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Forord

1995 fortsatte de barske vilkår, vi lagde 
bag os i 1994. Her ved årsskiftet må vi 
notere yderligere reduktion i det i forvejen 
sparsomme faste personale. Som følge af 
de svigtende offentlige tilskud samt ind
tægter fra besøg og omsætning i museets 
kiosker valgte såvel souschef Benno Blæ- 
sild som vor fotograf Sven Korsgaard at 
sikre deres udkomme andetsteds under 
mere sikre forhold. Fotografen har vi dog 
fortsat en dag om ugen. Denne negative 
spiral synes at fortsætte ind i det kommen
de år.

Positiv var imidlertid håndsrækningen 
fra Svendborg kommune om at yde os 
400.000 kr. årligt i fire år til at få de frede
de bygningskomplekser sat i stand. Det 
gælder ikke mindst Lindes Pakhus, som vi 
siden overtagelsen har kæmpet for at få 
restaureret og sikret, for at det kan tjene 
som det moderne magasin, vi har savnet så 
længe. Dette arbejde iværksættes i begyn
delsen af 1996, og vi håber senere på året 
at kunne frigøre en del af den plads, de 
mange magasiner på Viebæltegård opta
ger. Det er så hensigten at anvende nord
fløjen på den tidligere arbejdsanstalt til 
udstilling for den danske socialhistorie, 
hvor vi vil fokusere på de udstødte og 
marginaliserede gruppers historie i Dan
mark i de sidste 300 år. Et tema, der endnu 
ikke har fået en tilfredsstillende formid
ling herhjemme i museumsverdenen. Og 
den tidligere Fattiggård og Arbejdsanstalt 
Viebæltegård vil helt naturligt kunne være 
rammen omkring dette tema. Vi er Syge
kassernes Helsefond stor tak skyldig for 
den store imødekommenhed omkring fi
nansieringen af dette projekt.

Som følge af den store mangel på perso
ner i jobtilbud var det ikke muligt at leve 
op til den sædvanlige åbningstid. Det 
afspejles især af det stærkt faldende be
søgstal i Troense og på Egeskov Mølle. 
Denne mangel på midlertidig arbejdskraft 
i form af beskæftigelsesprojekter betød 
også, at vi for første gang i mange år i ste
det måtte ansætte studenter og andre tek

nikere for at få afviklet årets mange spæn
dende arkæologiske undersøgelser. En helt 
ny situation, som ikke mindst overraskede 
de offentlige myndigheder, vi udførte ud
gravningerne for.

En stor del af året gik med udarbejdelse 
af projektbeskrivelser til henholdsvis et ma
ritimt museum i den tidligere toldbod på 
Jessens Mole og »Gudme-kongens Land« 
- et museums- og forsøgscenter. Virkelig
gørelsen af disse to projekter vil få af
gørende betydning for museets fremtidige 
struktur og forhåbentlig også på den 
stramme økonomi. Begge projektbeskri
velser vil være klar til politisk godkendelse 
i løbet af foråret 1996.

Museets personale: Faste, midlertidige 
og frivillige ydede en fortsat stor indsats 
under de fortvivlede forhold i årets løb. 
Atter i år mødte vi smidighed og velvilje 
fra alle, således at en del af de akutte pro
blemer kunne afhjælpes. Der er blandt de 
få medarbejdere en entusiasme, arbejds
glæde og viden, som gør dagligdagen 
spændende og behagelig. Alle trækker et 
stort læs for at få museet til at fungere til
fredsstillende.

Tilgangen til museumsforeningen fort
sætter. I år har vi det største antal med
lemmer nogensinde. Denne opbakning fra 
lokalbefolkningen tager vi som et skulder
klap - og det ser ud til, at medlemsskaren 
fortsat vil vokse i 1996. De øgede omkost
ninger - ikke mindst til papir m.v. - bety
der, at kontingentet er sat op fra 1996 at 
regne. Vi har imødegået en evt. kritik ved 
at øge denne årbog med ca. 25 sider - og 
vi håber, at den foreliggende standard vil 
kunne bibeholdes.

Men hjælp os med at få nye medlem
mer. Brug den vedlagte hvervebrochure. 
Flere kan fås ved henvendelse til sekreta
riatet eller museets kiosker.

Tak til alle museets støtter og bidrag
ydere.

9. februar 1996

Jul. Paulsen Henrik M. Jansen
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Nye skattefund fra Gudme

af Karsten Kjer Michaelsen

Guld i muld
Gudme/Lundeborg-området er arkæolo
gisk set mest berømt for de mange flotte 
skattefund af guld og sølv. Helt eneståen
de er Broholmskatten. Den dukkede ved 
pløjning frem af mulden i 1833 og er med 
over 4,5 kg faktisk det største bevarede 
guldfund fra jernalderen (fig. 1). Guldhor
nene vejede mere, men deres tragiske 
skæbne er jo alle bekendt. I øvrigt har 
også Broholmskatten haft sine problemer 
og ikke helt lykkelige historie, men det har 
vi været inde på tidligere i museets årbog 
(1).

Nogle af skattefundene er fremkommet 
for mange år siden. Det første jernalder-

Fig. 1. Broholmskatten er med sine godt 4,5 kg 
guld det største bevarede guldfund fra jernalde
ren. (Foto: Nationalmuseet).

fund, vi overhovedet har kendskab til, er 
en guldskat, der blev fundet ved ^Lunde
borg i 1585. Det drejer sig om et skatte
fund indeholdende en ukendt mængde 
guld. Genstandene blev overdraget til eje
ren på Hesselagergård - Niels Friis - der 
lod noget af det smelte om til såkaldte 
skuemønter forsynet med øsken, så de 
kunne bæres omkring halsen. Kun én er 
bevaret. Forsidemotivet er et omdannet 
symbol på tidens gang med forlæg i en tysk 
medalje fra 1544. Bagsideteksten er på 
latin og beskriver fundhistorien for guldet: 
»- vi er af en gammel skat...« (fig. 2).

Siden er fundene kommet for en dag på 
mange forskellige måder. Indtil slutningen 
af forrige århundrede ved tilfældigheder
nes spil - havegravning, pløjning, dræning 
osv. Herefter fik tilfældet hjælp fra den 
nye videnskab, arkæologien. I dag gøres 
fundene hovedsagelig i forbindelse med 
arkæologiske udgravninger eller ved syste
matisk afsøgning af markerne med metal
detektorer.

Skattefundene - især dem indeholdende 
meget guld - har siden ovennævnte Friis 
tog sig kærligt af det første (eller var det 
nu også det?) fået den største opmærk
somhed. Små skattefund kendes imidlertid 
også. Helt ned til nogle få gram guld eller 
sølv. Ja, sågar bronze har været deponeret 
i jorden - sandsynligvis af bronzestøbere. 
Det seneste fund af denne art er flere kilo 
bronzestumper fra en ca. 1,20 m høj ro
mersk statue (2) - sidste nyt vil blive om
talt nærmere nedenfor.

Alt i alt er der således tale om et efter
hånden stort og varieret fundmateriale, og 
det må konstateres, at skattefundene fak
tisk er ret forskellige. Men lad os se lidt 
nærmere på de små guld- og sølvskatte, 
der for nyligt er dukket op, for de er nem
lig en vigtig brik i det puslespil.
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Gudme I Vest
Allerede ved de arkæologiske undersøgel
ser i forbindelse med naturgassens an
komst til Gudme optoges i 1984 et par 
sølvstykker på en mark syd for byen. 

Senere - og helt uafhængigt af det første 
fund - fandt en af museets folk, Villy Niel
sen, yderligere nogle sølvstykker med me
taldetektor. Det foranledigede en egentlig 
udgravning på stedet i 1994, og resultatet

Fig. 2. Skuemønt fremstillet af jernalderguld fundet i 1585 ved Lundeborg. (Foto: Sven Korsgaard).

Fig. 3. Sølvskatten fra Gudme I Vest, ca. 150 gram. (Foto: K.K.M.).
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blev et lille skattefund fra ældre germansk 
jernalder, nærmere betegnet perioden 400- 
550 e.’Kr (fig. 3).

Kun få anlæg kunne påvises ved udgrav
ningen, og det må derfor betegnes som 
sikkert, at der ikke har ligget et egentligt 
bopladsområde på stedet i forhistorisk tid. 
I alt fremkom 32 sølvstykker samt ét styk
ke klippeguld (der ikke nødvendigvis be
høver at have hørt sammen med sølvskat
ten). Hertil kommer endnu et par sølv
stykker, som Fyns Stiftsmuseum fandt i 
forbindelse med det arkæologiske arbejde 
forud for etableringen af naturgas-nettet. 
Samtlige sølvstykker blev påvist i pløje- 
laget på nær tre, som fremkom i markspor 
fra middelalderen. Medvirkende til skat
tens store spredning er utvivlsomt, at den i 

flere hundrede år har ligget og raslet rundt 
i pløjelaget på kryds og tværs (fig. 4).

Flere af sølvstykkerne er klippet eller 
hugget af større barrer. Ja, et af dem bærer 
tydeligt spor af et kraftigt hug med en mej
sel - det har været tilstrækkeligt til, at det 
senere kunne brækkes i to med fingrene 
(fig. 5). De øvrige stykker er fragmenter af 
ringe, ukarakteristiske stænger eller større 
sølvsmykker. Især ét stykke er interessant, 
fordi det er ornamenteret på en måde, så 
hele skatten kan dateres forholdsvis nøjag
tigt (fig. 6). Heldigt, for ellers er det van
skeligt at datere skattefund, hvis de ikke 
indeholder udsmykkede eller særligt til
dannede stykker.

Skattens sammensætning - små sølvstyk
ker, hvoraf mange har klippe-/hugspor - 

Fig. 5. Gudme I Vest - sølvstykker med hugspor. 
(Foto: K.K.M.).

