
Da den ene Udvikling fører den anden med sig,
er det blevet nødvendigt at forbedre og forstørre
saa godt som alle Landbrugsbygningerne, og da
særlig Staldene og de i Forbindelse hermed værende
Appendix.
De i foranstaaende Beretning ofte omtalte Skove
er fremdeles Ejernes Stolthed. De drives som Fæl
lesskov ved en Bestyrelse og en Skovfoged, og
Gaardejerne kan, foruden at have Brændsel til eget
Brug, hver sælge for 60—80 Kr. aarlig.
I en Beskrivelse af Danmarks Smaaskove frem-
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hæver Skovrider Høgsbro, Østergaard pr. Grenaa,
særlig Skovene paa Thurø. Efter at have behandlet
de tre Slags Skove: Fællesskov, sammenhængende
Skovarealer og isoleret liggende Smaaskov, skriver
han saaledes:
Bedst Resultat af Skovbehandlingen finder man
i de nu kun sjældent forekommende Fællesskove.
Et smukt Eksempel herpaa fremviser Fællesskoven
paa Thurø, hvor ca. 70 Ejere har 4 Smaaskove
med ialt ca. 180 Tdr. Land, der bestyres af et Skov
udvalg og en Skovfoged. Arbejdet i Skovene ud
føres af Ejerne selv eller deres Tjenestefolk. Der
sælges ikke noget videre, og da kun underhaanden,
men der trækkes Lod om de aflagde Effekter.
Brændesankning er tilladt. Thurø Skove beslaar
af ensartet, smuk mest ældre Bøg paa god Bund,
men er for lidt gennemhugget. Kulturerne er langt
bedre, end man sædvanlig træffer dem udført i de
to andre Slags Smaaskove, men Brændesankningen
virker ødelæggende i Bøgeskoven, hvis Jordbund
bliver forblæst af Søvinden.
Skovene er vurderet for sig selv i Ejendomsskyld til
75,000 Kr. og samtlige Ejendomme for 2,050,000 Kr.
Brandassurancen for Ejendommene er ca. 2,000,000
Kr., og Besætninger og Inventar er forsikret for
210,000 Kr.
Den paa Øen i 1910 værende Kreaturbestand er
ca. 350 Malkekøer, 125 Stk. Ungkvæg, 200 Faar og
Faar og Lam, 110 Heste og 200 Svin.
Om den anden af Øens Hovednæringsveje, Skibs*
fart og Skibsbygning, skal til Belysning af Udvik
lingen i sidste Aarhundrede følgende nævnes:
Paa dette Omraade er Øens Stilling vistnok i For
hold til sin Størrelse aldeles exceptionel, og naar
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der drages Sammenligning mellem Tiden for 100 Aar
siden og nu, har Fremskridtene været store og bi
draget meget til den paa Øen herskende alminde
lige Velstand.
I Begyndelsen af det 19. Aarhundrede fandtes der
kun faa og smaa Fartøjer hjemmehørende her, men
disse havde i Slutningen af det 18. Aarhundrede gi
vet god Indtægt, saa Skippernes Kaar var gode og
i adskillige Hjem var der samlet Formuer. Men
dette forandredes betydeligt under den paafølgende
sørgelige Periode ved Krigen med England.
En af de velslaaende Skibsredere ejede en Galease,
der laa i Riga, da Krigen udbrød. Skipperen og
Mandskabet forblev ombord i et helt Aar, hvorefter
de aP Frygt for at blive opbragt af de engelske
Krigsskibe solgte Skibet paa Stedet og maatte fore
tage den besværlige Rejse hjem over Land.
Skibsfarten led saa stort et Knæk under Krigen
fra 1807—1814, at den ikke forvandt det før henimod Aarhundredets Midte. Paa dette Tidspunkt
var her ca. 30 Fartøjer hjemmehørende, bestaaende
af et Par Galeaser, nogle Smaajagter og Kvaser*).
I Løbet af de næste 20 Aar blev der mere Fart
i Udviklingen, og i Aaret 1870 var her 42 Skibe,
der besejlede Nord- og Østersøen, foruden 18 Jagter
og Kvaser, som gik i Indenrigsfart.
Disse 60 Fartøjer havde en Størrelse af 2890 Tons
under Maalingsdækket (u. D.), og var forsikret for
460,000 Kr.
Ti Aar senere var her 75 Skibe, 13 Jagter og Kva
ser med en Størrelse af 7516 Tons u. D., der var
forsikret for 1,216,000 Kr.
*) En af disse Jagter blev bygget i Ekernførde af Tømmer
fra Linieskibet Christian den 8.
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I Aaret 1890 var Sejlskibsflaaden forstørret til 82
Skibe, 9 Jagter og Kvaser med en Størrelse af 9040
Tons u. D., forsikret for 1,105,000 Kr.
Naar Forsikringssummen i 1890 er mindre for
en Drægtighed, der er betydelig større end Tiaaret
forud, er dette paa ingen Maade Bevis for, at vor
Handelsflaade er gaaet ned i Værdi, det kommer
nemlig af, at Maksimumsforsikringssummen for en
kelt Skib i denne Periode blev nedsat fra 30,000 til
24,000 Kr., der dog i Midten af Halvfemserne atter
blev sat op til førstnævnte Beløb.
I Aaret 1900 havde vi 93 større Skibe samt 7 Jag
ter og Kvaser af Størrelse 11,043 Tons, forsikret for
1,675,000 Kr., og endelig i 1910 har vi 94 Skibe, 7
Jagter og Kvaser, ialt 101, med en samlet Størrelse
af 14,800 Tons, forsikret for 2,304,000 Kr.
Desuden er der sidste Aar købt en Fragtdamper
paa 762 Brullotons her til Øen.
Naar Handelsflaaden har udviklet sig saa betyde
ligt, skyldes dette i første Række vor dygtige Skibs
fører- og Sømandsstand. Baade disse og Rederierne
har forstaaet at udnytte Forholdene paa fordelag
tigste Maade.
Til de Fordele, som særlig kan nævnes, hører
de mange gensidige Foreninger, som er oprettet i
Skibsfarts kredse.
I første Række maa nævnes »Svendborg Søassu
rance«, som er oprettet i 1842. Den omfatter Svend
borg og Rudkøbing Tolddistrikter, og alle Skibene
herfra er indtegnede deri.
Den har været et mægtigt Bidrag til Søfartens
Opkomst, idet Præmien altid har kunnet holdes
paa 1 à 2 pCt., og uagtet der har været udbetalt
store Summer — i enkelte Aar over 100,000 Kr. —
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ejer Foreningen et Reservefond af ca. 360,000 Kr.
— Nu kan de største Skibe blive forsikret for
45,000 Kr.
I 1881 oprettedes »Thurø Forsikringsforening for
Søfolk«, hvis Formaal er at erstatte Tabet af det
Tøj og de Effekter, som en Sømand har med om
bord, naar det tabes ved Forlis eller anden ulykke
lig Hændelse. Denne Forening har i Erstatning ud
betalt ca. 33,450 Kr. siden den blev oprettet.
Endvidere i 1893 Thurø Sygeassurance, hvis Virkefeldt ligesom ovennævnte Forsikringsforening kun
omfattede Thurø alene.
Den blev i 1906 udvidet og omfatter nu Svend
borg Tolddistrikt. Dens Formaal er at yde Erstat
ning for de Udgifter, som lbraarsages ved Sygdom
blandt Skibenes Besætninger. I Erstatning er siden
Foreningens Stiftelse udbetalt 25,850 Kr.
I 1893 var indtegnet 48 Skibe med 275 Mands
Besætning, i 1910 154 Skibe med 873 Mand.
I 1909 blev der paa Foranledning af Redere paa
Thurø oprettet en Skibsreder og Skibsførerforening
for Svendborg Tolddistrikt, hvis Opgave det er at
varetage Standens Interesser, og igennem »Dansk
Sejlskibsrederiforening«, der omfatter hele Dan
mark, at kunde gøre sig gældende overfor Lovgiv
ningsmagten, naar dette maatte være ønskeligt.