Fig. 6. Gudme I Vest. Fragmentet af et ornamen
teret sølvsmykke daterer skatten til ældre germa
nertid (400-550 e.Kr.). (Foto: K.K.M.).
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peger på en tolkning af fundet som væren
de en håndværkers reservelager af råsølv. 
Måske har en sølvsmed i en periode haft 
rigeligt med sølv og derfor gemt lidt af det 
til side. Når der senere blev knaphed igen, 
kunne sølvet graves op og - for guderne 
ved hvilken gang - omsmeltes til nye 
smykker.

Bjørnebanke
Samme karakter har et fund, som dukkede 
op hen imod slutningen af 1995. Igen var 
det dygtige folk med metaldetektorer, 
Flemming Luth, Johnny Kragekær og Wil
ly Nielsen fra Nyborg, der kom på sporet. 
43 sølvstykker, hvoraf flere bar spor af for
gyldning samt en guldmønt med påloddet 
øsken, så den i sin tid kunne bruges som 
hængesmykke, var rigeligt til, at museet 
for tredje gang det år påbegyndte en ud
gravning i Gudme. Med rendegraver fjer
nedes pløjelaget i det primære fundområ
de for de 43 sølvstykker og guldmønten, 
og herved fremkom en guldring (forment
lig fra et større smykke) samt yderligere 
godt 80 sølvstykker (fig. 7). Af karret er 
der således inklusive udgravningen fundet 
ca. 125 stumper samt på samme sted, en 
lille guldring med ornamentik, en endnu 
mindre meget lille bitte guldring, en hel og 

en halv denar (romersk sølvmønt), et 
bronzefragment af et drikkehornsbeslag 
og en glasperle. På det foreliggende grund
lag er det endnu ikke muligt at afgøre, 
hvor meget - ud over karstykkerne - der 
indgår i skattefundet og hvor meget, der 
skal betragtes som »støj« og altså alminde
lige bopladsfund.

P.g.a. vejr og årstid - december med 
polarkulde og -blæst - blev udgravningen 
ikke afsluttet, men vil blive fortsat i for
året 1996. Endnu en lighed med Gudme I 
Vest var en tendens til, at fundene især lå i 
markspor fra middelalderen, så det er 
sandsynligt, at fundet er blevet splittet 
allerede dengang. Det kan dog ikke ude
lukkes, at det oprindelige nedgravnings
sted endnu kan lokaliseres (fig. 8). I løbet 
af foråret vil vi være en del klogere.

En nærmere analyse af sølvstykkerne 
gjorde det hurtigt klart, at de stammede 
fra sandsynligvis det samme senromerske 
sølvfad. Paralleller kendes ikke herhjem
me, men i bl.a. Tyskland er der fundet 
flere fade, der er næsten identiske med 
det, som de godt 120 stykker fra Gudme 
engang har været en del af (fig. 9). Disse 
fade blev fremstillet i Romerriget i 4.-5. 
århundrede, og skatten må formodes at 
være blevet gravet ned engang i 400-tallet.

Fig. 7. Bjømebanke. Enkelte stykker af skatten, der består af fragmenter af et smukt ornamenteret og 
delvis forgyldt senromersk sølvkar - foreløbig i alt 235 gram. (Foto: Per Poulsen, Nationalmuseet).
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Fig. 8. Bjørnebanke. Udbredelseskort, der viser skattens spredning.

Også dette fund af hovedsagelig (ude
lukkende?) et kvadret/opklippet senro
mersk, delvist forgyldt sølvkar minder 
meget om noget en sølvsmed kan have 
gravet ned med senere brug for øje. Et 
problem i den forbindelse er guldmønten 
samme sted fra (fig. 10), der ikke rigtig 
passer ind i billedet. En foreløbig gennem
gang af det ældre fundmateriale sammen
holdt med oplysninger om andre fund af

Fig. 9. Senromersk sølvfad med forgyldning 
fundet i Tyskland. Det er et fad af denne type, 
som Gudme-stykkerne stammer fra.

guldmønter i nærheden af samme mark 
mere end antyder da også, at der er tale 
om to skatte - en håndværkers sølvskat og 
en mere almindelig skat bestående af et 
ukendt antal guldmønter. Bl.a. har kam
merherre Sehested i forrige århundrede 
registreret en guldmønt, der er næsten 
identisk med den nyfundne (fig. 11). De er 
således begge slået i Trier under kejserne 
Constans og Constantius omkring midten 
af det 4. århundrede. Her forestår såvel 
praktisk arbejde i felten som arkivstudier 
- men en skat skal der nok komme ud af 
anstrengelserne!

Uhrenholtgaard
I 1994 foretog museet en efterundersøgel
se af et skattefund gjort med detektor i 
1990 (3). Det fremkom på lokaliteten 
Uhrenholtgaard i Gudme og består af 3 kg 
sølv fra ca. 400 e.Kr. (se Årbog 1994 side 
10, fig. 5).

Ved udgravningen blev der ikke fundet 
yderligere materiale, der med sikkerhed 
kan relateres til skattefundet fra 1990. Til 
gengæld kunne det konstateres, at skatten 
helt klart har været nedgravet i et boplads
område. Tre mindre huse kunne påvises 
sammen med et hegnsforløb, der gennem
skår hele udgravningsfeltet. Takket være 
nøjagtig indmåling af Fyns Stiftsmuseum i

12



Fig. 10. Bjørnebanke. Guldmønt - såkaldt soli
dus - med påloddet øsken. (Foto: K.K.M.)

Fig. 11. Solidus registreret og publiceret af kam
merherre Sehested i forrige århundrede. Den er 
fundet lige i nærheden af den nye mønt - stam
mer de begge fra samme skat?

1990 kunne det konstateres, at skatten i 
jernalderen blev nedgravet ved et ind
gangsparti i et hegn, der med stor sandsyn
lighed har afgrænset en gård (fig. 12).

I modsætning til de ovennævnte fund af 
mange, men små, sølvstykker er det van
skeligere at tolke årsagen til nedgravnin
gen af dette fund bestående af store sølv
plader. Der er ingen tvivl om, at stykker
nes værdi slet og ret har været sølvet, så 
derfor er det ikke sandsynligt, at der er 
tale om en enkelt families formue. Igen 
må det derfor konkluderes, at der er tale 
om en sølvsmeds nedgravede lager af 
skrot.

Gudmeløkken
Som omtalt i museets 1994-årbog har 
metaldetektoren samt arkivstudier resulte
ret i, at en ny type skattefund i Gudme har 
set dagens lys. Det består hovedsagelig af 
bronzestykker fra en romersk statue - ja, 
måske er det endda fra flere. Interessant 
er imidlertid også, at der er fundet en del 
sølvstykker, så der på den måde kan iagt

i

Fig. 12. Uhrenholtgaard. En udgravning i 1994 afslørede, at skatten (stjerne) har været gravet ned ved 
indgangspartiet (pil) til en gård.
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tages en sammenhæng imellem sølvskatte
ne nævnt ovenfor og det mindre værdiful
de, men meget benyttede metal, bronze. 
Det bekræfter tolkningen af denne type 
fund som værende lagre tilhørende sølv- 
/bronzesmede.

Statuefundet består foreløbig af om
kring 150 stk. bronze, der vejer flere kilo. 
Men der ligger mere i jorden endnu. I for
bindelse med en udgravning i sensomme
ren 1995 fremkom 118 stykker - bl.a. de 
ædlere dele tilhørende en mandsfigur (fig. 
13) - og ved at se på fundspredningen er

Fig. 13. Gudmeløkken. Penis og tæer fra ro
mersk bronzestatue. (Foto: K.K.M. og Lange
lands Museum, konserveringsafdelingen).

det tydeligt, at vi endnu mangler at finde 
det egentlige nedgravningssted (fig. 14). 
Forhåbentlig bliver dette muligt i en over
skuelig fremtid, for først når nedgrav
ningsforholdene er kendt, er det muligt at 
sige noget om fundets placering i jernalde
rens Gudme. Måske er det endog gravet 
ned inde i en bronzestøbers hus!

I øvrigt bragte udgravningen anden ny 
viden med sig. Kammerherre Sehested på 
Broholm registrerede i forrige århundrede 
en boplads fra ældre romertid (0-200 e.Kr.) 
på stedet. Måltidspladser kaldte han den
ne og andre bopladser af samme alder og 
type, fordi de er kendetegnet ved tilstede
værelsen af mange gruber - nedgravninger 
- fyldt med jernalderaffald i form af potte
skår, knogler, trækul og lignende. Museets 
udgravning afslørede, at der faktisk også 
er regulære hustomter at finde, så på den
ne vis - og som bifangst - fremkom der ny 
vigtig viden om den tidligste fase af jern
alderens rige samfund i Gudme (fig. 15).

Gudme IV
Mange af skattefundene i Gudme frem
kommer i forbindelse med bygninger og

Fig. 14. Gudmeløkken. Bronzestykkerne er spredt 
over et stort område, men forhåbentlig lader det 
sig gøre at lokalisere det oprindelige nedgrav
ningssted i en nær fremtid.
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Fig. 15. 
Gudmeløkken. 
Plan over udgrav
ningen
- en af Sehesteds 
»Måltidspladser«
- med hustomter
ne markeret.

Fig. 16. Siliqua fra møntskatten på Gudme IV 
bopladsen. (Foto: K.K.M.).

hegn. Derfor var det heller ikke så mærke
ligt, at der i forbindelse med en større 
bopladsudgravning i 1995 på Lokaliteten 
Gudme IV dukkede et møntfund op i en 
grube tilhørende et mindre hus.