Endelig er man delagtig i den i indeværende Aar
oprettede »Svendborg Søassurances Fragtforsikrings
Afdeling«, hvis Formaal er at yde Erstatning for
de Fragttab, der lides ved Havari og Forlis.
Foruden disse Foreninger maa man ikke glemme
at nævne »Thurø Sømandsforening«, som er op
rettet 1858 med det Formaal for Øje, at yde Hjælp
til de Hjem, der har mistet Forsørgeren. Foreningen
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begyndte med 22 og har nu 143 Medlemmer. Der
er udbetalt 23,500 Kr., og desuden ejer den et Fond
paa 20,000 Kr.
Efter saaledes at have omtalt Skibsfartens Udvik
ling, er det naturligt at nævne det Erhverv, som
er gaaet Haand i Haand med denne, nemlig Skibs
byggeriet.
I Henhold til de ældre Beskrivelser har her været
et ikke saa ringe Antal af Skibstømrere paa Øen
for Hundrede Aar siden, der dels fandt Beskæfti
gelse ved Reparation og Kølhaling baade af hjemme
hørende og fremmede Fartøjer, og dels rejste ud
og tog Arbejde andre Steder.
Men saavidt vides blev det første egentlige Skibs
værft anlagt ved Præstelænningen ved Aaret 1840.
Her byggedes imidlertid kun enkelte mindre Far
tøjer, og om nogen rigtig Fart i Skibsbyggeriet kan
der ikke være Tale, førend de tre og senere en
fjerde Skibsbyggerplads blev anlagt paa Kysten ved
Svendborgsund. De tre første Pladser blev anlagt
i Midten af Aarhundredet, og efter 1865 byggedes
der saa godt som kun Skibe til Rederier her paa
Øen. Fra 1870 kom der rigtig Gang i Arbejdet; der
var næsten til Stadighed 4 à 5 Skibe under Byg
ning, og i enkelte Aar afleveredes 7 i sejlfærdig
Stand. Travlheden tog imidlertid noget af, og fra
1880 til 1890 byggedes foruden de Skonnerter, som
blev sat i Fart herfra, nogle Fartøjer til Fiskeri un
der Island og enkelte til Sverrig.
Fra 1890 begyndte et nyt Opsving; de nybyggede
Skibe blev større og blev næsten allé riggede som
tremastede Skonnerter. Særlig fra 1898 til 1904 kunde
Skibsværfterne ikke tilfredsstille Efterspørgslen af
denne Skibstype, hvis Størrelse var ca. 200 Tons.
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fremmede Opkøbere, særlig fra de svenske Sund
havne hertil og køble, hvad der fangedes af Sild
og Hornfisk udover det, der ikke solgtes til det
hjemlige Forbrug. Men denne Handel ophørte, da
de kunde blive forsynet med Fisk ved deres egne
Kysler, og i en Del Aar til 1890 var Omsætnings
forholdene daarlige. Efter den Tid er saavel Efter
spørgslen som Prisen paa Fisk stegen betydelig, og,
hvad der ikke bruges herhjemme, kan nu i Reglen
let afsættes enten til København, Flensborg eller
Kiel.
I de senere Aar fremstilles Fiskeredskaberne fahriksmæssig, og dette er en stor Lettelse for Fi
skerne, som i tidligere Tid maatte være deres egne
Rebslagere og selv spinde deres Fiskegarn af Hamp,
for bagefter at binde alle deres Garn enten alene
eller ved Familiens Hjælp.
Fra Midten af Halvfjerdserne til Dato forfærdiges
næsten alt det Garn, der bruges, af Bomuld, og
med Undtagelse af Ruser af forskellig Slags, som
endnu tildels haandbindes, bliver Nettene til Bund
garn og forskellige Radgarn fremstillet paa Maskine.
Antallet af Fiskere her paa Øen, der driver Fi
skeri som Erhverv eller væsentligt Bierhverv, er
for Øjeblikket 35.