Skatten bestod af omkring 30 sølvmøn
ter, henholdsvis denarer fra 1.-2. århundre
de og siliquae fra 4. århundrede (fig. 16) 
(4). Mønterne lå spredt i et affaldslag, der 
sikkert stammer fra oprydningen efter en 
brand. Måske har ejeren af mønterne haft 
dem gemt væk under f.eks. en bjælke i 
stråtaget. På en eller anden måde er der 
gået ild i huset, og mønterne er ikke nået 
at blive reddet. Dermed er Gudme IV- 
skatten måske et eksempel på, at man ikke 
altid gravede skattene ned, men også af og 
til blot gemte dem et eller andet sted i sit 
hus.

En møntskat af denne type er ikke en 
sølvsmeds reservelager, for så ville dena- 
rerne jo have været smeltet om for længst. 
Her er snarere tale om det, man for det 
meste forstår ved en skat, nemlig en enkelt 
ejers formue - uanset hvor beskeden den 
har været i forhold til de store guldskatte.

Langebjerg
En ligeledes relativt beskeden skat - og 
enkeltpersons formue - er udgravet i 1991 
ved Langebjerggaard lidt nord for Gudme. 
Foranlediget af et gammelt guldfund fra 
forrige århundrede foretog metaldetektor- 

arkæologerne Flemming Luth og Johnny 
Kragekær en efterundersøgelse på Lange
bjerg banke. I 1881 blev der på stedet fun
det en guldring på 51 gram (fig. 17) og 
sandsynligvis var der mere at finde på ste
det. Arbejdet gav hurtigt resultat i form af 
to mindre guldstykker, og der var således 
meget, der tydede på tilstedeværelsen af et 
større eller mindre skattefund.

Museet besluttede at undersøge sagen 
nærmere, og det viste sig hurtigt, at skatte
fundet var et af de mindre af slagsen. 
Udgravningen, der blev udført med stort 
besvær på den stejle banke (fig. 18), resul
terede nemlig ikke i yderligere fund.

Selvom der er tale om et lille skatte
fund, tæller det imidlertid med på lige fod 
med Gudme/Lundeborg-områdets store 
fund og er som sådant meget vigtigt for 
forståelsen af samfundsstrukturen i jernal
deren.

Fig. 17. Langebjerg. Guldring på 51 gram, fun
det i forrige århundrede. (Sehested 1878).
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Skatte - eller hvad?
Mens der ikke er tvivl om, at Gudmes 
storhedstid starter omkring 200-250 e.Kr., 
så er der lidt mere uenighed om, hvornår 
den ophører. De mange skattefund fra 
500-tallets første halvdel kunne tyde på, at 
der på dette tidspunkt sker et eller andet 
drastisk. Måske et angreb udefra, som 
ikke nedkæmpes. Muligvis skal de store 
skattefund indeholdende især guldgen
stande på den måde ses som et afsluttende 
klimaks - et gyldent punktum - for områ
dets storhedstid og ikke som en fundgrup
pe, der er blevet deponeret i jorden over 
længere tid. Måske er langt den overvejen
de del af skattefundene gravet ned i løbet 
af et par uger, et par dage eller sågar en 
enkelt eftermiddag!

På Møllegårdsmarken - og de øvrige 
gravpladser i Gudme-området - kan der 
iagttages et markant brud omkring 400 
e.Kr., hvor begravelserne ophører. Ja, fak

tisk er der ikke fundet en eneste grav fra 
den efterfølgende periode frem til vikinge
tiden, men på Gudme-bopladsen er der 
fortsat bosættelse. Det er påvist både ved 
udgravninger og ved detektor-fund fra 
hele jernalderen - og vikingetiden. Fra ca. 
250 e.Kr. til ca. 550 e.Kr. er Gudme-områ
det uden nogen som helst tvivl enestående 
i Skandinavien. Herefter ser der ud til at 
herske mere almindelige tilstande, men 
mennesker boede der stadigvæk. Og de 
mennesker holdt selvfølgelig liv i sagn og 
fortællinger om den engang så mægtige 
Gudme-konge. Han levede videre i folks 
bevidsthed. Også vikingetidens konger har 
uden tvivl hørt om al den rigdom og magt 
- og selv genfortalt denne tidlige Dan
markshistorie.

I den sammenhæng har ikke mindst de 
store nedgravede rigdomme spillet en vig
tig rolle, og her er betegnelsen skat rimelig 
at anvende. Anderledes er det som anty

Fig. 18. Udgravningen ved Langebjerg foregik under vanskelige forhold, men til trods for modig ind
sats blev det ikke til en ny Broholmskat. (Foto: K.K.M.).
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det ovenfor med de mindre prangende 
fund af lidt, men godt - eller meget skrot. 
Statuefundet og sølvskattene bør derfor 
ikke kaldes for skatte. Fund af denne type 
må tolkes som sølvsmede og bronzestøbe
res reservelagre. De resterende mindre 
fund af guld og mønter har sandsynligvis 
tilhørt enkeltpersoner, og det er derfor 
nærliggende at se dem som værende op
sparinger, der er gemt væk - men ikke 
nødvendigvis nedgravet - i husene.

Men forskelligheden til trods er alle dis
se fund dog for os vigtige kilde-skatte, der 
er overleveret fra et af de mest spændende 
kapitler af jernalderens historie, nemlig 
Gudme-/Lundeborg-områdets gyldne pe
riode fra omkring 200-550 e.Kr.

Noter
1. Michaelsen, K. K. & Per O. Thomsen: Bro

holmskatten. Historien om et guldfund i 
»Årbog for Svendborg & Omegns Museum« 
1991, s. 8-23.

2. Michaelsen, K. K.: Godt skrot - en romersk 
statue i Gudme i »Årbog for Svendborg & 
Omegns Museum« 1994, s. 8-15; Michaelsen, 
K. K.: Hug en hæl - i »SKALK« 1991/1 s. 5- 
9.

3. Petersen, Peter Vang: Gådefuldt sølv fra 
Gudme i »Nyt fra Nationalmuseet«, nr. 48.

4. De mønter, der findes i Gudme, er alle 
romerske. Bronzemønter er sjældne i såvel 
Danmark som på Sydøstfyn. Men de kendes 
- bl.a. en enkelt sesterts fra Lundeborg og én 
fra Gudme IV (fundet i 1995). Sølvmønter 
er meget mere almindelige. De fordeler sig 
dels på denarer - en sølvmønt med en vægt 
på omkring knap 3 gram slået frem til 3. årh. 

- dels siliquae fra 4. årh. Af de tidligste guld
mønter - aureus (knap 6 gram) - er der fun
det én i Lundeborg, mens den senere solidus 
fra 4. årh. (ca. 4,5 gram) er fundet i et efter
hånden ret stort antal. Først i vikingetiden 
bliver der slået mønter i Danmark. Men 
mængden af romerske mønter i Gudme/- 
Lundeborg-området, den store - »markeds- 
plads-agtige« - spredning af dem, tilstede
værelsen af både denarer og siliquae i sam
me fund som eksempelvis Gudme IV-skat- 
ten sammenholdt med det faktum, at der 
kun er ganske få ituklippede eksemplarer, 
peger på en eller anden form for lokal mønt
økonomi her allerede i 3.-6. årh.

ZUSAMMENFASSUNG
Im Gebiet von Gudme-Lundeborg hat man in 
den letzten 400 Jahren eine Reihe von Schatz
funden gemacht. Einige sind groß und prächtig 
- wie z.B. der Broholmschatz, der aus 4,5 kg 
Gold besteht (Fig. 1.) - während andere be
scheidener sind. Diese kleinen Schätze beste
hen entweder aus zerschnittenen Silberstücken 
und Metallschrott oder aus Münzen und Gold
gegenständen. Die großen Schätze sind wahr
scheinlich Vermögen von Kriegern und Groß
grundbesitzern, die sie in Zeiten des Unfrie
dens versteckt haben - womöglich sogar bei 
derselben Begebenheit um 500-550, als man im 
Gudme-Gesellschaft eine ernste Krise durch
machte. Die kleinen Schätze dagegen sind 
entweder Reservevorräte, die von Handwer
kern versteckt wurden, oder die Ersparnisse 
gewöhnlicher Bürger, die sie nahe an ihren 
Höfen vergraben haben. In den letzten Jahren 
hat man in Gudme viele dieser kleinen Schatz
funde gemacht, und dadurch wurde es möglich, 
neue und spannende Seiten der reichen Eisen
zeitgesellschaft zu erläutern.

Karsten Kjer Michaelsen, født 1957. Cand.mag. i forhistorisk arkæologi og 
massekommunikation fra Århus Universitet og University of Nebraska, 
Kearney, USA. Siden 1985 tilknyttet Svendborg & Omegns Museum i for
bindelse med forskellige arkæologiske opgaver, bl.a. det igangværende 
forskningsprojekt i Gudme/Lundeborgområdet. Fra 1990 ansat som mu
seumsinspektør.
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Set. Nicolai kirkegård i Svendborg
Udgravningen sommeren 1995

- en foreløbig oversigt over udgravningens omfang, de dateringsmæssige forhold, 
samt en gennemgang afhhv. et kendt og et ukendt pilgrimsmærke fundet på udgravningen.

af Martin Poulsen

I forbindelse med omlægningen af om
rådet omkring Set. Nicolai Kirke havde 
Svendborg & Omegns Museum gennem 
en særdeles varm og tør sommer mulig
heden for en arkæologisk undersøgelse af 
den nedlagte gravplads omkring kirken.

Det blev således muligt for museet at 
undersøge betydelige arealer på kirkens 
syd-, vest- og nordside. I mindre omfang i 
forbindelse med kloak- og vandlednings
etablering blev der tillige mulighed for iagt
tagelser på kirkens østside. Der var såle
des en enestående mulighed for at under
søge begravelsesforholdene og begravelses
typerne omkring en af Danmarks ældste 
teglstenskirker. Desværre blev det ikke mu
ligt at foretage undersøgelser, der i dyb
den strakte sig længere, end hvad der di
rekte var truet i forbindelse med etablerin
gen af den nye brolægning. For intet områ
de af udgravningen kan det derfor med sik
kerhed siges, at alle begravelser er optaget.

Alligevel lykkedes det museets grave
hold at bjærge rester af cirka 300 begravel
ser ved udgravningen. Det vil sige fra nær
mest fuldstændige bevarede grave med 
kiste og skelet intakt til fragmenter af 
begravelser, hvor der måske kun var en 
hånd og en arm tilbage af det oprindelige. 
Dertil kommer fundet af en række knogle
kuler med vekslende antal skeletter. Kir
kegårde er jo som oftest i funktion gen
nem lange perioder, og grave bliver sløjfet 
og nye kommer til. Graveren har så jævn
ligt optaget rester af tidligere begravelser 
og har eventuelt samlet disse rester i knog
lehuse. På et eller andet tidspunkt har 
huset været fyldt op, og man har derfor 
gravet et større hul inden for kirkegårdens 
område, hvor man har placeret knoglerne. 
Et foreløbigt estimat er, at der er levn fra 
et tre-cifret antal begravelser i disse knog
lekuler.

På kirkens sydside blev der afdækket 
henved et halvt hundrede begravelser. En 
række forstyrrelser i form af diverse led
ningsarbejder - vand-, gas-, el-, kloakled
ninger samt kirkens lyn-afledningskabler - 
gjorde, at dele af området endog var 
stærkt forstyrret. Øst for kirken var områ
det så gennemgravet og forstyrret, at der 
ikke lokaliseredes egentlige begravelser.

Dateringsmæssige problemer 
Hovedvægten af undersøgelsen må derfor 
siges at være resultaterne fra kirkens nord- 
og vestside. Specielt nordsiden udmærke
de sig ved en særdeles tæt gravforekomst, 
og tillige må det stærkt antages, at langt 
hovedparten af begravelserne her er mid
delalderlige. Et af problemerne ved denne 
gravning har nemlig været at udsondre de 
ikke-middelalderlige begravelser fra de 
middelalderlige, idet kirkegården først bli
ver afløst som gravplads ved indvielsen af 
Assistens kirkegård i 1821. Nu kunne man 
selvfølgelig sige, at også fra tiden efter 
middelalderen og renæssancen kunne der 
hentes interessante oplysninger fra skelet
materialet. Det kan der måske også, men 
sagen er, at fra slutningen af 1600-tallet og 
opefter har vi i Danmark og på Fyn et 
endog meget godt og stort kirkebogsmate
riale. Ved at indkøre kirkebøgernes ind
hold af fødte, døde, gifte etc. på EDB har 
man i 1970’erne og 1980’erne (1) opnået 
ganske gode resultater - statistikker - 
mht. befolkningens udvikling, sammensæt
ning og vandring (2). Men altså denne 
arkæologiske udgravning sætter ind på et 
tidspunkt, hvor historiens gang har med
ført afgravninger af kirkegården og der
med tab af grave. Arkæologiens historie 
har medført, at den arkæologiske lov
givning er, som den er, og at det derfor 
ikke har været muligt at grave området 
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i »bund«. Forholdet medfører således gan
ske store problemer, for vi ved ikke 
præcist, hvor i historiens forløb vi kommer 
ind og er samtidigt forhindret i at tage 
udgangspunkt i grundlæggelsen af grav
pladsen. Det vil sige de tidligste eller 
dybest liggende begravelser (hvilket ikke 
nødvendigvis er det samme). Sådan noget 
medfører problemer for den videnskabe
lige bearbejdning, endsige formuleringen 
af en befolkningsmæssig statistik for Svend
borg. Alligevel er vi dog ikke helt fortab
te.

Fra Joachim Begtrups: »Forsøg til en 
beskrivelse over Svendborgs Kjøbstad 
med Grundtegning« (1823) ved vi, at grav
pladsen var stærkt vandlidende, samt at 
topniveauet var over gade niveau: »Uagtet 
Kirkegaarden ved Liig er opfyldt næsten 
halvanden Alen over Gadens Overflade, 
og intet Liig kommer dybere ned, staae 
dog Gravene om For- og Efteraar fulde 
med Vand« (3). Det var for øvrigt ikke 
bare begravelser, der medførte at jord
lagene omkring kirken voksede. I middel
alderen og op igennem 1600-tallet var kir
kegårdene ofte en del af byens forsam
lingspladser. I Rådstueprotokollen for 
Svendborg af 11. maj 1682, kan man f.eks. 
læse: »...Og foregav den store Uskikkelig- 
hed, som holdes paa Kirkegaarden, idet en 
Del lader deres svin gaa derinde og rode 
Gravene op endogsaa ikke spare Guds 
Hus, Kirken...« (4).

Sådan ser det ikke ud i dag, kirken og 
det meste af gravpladsen ligger nu bety
deligt lavere end de omliggende gader og 
ikke mindst betydeligt lavere end for 
eksempel Gerritsgade på nordsiden af 
kirken. Det hænger sammen med, at man 
i forbindelse med den store restaurering 
i årene 1892-94 under ledelse af H. Storck 
og J. Magdahl Nielsen gravede kirkens 
fundamenter fri (5). Dette har efter al 
sandsynlighed medført, at en stor del 
af kirkegårdens yngre begravelser er fjer
net.

Dateringsmæssige forhold 
og de dødes sociale status i forhold til 
gravenes placering på kirkegården
En indikation på dette er, at samme Beg
trup anfører, at »Den søndre og vestre del 

af Kirkegaarden bruges til betalende Liig, 
den nordre derimod til fattige« (6). Ved 
udgravningen konstateredes det, at i et 
vist omfang var der 1600/1700-tals be
gravelser på kirkens vestside - hvoraf en 
begravelse med sikkerhed viste høj social 
status hos den døde - mens der på syd
siden ikke var begravelser der udmærkede 
sig specielt med hensyn til gravens »ud
styr« og udformning. Indtil der eventuelt 
foreligger resultater af de naturvidenska
belige prøver, der blev taget, må man ud 
fra keramikhorisonten (7) udgravningen 
viste på denne side af kirken antage, at de 
registrerede begravelser her stammer fra 
1400-tallet til et godt stykke ind i 1600- 
tallet. Denne datering underbygges delvist 
af ligenes armstillinger - en dateringsme
todejeg behandler nedenfor.

Begravelsernes manglende præg af høj 
social status hos de afdøde på sydsiden 
kan selvfølgelig have en sammenhæng 
med bevaringsforholdene. Det kan tænkes, 
at for eksempel kisterne eller gravenes 
udformning oprindelig har udvist høj sta
tus hos den afdøde, men nu er for ned
brudte, således at det ikke er det sande bil
lede af den sociale klassifikation, der er 
registreret.

Dette forekommer dog mindre sandsyn
ligt, idet nordsiden af kirken udviste 
begravelser, hvor det er hævet over enhver 
tvivl, at afdøde har haft høj social status. 
Og at gravene var middelalderlige. Således 
er det nærliggende at antage, at i middel
alderen har det været forbundet med høj 
status at blive begravet på kirkens nord
side, mens det på et eller andet tidspunkt, 
sandsynligvis efter reformationen, er skif
tet til det modsatte. Selvom det alminde
ligvis forbindes med højere status at være 
begravet på kirkens sydside også i middel
alderen, er det dog ikke så underligt, at 
forholdet har været modsat ved Set. Nicol
ai kirke. For nordsiden af kirken er den 
side, der i middelalderen var orienteret 
mod byen. Faktisk kan man sige, at kirken 
igennem det meste af middelalderen ud
gjorde en slags sydlig afgrænsning af 
Svendborg. Det var på nordsiden i forhold 
til kirken, at byens befolkning primært 
færdedes, og det var her, man kunne vise 
sin høje status - også ved begravelsen.
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Armstillinger: En anden indikation 
af at gravene på sydsiden af Set. Nicolai 
hovedsagelig er middelalderlige 
Arkæologisk forskning har søgt at opstille 
typologier baseret på, at den dødes arm
stilling i graven skulle have en sammen
hæng med tidspunktet for begravelsen. 
Der opereres med 4 hovedtyper, hvor A er 
den ældste og D den yngste. A: Liget har 
armene placeret langs siden. B: Armene/- 
hænderne ligger over hoften. C: Armene 
ligger over maven. D: Armene ligger op 
over brystet (8).

Uden at tage hensyn til armstillingernes 
indbyrdes forhold begravelserne imellem 
på sydsiden af Set. Nicolai, skal det kort 
konkluderes, at fordelingen af armstilling 
A,B,C og D er: 1 : 2,3 : 2,5 : 0,8, hvilket 
skulle give en rammedatering, der siger ca. 
1300 - 1450. Problemet er dog, at hvis en 
del af begravelserne er efter-reformato- 
riske, hvad der er noget, der tyder på, så 
bliver det svært at anvende armstillingerne 
som dateringsmiddel. For tiden efter mid
delalderen er tendensen, at man går til
bage til armstilling A, B og C, der »tilsyne
ladende anvendes lidt i flæng« (9). Hvis 
man med »i flæng« mener en statistisk lige 
fordeling af armstilling A, B og C, så kun
ne der her ligge en indikation af, at hoved
parten af gravene på sydsiden er midde- 
alderlige, da den udviste fordeling jo ikke 
er lige. En nøjere gennemgang af armstil
lingsproblematikken og dateringen af be
gravelserne på Set. Nicolai, må imidlertid 
afvente den endelige rapport. Det er her
under ikke mindst vigtigt at få undersøgt 
sammenhængen mellem gravenes indbyr
des stratigrafi og armstillingerne.

Så meget om de dateringsmæssige for
hold. I det nedenstående vil der blive givet 
en oversigt over nogle af de mere specielle 
fund, der blev gjort.