Om Haandværk og Haandværkere her paa Øen
indenfor det sidste Aarhundrede vides følgende:
Til henimod Midten af samme fandtes kun saare
faa Haandværkere bosiddende her paa Øen, en
Smed, en Murer og nogle Skibstømrere har vel ud
gjort de fleste, men da Skibsbyggeriet begyndte at
tage Fart, fulgte i dettes Spor en stor Stab af Haand
værkere, som fik gode og ret betydelige Virksom
heder her paa Øen. Der kan saaledes nævnes et
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stort Smedeværksted, der i Gennemsnit i mange Aar
har beskæftiget 10 Mand, et Rebslageri, to Sejlmager
værksteder, Baadebyggeri, en Billedskærer, et Blokke
drej erværksted o. s. V.
I Opførelsen af nye Bygninger kom der ogsaa
stærk Fart fra 1870.
I Tiaaret fra 1870 til 1880 blev der opført 32 nye
Huse til Beboelse, og i samme Tidsrum blev nye
Udlænger til Præstegaarden opført 1873 og Grasten
Skole bygget 1874.
Fra 1880 til 1890 opførtes 43 nye Ejendomme,
fra 1890 til 1900 opførtes 31 nye Ejendomme og
fra 1900 til 1910 er her bygget 54 nye Ejendomme,
hvoraf en ny Folkeskole i Byen blev indviet i Sep
tember 1904, og et nyt Kor til Kirken indviet i De
cember 1905.
Af Oplysninger om Antallet af Beboere vides for
uden det, der er nævnt i Øens Fortidshistorie, føl
gende :
En Indberetning fra Sunds Herreds Branddirek
torat fra 1842 meddeler følgende: Der var i det Aar
719 Personer her paa Øen, og Familiernes Antal
var 138. Næringsvejene var Agerbrug, Skibsføring
og Rederi, Skibsbyggeri af mindre Fartøjer og Baade.
Aparte Bygninger er Kirken med et lidet Spir, Møl
len øst paa Øen og et grundmuret, teglhængt Hus.
God ung Skov, men lidet Tørveskær; gode men
lette Jorder, en ypperlig Havn i Thurø Bund, men
maadelige Landgangssteder. I samme Indberetning
fortælles, at ved Aaret 1767 havde Øen kun en Be
folkning af 250 Personer, og at der den Gang fand
tes 30 Gaarde og 14 Huse paa Øen. To af disse
Gaarde blev senere nedlagte og inddelte i 19 Hus
lodder langs med Stranden ved Svendborgsund.
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Ved Folketællingen den 1. Februar 1855 var her
901 Personer, hvoraf 56 var Sømænd, 1 Bødker, 1
Murer, 1 Møller, 4 Skibsbyggere, 3 Skomagere, 1
Skræder, 1 Snedker, 1 Træskomand, 15 Tømrere,
1 Væver og 1 Smed.
Antallet af Indbyggere her paa Øen er nu 1663,
og sidste Aars Skatteliste udviser, at der findes 397
Familier, 92 Skibsførere, 13 Købmænd, 3 Skibs
mæglere, et stort Antal Haandværkere og 539 Per
soner,, der betaler Kommuneskat m. m.
I Forbindelse hermed skal endnu nævnes en Skri
velse fra Landinspektør Thejll, der giver et ganske
interessant Billede af forskellige Forhold her paa
Øen ved Aaret 1843.
Herr Cancellieraad Herredsfoged Bruun!
og Herr Pastor Steen i Svendborg!
som Medlemmer af Thorø Sogneforstanderskab.
Deres meget Ærede under G. D. rigtig modtaget
og dermed de benævnte Documenter tilbage.