Pilgrimsmærker og en støbeform til et 
pilgrimsmærke?
Et pilgrimsmærke er et mærke, en slags 
middelalderlig badge, der er købt på et 
valfartssted. Det syes på tøjet, eventuelt 
hatten eller en taske, således at alle kan se, 
at vedkommende er pilgrim eller har været 
på pilgrimsfærd. Hvert valfartssted har så
ledes haft sit eget mærke, og i middelalde

ren var der på de mest besøgte steder en 
meget betydelig produktion af disse mær
ker. Alligevel finder vi dem forholdsvis 
sjældent, hvilket hænger sammen med, at 
mange af mærkerne simpelthen er gået 
tabt. Dette gælder ikke mindst de mange 
mærker fremstillet i forskellige metaller. 
Dog er der tilsyneladende i de senere år, i 
takt med at antallet af systematiske kirke
gårdsgravninger vokser, en tendens til, at 
fundhyppigheden vokser. Således fandt vi 
også et pilgrimsmærke af metal på Set. 
Nicolai kirkegården. Andre pilgrimsmær
ker er af naturlig oprindelse som for ek
sempel det mest kendte af alle, Ibsskallen 
(en muslingeskal), der også blev fundet et 
eksemplar af på gravningen.

Gravningen frembragte desuden en del 
af en støbeform, der i størrelse og udseen
de særdeles påfaldende ligner de støbefor
me, der andre steder er fundet, og som har 
kunnet identificeres som støbeforme til 
pilgrimsmærker (10).

Metalmærket - Knud d. Hellige?
Dette pilgrimsmærke af metal, formodent
lig en legering af bly og tin, blev lokalise
ret ved hjælp af metaldetektor og blev 
fremgravet umiddelbart ud for den dødes 
hoved i grav A 82. Dette taler for, at det 
har siddet på en eller anden form for 
hovedbeklædning.

Pilgrimsmærket forestiller efter alt at 
dømme en mand - vedkommende har for
modentlig skæg - med krone på hovedet, 
der holder et rigsæble i højre hånd. Kro
nen indeholder en trefliget lilje foran. Per
sonen har kappe over skuldrene og mulig
vis en form for bælte, der samler kjortlen, 
der løst draperet blotlægger forsiden af 
underbenene. Om halsen hænger et i hjør
net fæstnet firkantet »smykke« med et 
profileret cirkulært centrum, hvorfra linier 
fra midtpunktet af de respektive sider i fir
kanten trækkes. Umiddelbart kan jeg ikke 
identificere smykket, muligvis er det et 
Imago Mundi. Desværre mangler perso
nens venstre arm. Utvivlsomt har den 
afbillede person nemlig her holdt en eller 
anden symbolladet genstand, der kunne 
have hjulpet med identificeringen af mær
ket.

Pilgrimsmærkets motiv er indtil videre
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Pilgrimsmærket fra grav A 82, Set. Nicolai kirke 
i Svendborg. Motiv: Knud d. Hellige? (Foto: 
Bent G ammeltoft-Hans en).

ikke endeligt identificeret og må formo
dentlig stå som et førstegangsfund, såfremt 
der ikke gemmer sig endnu u-publicerede 
fund på museerne.

Pilgrimsmærkets stiliserede fremtoning 
med den meget stive »passive« figur, der 
siddende en face på sin trone stirrer tomt 
frem for sig, gør, at mærket formodentlig 
må dateres til før 1300. Senere i middel
alderen er det symptomatisk, at formspro
get ændres. Personer er mere naturalistisk 
gengivet, og oftere ses de afbilledet ståen
de og i en langt mere »aktiv« positur.

Graven med mærket A 82 overlejrer en 
muret grav A 85 med Ibsskallen, hvilket 
gør, at dateringen må ligge o. 1250-1300. 
Mærket kan dog være ældre, idet den 
underliggende murede grav kan være fra 
1200-tallets begyndelse, men i den ældre 
middelalder har man formodentlig i højere 
grad respekteret eksisterende grave, da 
dødsopfattelsen adskilte sig fra den yngre 

middelalders. Formodentlig har gravene 
her været respekteret i det mindste i 
mands minde. Dette sammenholdt med at 
under den murede grav var endnu en grav, 
A 122 - hvor der var placeret to hovedsten 
ved ligets nakke - må yderligere tale for, 
at dateringen omkring 1250-1300 er sand
synlig. Med den sidstnævnte grav, A 122, 
må vi nemlig være nede omkring anlæggel
sestidspunktet for den nuværende kirke. 
Faktisk kan graven være anlagt før den 
nuværende kirkes opførelse og dermed 
indicere, at kirken har haft en forgænger 
(11). Samtidigt vil det selvfølgelig med
føre, at der bliver rum for, at mærket er 
ældre end her antaget.

En mulig tolkning af mærket er, at det 
forestiller Knud d. Hellige. Denne konge
helgen blev som bekendt slået ihjel i Alba- 
ni kirke i Odense den 10. juli 1086. Selvom 
Knud Konges popularitet uden for den 
gejstlige sfære absolut var til at overse, må 
det anses som en særdeles plausibel mulig
hed, at hans grav senere i middelalderen 
har fungeret som valfartssted i hvert fald 
på et dansk/nordisk niveau (12). Fremkom
sten af Set. Knuds Gilder taler i hvert fald 
ikke mod dette. Svendborgs ældste kendte 
gilde er f.eks. netop et Set. Knuds gilde. 
Det nævnes første gang i et brev fra 1337. 
Indholdet af brevet gør dog, at man efter 
al sandsynlighed kan føre gildet tilbage til 
1200-tallet. Dog skulle man formode, at 
medlemmerne af gildet eller dyrkerne af 
Knud d. Hellige holdt til i Vor Frue Kirke, 
hvor det fremgår af brevet, at gildet havde 
et alter for Set. Knud (13).

Liljen i kronen, som formodentlig er 
kommet hertil via fransk heraldisk indfly
delse, knyttet til personer af kongelig æt, 
kendes fra Odenses middelalderlige by
våben og indgår hyppigt på de kendte bil
leder af Knud d. Hellige (14). Liljen er et 
symbol på det rene, det uskyldige, det lilje
hvide om man vil og knytter sig til himlens 
»dronning«, Jomfru Maria. Lidt usædvan
ligt er det, at rigsæblet holdes i højre hånd. 
Almindeligvis holder kongehelgenerne rigs
æblet i venstre hånd, og meget ofte et 
scepter i den højre hånd. Et punkt, der har 
øget tvivlen om mærkets herkomst hos 
mig, er de nærmest demonstrativt blottede 
underben, som umiddelbart er svære at 
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forbinde med Knud Konge ikonografi eller 
legende. Derimod kan de måske henvises 
til Jomfru Maria ikonografi, idet hun ofte 
fremstilles med en slange eller drage 
under fødderne. 1. Mos. 3,15; anvendtes 
ofte som formel mod ormebid i folketradi- 
tionen (15). Uanset hvad mærket udlægges

som, tilhører det perioden før 1300. Hvis 
man følger Maria-tolkningen, sandsynlig
vis endog helt nede i ældre romansk tid, 
hvilket imidlertid giver problemer i for
hold til dateringen af de grave, som mær
ket ligger i stratigrafisk relation til. Mere 
om dette nedenfor.

Under den murede grav skjulte sig en ældre grav (A 122) udstyret med hovedsten til den afdøde. 
Graven havde muligvis en slags plankeafstivning. Armstillingen var A (kun højre arm bevaret). 
(Foto: Lene Mollerup).
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Svendborg-skomagers lavssegl i begyndelsen af 
1600-tallet. (Fotografisk aftryk fra C. Nyrop: 
»Danske Haandværkerlavs segl«, 1897 s. 5).

Pilgrimsmærket er i skrivende stund til 
konservering, og det er muligt, når der bli
ver lejlighed til at studere det nærmere, 
endsige få det under et mikroskop, at det 
bliver muligt at fravriste det yderligere 
informationer med henblik på en endelig 
identificering.

Ibsskallen - Set. Jakob
I grav A 85 var der placeret en muslinge
skal (Pecten Maximus), en såkaldt Ibsskal 
- Ib er en fordanskning af navnet Jakob. 
Ibsskallen er et efterhånden ganske kendt 
pilgrimsmærke ikke mindst fra de senere 
års kirkegårdsgravninger i Danmark (16). 
Ibsskallen eller Jakobsskallen har fået sit 
navn efter apostlen Set. Jakob den ældre, 
som ligger begravet i Santiago de Compo- 
stela i det nordvestlige Spanien. Dette sted 
var, sammen med Rom, uden tvivl det 
mest besøgte europæiske valfartsmål i mid
delalderen. Så kendt og så besøgt, at Ibs
skallen fra omkring 1200 bliver selve sym
bolet på en pilgrim, og dermed bliver Set. 
Jakob pilgrimmenes skytshelgen. Ikonogra
fisk iklædes Set. Jakob pilgrimsdragt (bred
skygget hat, stav og taske) og Ibsskal og 
bliver som den eneste apostel afbilledet 
med sko på fødderne. Valfart og pilgrims
færd indebærer jo en rejse, og apostlenes 
heste er som bekendt fødderne, hvilket 

sikkert er årsagen til, at f.eks. skomagerne 
i Svendborg tager symbolet til sig i deres 
lavssegl.

Pilgrimsrejsers forudsætninger, mål, vil
kår, betydning, udvikling og symbolik, så
vel i det jordiske liv som efter dødens ind
træden, savner ikke just beskrivelser i 
historielitteraturen. På dansk kan anbefa
les henholdsvis Bente Jensens: »De tog 
taske og stav« (17), samt Hanne Dahlerup 
Kochs: »Jakobspilgrimme fra Holbæk« (18), 
der samlet set kommer rundt om hele pro
blemstillingen, og begge udmærker sig ved 
et højt informationsniveau i forhold til 
tekstens længde!

Den murede grav
Ibsskallen fra Set. Nicolai kirkegård - der 
for øvrigt er den anden fra Svendborg - 
blev fundet i en muret grav (A 85) af mun
kesten. Graven var temmelig ødelagt af 
yngre begravelser, men var efter alt at 
dømme trapez-formet og med indvendigt 
hovedrum. Formen og hovedrummet med
fører, at vi skal ned i en 1200-tals kontekst. 
Og sandsynligvis endda i 1200-tallets før
ste halvdel. Dermed er vi nede i en tid, 
hvor det endnu er forholdsvis ualmindeligt 
med begravelser inde i selve kirken, og det 
er derfor, vi finder disse veludstyrede 
gravformer på kirkegården. Jakob Kieffer- 
Olsen skriver: »Sammenfattende må det 
siges, at i den tidlige middelalder begrave
des stort set kun kongelige og biskopper 
inde i kirkerne, mens stormændene i et 
vist omfang blev begravet i tårnene«. 
»Tidspunktet for ændringen i praksis lig
ger nok o. 1200...« (19). Det er derfor nær
liggende at antage, at det er en præst eller 
en anden gejstlig person, der her ligger 
begravet i sin »egen kirke«.

Hvorfor vedkommende har fået en Ibs
skal med sig i graven, kan vi kun gisne om. 
For i samme periode ændrer synet på 
døden sig. Den murede grav - med Ibs
skallen - placerer sig således smukt midt 
på overgangen mellem den ældre middel
alders grav og den yngres. Den ældre mid
delalders grav, før man får begrebet om 
skærsilden ind i billedet, udmærker sig i 
højere grad ved gravens udformning. Der 
er ofte gjort noget mere ud af den. I denne 
periode var opfattelsen nemlig, at den 
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døde afventede opstandelsen og dermed 
indtræden i det himmelske Jerusalem. I 
den yngre middelalder - dvs. efter ind
førelsen af skærsildbegrebet, hvor sjælen 
straks efter dødens indtræden ryger i 
skærsilden til øjeblikkelig udligning af de 
synder, man har stående i »regnskabs

bogen«, kan man først herefter så indtræ
de i himmeriget. Med denne dødsopfattel
se mister graven i sig selv betydning. Mus
lingeskallen, Ibsskallen, og den murede 
grav kan dermed siges at repræsentere 
hvert sit led af de forskellige dødsopfattel
ser. Den murede grav som repræsentant

Den murede grav (A 85) med Ibsskallen set fra vest. Gravens trapezoide form kan fornemmes. 
Ibsskallen kan ses ved skelettets højre albue. (Foto: Martin Poulsen).
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Den murede grav med Ibsskallen set fra sydøst. Gravens indvendige hovedrum er delvist bevaret. 
Armstillingen er nærmest B. (Foto: Martin Poulsen).

for den ældre middelalders dødsopfattelse, 
hvor liget afventer opstandelsen og derfor 
i ventetiden skal ligge så komfortabelt og 
godt som muligt. Ibsskallen som repræsen
tant for den yngre middelalders døds
opfattelse, hvor det er skærsilden, der ven
ter umiddelbart efter dødens indtræden. 
Her forventedes det at virke forkortende 
på opholdet i skærsilden, hvis man kunne 
påvise egen fromhed via f.eks. pilgrims
færden som muslingeskallen symbolisere
de. Ibsskallen kan desuden tillægges en 
relikvielignende betydning. Relikviedyr
kelsen indebærer nemlig, at man får del i 
helgenernes »overskud« af fromhedsger- 
ninger, således at opholdet i skærsilden 
mindskes. Kort sagt, den murede grav med 
Ibsskallen er et udtryk for en slags helgar
dering.

Støbeformen
Desværre kan støbeformen ikke sammen
knyttes med nogen grav eller andre anlæg 
på kirkegården, kun, at den som de to pil
grimsmærker er fundet på nordsiden af

kirken. Nok så ærgerligt er det, at støbe
formen kun består af den del, hvor den 
flydende metallegering hældes på og der
fra fordeles via tre små kanaler til selve

Støbeformen fra Set. Nicolai kirkegård i Svend
borg. Løsfund. Dim.: 5,5 x4,9 x 1,6 cm.
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mærket. Vi savner den vigtigste del - den 
med motivet - og kan således ikke sige 
noget om herkomsten.

Interessant er det imidlertid, at noget 
kunne tyde på, at også Svendborg/Sct. 
Nicolai kirke har haft en produktion af pil
grimsmærker. En anden mulighed kunne 
være, at støbeformen har været anvendt 
ved fremstillingen af en klokke til kirken. 
Pilgrimsmærker har her ofte en funktion 
som skilletegn i indskriftsbånd, men kan 
også ses med et tilsyneladende udelukken
de dekorativt formål. Fremgangsmåden er 
omdiskuteret; en opfattelse går ud på, at 
et originaltegn er placeret på den model af 
klokken, der er lavet forud for støbningen.

Fig. 2. Støbeform til pilgrimsmærke, produk
tionssted formodentlig Sankt Gudula kirke i 
Bruxelles. Dim. total: 14,5 x 8,2 x 1,7 cm - heraf 
motivet: 8,8 x 6,2 cm. (Fotografisk aftryk fra K. 
Köster: »Mittelalterliche Pilger Zeichen und Wal
fahrtsdevotionalien. Rhein und Maas. Kunst 
und Kultur 800-1400« s. 158).

Støbeform til pilgrimsmærke, Præstø, Præstø 
Amt, Antoniter-klosteret. Dim.: 9 x 6,7 x 4 cm. 
(Fotografisk aftryk fra Lars Andersson: »Pil
grimsmärken och vallfahrt« s. 47 Kumla 1989).

Ved støbningen er mærket smeltet og 
erstattet af klokkemalmen. En anden op
fattelse går ud på, at originaltegnet har 
været erstattet af et vokstegn, således at 
dette ikke gik tabt ved støbningen. Fundet 
af identiske mærker på forskellige klok
ker, eller flere identiske mærker på samme 
klokke, taler umiddelbart for denne tolk
ning (20). Med fundet af denne støbeform 
kan man måske plædere for, at klokke
støberen har haft sin egen form til frem
stilling af mærkerne på klokken. Indtil 
videre må begge ovenstående muligheder 
dog kun opfattes som forslag. Da vi mang
ler »motiv«-delen, kan det jo ikke udeluk
kes, at det er resterne af en støbeform, der 
har haft en anden og måske mere jordnær 
funktion.

Så meget om sommerens udgravning på 
Set. Nicolai kirkegård. Alt i alt var udgrav
ning særdeles givtig. Det bliver spændende 
at se, hvad antropologerne ud fra skelet
materialet kan fortælle os om Svendborgs 
befolkning i middelalder og renæssance.
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Noter
1. I beskedent omfang har jeg selv i studie

tiden, som så mange andre studerende, 
under ledelse af professor Hans Chr. Jo
hansen, Odense Universitet, været med til 
omformning af kirkebøgers indhold til 
data, der kan behandles og sorteres elek
tronisk.

2. Et forholdsvis hurtigt overblik over de 
muligheder og problemer, der knytter sig 
til området kan man f.eks. få i Hans Chr. 
Johansens »Befolkningsudvikling og fami
liestruktur i det 18. århundrede«, Odense 
University Press 1976.

3. P. 49. Joachim Begtrup var præst ved Sankt 
Nicolai kirke i årene 1808-1819.

4. Hauch-Fausbøll: »Nogle træk Vedrørende 
Kirkelige Forhold i Svendborg i Slutningen 
af det 17. Aarh.«. Svendborg Amt 1924, p. 
10.

5. »Architekten«, Bind V, København 1902- 
03, p. 434.

6. Begtrup, Joachim, p. 49.
7. Det skal understreges, at der i al væsentlig

hed er tale om løsfund, hvilket er dybt pro
blematisk at anvende på en gravplads, men 
i mangel af andet må disse indtil videre 
anvendes.

8. Det nyeste og mest udtømmende værk, der 
behandler problemstillingen, er Kieffer- 
Olsen, Jakob: »Grav og gravskik i det mid
delalderlige Danmark« (Ph.d.-afhandling, 
Århus Universitet 1993).

9. Kieffer-Olsen: Jakob, »Grav og gravskik i 
det middelalderlige Danmark« 1993, p. 78.

10. Se f.eks. Andersson, Lars: »Pilgrimsmårken 
och vallfart«. Lund Studies in Medieval 
Archaeology 7, Kumla 1989, p. 41, 47 og 
134, eller Koster, K: »Mittelalterliche Pil- 
gerzeichen und Wallfahrtsdevotionalien«. 
Rhein und Maas. Kunst und Kultur 800- 
1400, p. 158, billede nr. 58.

11. Et oplagt sted at sætte en gravning ind til 
afklarelse af dette spørgsmål.

12. Dronning Margrethe nåede aldrig selv på 
pilgrimsfærd. I 1411 skænkede hun abbed 
Salomon af Esrum og abbed Niels af Sorø 
2000 mark lybsk mod, at de til gengæld 
udsendte pilgrimme på hendes vegne til 
bl.a. Set. Knud i Odense. KLNM, bd. 13, p. 
302.

13. »Svendborg Købstads historie«, 1959, p. 52.
14. Se f.eks. Kofoed-Hansen, Elisabeth: »Knud 

den Hellige i middelalderlige malerier og 
træskærerarbejder. Et bidrag til Knud Kon
ges ikonografi« eller Bartholdy, Niels: 
»Sankt Knud Konge og Odense-liljen.« 
Begge artikler stammer fra »Knuds-Bogen. 

Studier over Knud den Hellige«, Odense 
1986.