Jeg anseer Thorø for en lykkelig lille 0, naar
Enighed og Velstand maatte herske imellem dens
Beboere, og denne Velværen er særdeles udsprun
gen af den lykkelige Tidspunkt da Øen blev com
plet Ejendom ved at sælges til Beboerne Een for
Alle og Alle for Een — et meget sjældent Tilfælde
— og hvori neppe nogen Nulevende har havd mere
Deel end jeg, baade med Hensyn til Ejendommens
Erhvervelse og Kjøbesummens Fordeeling foruden
den egentlige Udskiftning, og siden uafladelig i 30
à 40 Aars Embeds-Forhold til Beboerne samme
steds; heri ligger Grund nok til en Art Forkjærlighed for denne Kommune, der imidlertid kun er en
Erkjendelse af min Pligt om ikke min Skyldighed
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imod samme, saameget mere, som jeg neppe veed
noget betydeligt Areal i min hele Embeds-Kreds —
Svendborg Amt — hvor Jordejendommene allerede
har den Værdi som paa Thorø, med mindre det
skulle være paa Langeland, og saaledes har min
lange Erfaring viist mig, hvad Ejendom og den
størst mulige Frihed for Borgersamfundet kan ud
rette. Kommer nu hertil at dette lille Land saa at
sige: udelukkende bestaaer af Almuesfolk o: Skip
pere, Søemænd og Bønder, særdeles af de Sidste,
som endnu eje største Delen af Hartkornet, saa er
det indlysende: at foruden Skolelærerens Indvirk
ning til Oplysning, er det vist ingen Overflødighed
for de ældre Mænd, at enhver Embedsmand i sin
Kreds og under sine Forretninger og Forhandlinger
med Bønderne, søger at bibringe dem alle de Op
lysninger som baade i technisk og oeconomisk Hen
seende kan forekomme og være dem nyttige, hvil
ket jeg har erfaret taknemlig og med Erkj endelse
modtages af Alle.
Endnu nogle Momenter under fortløbende Num
mer.
31. At der i det mindste paa Thorø fandtes 1 Sted
— i Ligning med Lars Skovs paa Thorsing — et
privilegeret Værtshus, synes nyttigt for Øen og be
hageligt for Fremmede, som om Sommeren maatle
gjøre en Lysttour over Thorø.
32. En Grovbrødbager og en Malttørrer, til For
mindskelse af Ild i smaa Huse og Lejligheder, sy
nes ikke overflødigt at henlede Vedkommendes Op
mærksomhed og Frihed paa.
33. Et Brodehuus med Svedeovn kunde passende
og let opføres paa Tørvemosen ved Byen; dette
ville kunde forebygge Fare ved Hørtørring og mulig
4

50

hjelpe til at befordre Hør-Avl paa Øen især om en
ung Karl gik fra Øen til Trolleborg for at lære Hørberedningen.
35. Et lille Sognebibliothek naar dertil var Lej
lighed — om i Forstanderskabets Locale? — maatte
uden stoer Vanskelighed kunne tilblive, da flere
Selskaber, blandt det nordiske Oldskrifts Selskabs,
stundom skjenker Bøger til saadant Øjemed (som
jeg gjerne vil søge at forskaffe), og Læselysten paa
Landet maa især ansees at mangle, og derfor ønske
lig at faa befordret, især derved hvor Forelæsnin
ger kunne finde Sted, som i Tvede Sogns Skole skal
være sket en Begyndelse med.
36. En Søndags Skole turde maaske ved Skip
pere og Søemænds Hjelp om Vinteren kunne sæt
tes i Forbindelse med foregaaende Post.
37. Konfirmanternes Vinter-Undervisning fra denne
Øe kan ofte være forbunden med Fare og Besvær
ligheder, derfor ansees velgjørende om maatte kunne
forandres til Sommer Halvaaret.
38. Den voxne Ungdoms Lystigheder, Baller eller
Dands, turde vel ansees uskadelige, naar blot de
gamle barbariske Fastelavns-Optøjer undgaaes og
Nytaars-Skyden undlades, saaledes som med Politi
mesterens, Sogneforstanderskabet og min didsigtende Foranstaltning er bleven aldeles hævet i Tvede,
hvilket ogsaa er Tilfældet overalt i min Embedskred
ses forskellige Jurisdictioner saavidt mig er bekjendt.
Da Thorø Kommune nu er et Heelt og et Sam
fund der ikke ligner andre i det mindste mig be
kjendt, troer jeg man bør ønske den som alle Andre
al Velværen i materiel Henseende, som Forudbetingelsen for den intellektuelle og Aandelige Udvik
ling, og da nævner jeg:
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Ingen Fattige paa Thorø.