15. »Kulturhistorisk Leksikon for Nordisk Mid
delalder«, bd. 11, p. 369, 1956-1978. I den 
autoriserede danske oversættelse af 1992 
lyder det: »Jeg sætter fjendskab mellem dig 
og kvinden, mellem dit afkom og hendes: 
Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du 
skal bide hendes afkom i hælen«. 1. Mos. 3. 
omhandler Syndefaldet og uddrivelsen af 
Edens have, og citatet skal således ses i 
sammenhæng med, at Gud var vred over, 
at slangen forledte Eva - og hun Adam - 
til at spise af kundskabens træ.

16. På Set. Nicolai kirkegården i Holbæk loka
liseredes f.eks. således ikke mindre end 10 
Ibsskaller fordelt på i alt fem grave, heraf 
fem skaller i en enkelt grav. Koch, Hanne 
Dahlerup: Jacobspilgrimme fra Holbæk, i 
»Fra Holbæk Amt«, 1990, p. 11-26.

17. »Den jyske historiker«, 46,1988, p. 23-36.
18. »Fra Holbæk Amt«, 1990, p. 11-26.
19. Kieffer-Olsen, Jakob: »Grav og gravskik i 

det middelalderlige Danmark«, p. 95.
20. Hansen, Steen Ivan: »Pilgrimsmærker. Hvad 

fortæller pilgrimstegn kendt fra det nu
værende Danmark samt Slesvig by om val
farter«. Upubliceret 14-dages opgave. År
hus Universitet, afd. for middelalderarkæo
logi, 1985, p. 8-9.

SUMMARY
This article is a preliminary view of the ar
chaeological excavations of the cemetery of St. 
Nicholas’ in Svendborg during the summer of 
1995.

The redevelopment of the area around the 
medieval church gave the Svendborg County 
Museum an opportunity to undertake an archaeo
logical research of the ground, the' former ce
metery. The cemetery was abandoned in 1821. 
The late abandonment in connection with the 
digging, especially excavations to uncover the 
fundament of the church in the period 1892-94, 
made it difficult to date the graves. The excava
tion team did not, so to say, know where in 
»history« they started their excavation. Usually 
this problem is easily solved when the level of 
the oldest graves are reached, but unfortunate
ly the Danish legislation does not automatically 
give permission to continue an excavation be
yond the area that is directly threatened by i.e. 
exploitation. And this was also the case here. 
However, the dense gravestructure of the grave
yard especially at the north side of the church, 
the finds, armpositions, and other gravetypolo
gies in combination with written sources made 
it possible to state that the vast majority of the 
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excavated graves were from the Middle Ages 
or the Renaissance. All in all about 300 graves 
(in situ) were excavated, and the remains of a 
three-figured number of replaced skeletons 
were exposed.

We reached the conclusion that the exca
vated graves at the south side of the church 
were from the period 1400-1600 AD, the majo
rity of these from the Middle Ages, and a few 
of them might be older than from 1400 AD. At 
the west side of the church the graves were 
from the same period, but with a more equal 
distribution, a few of them may be older. At 
the north side there were graves from a. 1200 
to a. 1600 AD. Some of the graves here showed 
a high social status of the deceased, and two 
different pilgrim badges were found in two gra
ves in stratigraphical relation to each other. 
One of them, a pilgrim shell, the symbol of St. 
James who is supposed to be buried in Santiago 
de Compostela in the north-western part of 
Spain, was found in a grave made of medieval 

bricks. The grave contained the remains of a 
man. The shape of the grave gives us a dating 
to the first half of the 13th century.

Right on top of this grave was another one 
with a pilgrim badge made of pewter and/or 
lead. The badge has not been definitely identi
fied, but it is suggested that i represents St. 
Canute, the Danish sanctuary king who was kil
led and buried in Odense in 1086. Another 
interpretation of it may lead to the conclusion 
that it represents The Holy Virgin. We may 
probably get more information out of it when 
we receive it back from the preservation labo
ratory - I surely hope so. Seen from its icono- 
graphic »language«, and from its stratigraphical 
position, it must be dated to approximately 
between 1250 and 1300.

These were the preliminary results from the 
St. Nicholas’ excavation. When we get the 
results from the anthropologist’s work with the 
skeletons, and a series of dating results from the 
scientists, a more thorough report will follow.
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Ørkild borgruin

af Henrik M. Jansen

Det er de færreste, der er klar over, at den 
imponerende borgruin mellem Nyborgvej 
og Rottefælden er vort største voldsted og 
et tidligere kongeligt anlæg. Desværre har 
denne uvidenhed i århundreder været til 
ubodelig skade for ruinen. Det var derfor 
med god grund, at vor største borgforsker 
Vilhelm la Cour i 1972 kunne notere i sit 
værk om danske borganlæg, at Ørkild kan 
kaldes et skoleeksempel på, hvorledes et af 
landets betydningsfuldest mindesmærker 
fra vor middelalder ikke må behandles.

Hvad er et voldsted? Kort kan det 
karakteriseres således: Et sted, hvor der 
har været et voldanlæg, hvis levninger er 

bevaret enten umiddelbart synlige eller 
gemt i jorden.

Borgforskningen i Danmark er relativt 
ny. Først i slutningen af forrige århundre
de begynder interessen for de store anlæg, 
og det er såmænd ikke før efter 2. Ver
denskrig, at man kan tale om borgarkæo
logi efter moderne principper. Det er van
skeligt at afgøre et voldsteds oprindelige 
karakter og alder uden hjælp fra arkæolo
gien, da der ofte hersker en katastrofal 
mangel på konkrete historiske oplysnin
ger. Borgbyggeri i 1000, 11- og 1200-tallet 
er udført af kongen eller af kongemagten 
nærtstående stormænd. Disse borge findes

11984 er udsigten fra Ørkild hæmmet af siloer på havnen. (Foto: Jørgen Holm).



Udsnit af kort over Svendborg Kjobstad Aar 1903. Fotolitograferet ved Generalstaben. Kjøbenhavn 
1904. Reproduceret ved Geodætisk Institut. 1961.
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ofte strategisk placerede - hovedsagelig 
ved kyster, overfartssteder eller centralt 
på øer.

Borge af Ørkild-type
Den nyeste borgforskning har placeret 
Ørkild i en hovedgruppe sammen med fire 
andre imponerende anlæg. Fælles for disse 
er, at man anser dem for opført af konge
magten i løbet af det 12. århundrede. Men 
det gælder for flere af dem, at de også i 
forhistorisk tid har tjent som tilflugtsborg 
- blot er alle synlige anlæg fra denne tid 
ødelagt af byggeri i middelalderen.

Rævshaleborgen ved Maribo sø om
tales i en årbog i 1256 - i det år går den til 
grunde. Anlægget består af fem store gra
ve, tørre og muligvis med spids bund. Der
til kommer fire mellemliggende volde - 
alle kunstigt opbygget. En mulig ringmur 
af kampesten er påvist - men kræver yder
ligere udgravninger.

Borre i Søby sogn på Ærø er mindre 

end Ørkild- og Rævshaleborgene. For ny
ligt er der foretaget nye arkæologiske 
undersøgelser i det særdeles velbevarede 
anlæg. Borgbanken er nærmest tresidet. 
Hovedadgangen er foregået over den dob
belte halsgrav mod nord. Omkring ban
kens fod har der været en ringgrav, der nu 
er stærkt sløret grundet dyrkning og grus
gravning. Ved de hidtidige undersøgelser 
er der ikke påvist teglrester - og fund 
synes også at bekræfte, at vi her befinder 
os i Valdemartidens første årtier.

Skarreborg på nordsiden af Mors i 
Sejerslev sogn ligger ca. 35 meter over 
havet på Skarrehage mellem de to Skarre- 
søer. En meget velegnet placering, da ban
ken på alle sider har været vanskelig at 
bestige ikke mindst mod nord, hvor klin
tens væg løfter sig omtrent lodret op fra 
forlandet. Her er udsigt fra Feggesund i 
øst til langt ind i Thisted Bredning i vest. 
Voldstedet minder meget om Borre på 
Ærø: To halsgrave og mellem dem volden.

Nogle af Valdemarstidens vigtigste borge. Bemærk især placeringen ved kyster og overfartssteder. 
(Delvis efter Rikke A. Olsen: Borge i Danmark, 1986).
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Magelund voldsted i Ellested sogn på 
Fyn har mod nord, øst og vest en udtørret 
sø. Noget øst for voldstedet ved vejen til 
Lykkesholm ses den gennembrudte dæm
ning, der holdt vandet tilbage i søen. Den 
femkantede borgplads er i nord, øst og 
vest omgivet af en anselig tør grav med en 
udenforliggende vold, hvis krone når op i 
niveau med borgpladsen. Mod syd, ind 
mod det højere liggende land, er anlagt en 
ydre grav med endnu en foranliggende 
vold. I øvrigt er der meget, der tyder på 
endnu flere grave og volde, men der er 
ikke foretaget egentlige arkæologiske 
undersøgelser her, bortset fra nogle grav
ninger på borgpladsen i begyndelsen af 
dette århundrede ved hofjægermester P. 
Lindegaard. Magelund afløses i senmid
delalderen af det nuværende Lykkesholm.

Baggrunden for opførelsen af disse impo
nerende bygningsværker, som har krævet 
masser af arbejdskraft: slaver, fæstebøn
der, krigsfanger m.fl., må ses i den meget 
ustabile tid, man levede i igennem det 
meste af det 12. århundrede. Valdemar 
den Store blev først enekonge i 1157 efter 
at Svend og Knud var faldet i den borger

krig, alle tre kongsemner havde deres del 
i. Og mens de kæmpede om kongemagten 
var der frit spil for de mange vendiske flå
der, der i disse år hærgede de danske 
kyster. Dertil kom, at vor store tyske nabo 
yderligere befæstede sin position - også i 
forholdet til Danmark, og Valdemar måtte 
såmænd aflægge lensed til den tyske kejser 
- en handling han ikke var stolt af, men 
som var bydende nødvendig for at sikre 
roen inden for rigets grænser. Her sad han 
nemlig i begyndelsen utrolig løst i sadlen, 
og han kunne kun vinde tillid og magt ved 
at vise, at han - i øvrigt sammen med sin 
roskildebisp og tro våbendrager Absalon - 
var i stand til at sikre rigets sikkerhed. Og 
hertil bidrog de fem borge af Rævshalety
pen. De var oprindelig tænkt som værn for 
Valdemar og hans tilhængere mod såvel 
ydre som hjemlige fjender. Og deres funk
tionsperiode blev af vidt forskellig varig
hed alt efter, hvor i landet de var blevet 
opført - og i den forbindelse synes Ørkild 
at have eksisteret længst.