Thorø en Mynster-Kommune.
Fred og Enighed hærske, og al Mistillid forsvinde.
Naar vi overalt troelig arbeider til saadant Maal og
Øjemed, da vil vort Kald som Regjeringens Tjenere
for Statsborgerne, være os let og behageligt.
Efter det der er passeret i denne Sag, beder jeg
denne min Skrivelse forelagt Sogneforstanderne paa
Thorø.
Mine ærede Herrer! ville behagelig tillade, at jeg
i alt hvad mine Embeds Functioner paa Thorø angaaer regner paa Deres formaaende Medvirkning,
som De! altid fast kan bygge paa min Beredvillig
hed, i hvad jeg formaaer.
At der som bekjendt udfordres mindre Tid til at
skrive et langt, end at samle sig i et kort Brev,
maatte her behagelig tjene til min Undskyldning.
Svendborg den 13. Januar 1843.
Ærbødigst
Thejll.
I de senere Aar er Forbindelsen med Omverde
nen i høj Grad bleven forbedret. For ca. 15 Aar
siden besørgedes saavel Post som Passagerer i aabne
Baade til og fra Svendborg, og en Rejse til Byen
om Vinteren var sjælden nogen Lysttur.
Nu sætter man sig ned i vore to smaa Dampbaades lune Kahyt og spørger ikke mere Vejr og
Vind til Raads, naar man vil til Svendborg eller
ud at rejse. Og foretrækker man Befordring over
Land, saa telefonerer man efter en Automobil til
Svendborg, og en halv Time efter er man paa Vej
over Færgen med denne nymodens og behagelige
Befordring. De, der har oplevet at sidde i de aabne
4*

52

Joller i Timevis og ladet sig gennembløde og gennemblæse, skønner i Sandhed paa disse Nutidens
Forbedringer paa Kommunikationens Omraade.
Øen besøges nu ogsaa meget af Turister, særlig
om Sommeren. I de senere Aar har fremmede,
der fandt Behag i den smukke og sunde Egn, byg
get flere Villaer her paa Øen og bor her i kortere
eller længere Tid af Aaret.
I Forbindelse med Omtalen af Befordringsmid
lerne, skal her ogsaa omtales Anlæget af Telegraf
ledningen til Svendborg og Oprettelsen af Telegrafstationen paa Øen.
Denne anlagdes privat af Beboerne og gik først
senere over til at være Statstelegrafstation, og er
nu, saavelsom Telefonen, der har 25 Abonnenter,
stærkt benyttet, særlig i søfartsinteresserede Kredse.
. Det første Telegram afsendtes til Kongen, hvori
man under Henvisning til den gamle Sandhed, at
Enighed gør stærkt, meddelte Hs. Majestæt, at nu
havde Beboerne selv bygget sig en Telegrafstation
og sendte ham den første Hilsen.
Herpaa indløb følgende Svartelegram:
København, den 18. Januar 1874.
Thurø Telegrafselskab,
Thurø.
Den venlige Hilsen, som De idag ved Stationens
Aabning har sendt mig, har glædet mig hjerteligt,
og idet jeg takker for denne, sender jeg Selskabet
mine bedste Ønsker til Forehavendet.
Christian R.
Af andre større Foretagender fra de sidste Aar
kan nævnes, at Øen i Fjor fik et privat Elektricitets-
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værk, der nu ikke blot sender sin lysende og be
vægende Kraft ud over Øen, men ogsaa over Sun
det til Bjørnemose og til Færgeforbindelsen mellem
Thurø og Fyn, som ligeledes kun er et Par Aar
gammel.
Thurøs Præstehistorie er den samme som Nicolaj
Kirkes i Svendborg lige til Aaret 1860, da Øen fik
sin egen Præst, der tillige blev Førstelærer ved By
skolen.
Det fejler ikke, at den sjældne Gudstjeneste, hver
fjerde Søndag om Vinteren og hver Qortende Dag
om Sommeren, har haft til Følge, at Menigheden,
mere end ønskeligt var, forblev fremmed overfor
deres Præst og deres Kirke, og mangen en »træt
og tung« Sjæl har forgæves maattet sukke efter
aandelig Trøst fra deres Sjælesørger, der kun sjæl
den kom ned til dette besværlige Anneks. Det var
derfor ikke saa underligt, om Øens første selvstæn
dige Præst, L. S. Sørensen, blev modtaget med aabne
Arme og blev hilst med et hjerteligt Velkommen.
I det 19. Aarhundrede har Sognepræsterne været:
Frederik Ramus, som døde 1808, Joachim Begtrup,
med hvem Beboerne førte en lang og vidtløftig Pro
ces, til 1819, Krebs til 1831, Ibsen til 1833, Steen
til 1846 og Silfverberg til 1859. 1860 den 3. Februr
kaldedes L. S. Sørensen til Sognepræst og Første
lærer paa Thurø. 1870 afløstes han af V. Axel Bay,
som døde her den 20. Oktober 1871. J. G. Madelung
var her fra 1872 til 1879, da C. R. Madsen blev kal
det hertil den 14. Juli. Han blev i 1882 kaldet til
Bregninge og afløstes af T. C. Winther, som i 1888
blev befordret til Nykøbing paa Mors. Under ham
blev Præste- og Førstelærerembedet adskilt i 1884.
Fra 10. April 1888 er V. L. Schram Øens Sognepræst.
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Thurø Skolevæsens Historie i ældre Tid er meget
dunkel, dog vides, at fra 1655 var Morten Clemmensen Viborg Degn paa Øen. Hans Ligsten, der
tidligere har ligget i Kirkegulvet, staar nu i Kir
kens Vaabenhus paa den østlige Væg. Hofmann
var Degn og Skolemester til 1801, og efter ham
Niels Madsen til 1836. Hans Eftermand var Ras
mus Michelsen til 1860, da Præsterne blev Første
lærere og Andenlæreren Degn. Denne Ordning stod
ved Magt til 29. Maj 1884, da den nuværende Lærer,
T. M. Michelsen, blev kaldet til Førstelærer ved
Thurø Byskole og Kirkesanger og Organist ved
Thurø Kirke. Fra 6. Marts 1871 havde han været
Andenlærer ved samme Skole, hvilket Embede nu
beklædes af J. Rasmussen.
Da det altid havde været en besværlig Skolevej,
særlig for mindre Børn, fra Grasten at komme over
til Byskolen, blev der i 1874 oprettet en Folkeskole
for Øens østlige Del og Grasten. Denne Skoles
første Lærer blev R. Hansen, nu i Vantinge pr.
Ringe, og fra 1895 er A. Hansen Skolens Lærer.
I 1904 blev der saavel ved denne som ved Byskolen
oprettet Forskoler for de mindre Børn. Ved disse
Skoler er Frøknerne M. Nielsen i Byen og I. Fre
deriksen ved Grasten ansatte.
En Real- og Privatskole har bestaaet her i ca.
25 Aar.
Naar dette skrives, er allerede Forberedelserne
til at fejre Øens Overgang til Selveje paa Hundredaarsdagen efter Købet den 19. November i Gang,
blandt andet ved at rejse en Mindesten paa Maj
træets Plads i Thurø By. Paa denne Sten, der er
hentet ude i Fredskoven, staar følgende Indskrift:

BYSKOLEN.

GRASTEN SKOLE.
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Slægters Tak for Fædres Handling.
1810 — 19de November — 1910.
Rejst paa Hundredaarsdagen fra Øens Overgang til
Selveje.
(Under Stenens N.-O. Hjørne er indmuret et Metal
hylster, der indeholder et Pergament, som fortæller
Stenens Historie fra den blev funden i Fredskoven.)
Idet disse Oplysninger sluttes, er det med Ønsket
om, at Thurø fremdeles i kommende Tider maa
gaa fremad, og at Beboernes Energi og Arbejde i
deres egen og Samfundets Interesse maa blive af
den gode Art til Velsignelse for alle i fredelige og
lykkelige Tider.