Også til ØRKILD
Voldstedet ligger på en bakketunge, som 
nordfra med aftagende bredde skyder sig

»Ørkils slots ruin«. Stik efter tegning af Søren Læssøe Lange ca. 1800. Forlægget til denne tegning er 
helt sikkert Peder Hansen Resens stik fra ca. 1670 - og der er langtfra den egentlige virkelighed.
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»Kort over Ørkilds Slotsbanke ved Svendborg 
Kjøbstad med dennem samme værende Situa
tion forfattet 1823 af N. Olsen«. Efter kopi i 
Svendborg & Omegns Museum.

ud mod sundet, og det har ved sin sydlige 
ende ca. 15-16 meter dybe og 100-175 
meter brede erosionskløfter i øst og vest, 
og i deres bunde strømmer to små vand
løb: Trappebæk og Kobberbæk, som ved 
opstemning i sin tid forenedes og dannede 
en mølledam syd for bakketungen. Borgen 
var således naturligt beskyttet på de tre 
sider. Adgang hertil har kun kunnet finde 
sted fra nord langs bankens ryg, og til sik
ring af denne adgang anlagdes fire impo
nerende tørre halsgrave - adskilte af ure
gelmæssige volddrag - forborge.

Men hvad fortæller de skriftlige kilder 
om Ørkilds historie? Navnet Ørkild næv
nes første gang i et brev fra 1264 udstedt 
af odensebispen Regner og dateret på bor
gen, hvilket ikke - som man ofte har ment 
- nødvendigvis forudsætter, at han da har 

været ejer af den. Men den tidligere tyske 
franciskanermunk fra Svendborg var en af 
kong Abels mest betroede rådgivere, og 
udnævntes til bisp i Odense af kongen. 
Det er derfor meget tænkeligt, at han ofte 
har opholdt sig på Ørkild. Fra 1308 kendes 
en erklæring fra bisp Peder af Odense, 
udfærdiget på Ørkild. Formentlig fra 1330, 
men i hvert fald fra 1341, var Ørkild sam
men med det øvrige Fyn pantsat af den 
danske konge Christoffer II til de holsten
ske grever, indtil Valdemar Atterdag i 
slutningen af 1350’erne genvandt området, 
og Ørkild blev atter et kongeligt len. Af 
lensmænd kender vi Heine Kabel og Tue 
Skytte. Fra begyndelsen af 1400-tallet 
synes odensebisperne ofte af have reside
ret her, der findes en række breve udstedt 
af bisperne Johannes, Gisico, Karl Røn- 
now, Jens Andersen Beldenak og den sid
ste katolske biskop Knud Gyldenstjerne. 
Han blev også den sidste, der havde 
ophold på Ørkild. I begyndelsen af 1400- 
tallet nævnes Henning Kabel som lens
mand på borgen, og i 1423 Jes Krumpen 
som foged, derefter Jep Olsen Blå, Søren 
Jepsen og i 1484 Hans Bricksøn.

Forholdene herude var ikke altid lige 
fredelige: I 1503 belejrede Marqvard Røn- 
now til Hvidkilde Jens Andersen Belden
ak på selve Ørkild. Men heller ikke forhol-

En såkaldt pax skåret i hvalrostand fra ca. 1160. 
Den forestiller Jesus, der hudstryges foran Pila- 
tus. En pax rakte præsten til menigheden, der 
kyssede den. Fundet i 1862 på Ørkild. (Foto: 
Nationalmuseet).
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Model af borgen på museet i Svendborg - sådan som den formodentlig så ud omkring år 1200.

det til den store driftige købstad Svend
borg var i senmiddelalderen alt for godt - 
endsige venskabeligt.

I ly af borgen voksede en lille by op 
med 20 købmandsgårde samt de to vand
møller: øverste og nederste mølle. I 1413, 
1444, 1480 og senest i 1521 klager Svend
borgs magistrat til kongen over bl.a. bebo
erne i Ørkild. Det hed sig, at de brugte 
»ulovlige havne og sejlads« til stor skade 
for købstadens beboere og selv udførte, 
hvad de havde at sælge for rede penge til 
Tyskland i stedet for, »som de af arilds tid 
plejer at føre det til deres rette akseltorv 
Svendborg«. Tilmed drog de om i landet 
og gjorde borgerne forkøb ved at opkøbe 
øksne, køer, korn, honning, smør og andre 
handelsvarer hos bønderne. De besørgede 
eksporten på deres egne fartøjer og vendte 
siden tilbage og drev landprang med de 
varer, de havde tilbyttet sig. Og disse ulov
ligheder fandt sted med bispernes viden og 
under deres beskyttelse. Der var jo store 
formuer at tjene på den driftige handel 
over Østersøen i disse århundreder. Hver 
gang Svendborg klagede, fulgte kongerne 
klagerne og forbød under trusler om kon
fiskation den påklagede trafik, men det 
synes ikke at have været nogen let sag at 
få forbuddet respekteret. Man foretrak 
den direkte handel til de nordtyske stæder, 

og slap for den ikke uanselige mellem
handleravance. Det er på denne baggrund, 
man skal se Svendborgs holdning under 
Grevens Fejde, den blodige borgerkrig. Da 
biskop Knud Gyldenstjerne sammen med 
den fynske adel sluttede sig til de jyske 
standsfæller, der havde gjort oprør mod 
Christian II og senere brudt et løfte om 
frit lejde til samme og i stedet spærret ham 
inde på Sønderborg Slot, benyttede bor
gerne i Svendborg dette som påskud til at 
gøre op med Ørkilds herre.

Grevens fejde
I juli 1534 synes borgerne i Svendborg 
med borgmester Hans Skriver at have 
erobret den stærke fæstning Ørkild, for
mentlig ved overrumpling. Bygningerne 
må være blevet afbrændt, vi ved nemlig, at 
bispestolens arkiv ved denne lejlighed gik 
op i luer. Samme lod synes at have ramt 
byen Ørkild den farlige handelskonkur
rent til Svendborg.

Efter dette kup har svendborgerne øjen
synlig med bistand fra landalmuen vendt 
sig mod egnens herregårde: Jacob Brock- 
huus’ gård Tiselholt i Vejstrup brændtes af. 
Desuden formodes Hvidkilde at være 
hjemsøgt. Ejeren Eiler Rønnow måtte 
dele skæbne med herren til Nakkebølle, 
Claus Eriksen Ravensberg. Derefter ind
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tog borgerne ladegården til Rygård for 
endelig at spille en vigtig rolle i angrebet 
på bispeborgen Næsbyhoved ved Odense, 
der overgav sig.

Men som bekendt tabte Christian II’s 
tilhængere kampen. Den grevelige hær led 
den 11. juni 1535 et knusende nederlag 
ved Øksnebjerg ikke langt fra Assens. Et 
af de sejrende kongelige regimenter fik af 
sejrherren, feltherren Johan Rantzau, 
overladt Svendborg til plyndring - og det 
blev byen ganske eftertrykkeligt, foruden 
at dele af den blev ødelagt; byens vold og 
grav blev sløjfet, og Svendborg nåede 
aldrig den position, den havde indtaget i 
østersøhandlen, selv om den langsomt 
kom på fode igen. Sidst men ikke mindst 
fulgte et retsligt opgør med hovedmænde- 
ne bag erobringen af Ørkild - flere af 
byens fremtrædende borgere med borg
mester Hans Skriver i spidsen fik deres 
ejendomme konfiskeret af kronen som 
forbudt gods.

Ørkild Slot var dog for stedse ophørt 
med at eksistere. Derimod fortsatte de to 
store vandmøller med at kværne - velsag
tens fordi byens borgere kunne anvende 
dem.

Nok var borgen brændt - men i et par 

århundreder havde man her et udmærket 
stenbrud, hvilket resulterede i, at der i dag 
bogstavelig talt ikke er sten på sten tilbage 
herude. Således skal Thurø kirke i 1639, 
en del af den nedrevne Bjørnemose samt 
de ved branden i 1749 ødelagte huse i 
Skattergade og Kullinggade være opført af 
sten fra borgen. Byens andet rådhus, som 
byggedes i årene 1576 til 1586, anvendte 
en del tømmer fra ruinen. Genbrugstan
ken var dengang endnu mere udbredt end 
i vore dage.

Sagn
Som det er sket andre steder, knyttede 
der sig også til borgtomten sælsomme hi
storier, der har haft tilhængere helt op i 
vor tid. Således er der historien om den 
indebrændte portvogter. Da borgerne af
brændte Ørkild, skulle biskoppen have 
reddet sig selv og sine folk ud af borgen på 
en kobberbro. Dog indebrændte dørvogte
ren, thi da han som den sidste ville forlade 
borgen, var kobberbroen trukket op, og 
han omkom i flammerne.

Hans genfærd har ofte senere vist sig på 
ruinpladsen. I fuldmånens skær har man 
kunnet se ham komme ridende på en hvid 
hest over kobberbroen, og da er denne

Perspektivisk Billede af Teglovnen paa Svendborg Kjøbstads Jorder set mod Syd. Maj 1888 af 
Magnus Petersen. Original i Nationalmuseet. Stedet menes i dag at være ved Øxenbjergvej. Denne 
middelalderlige teglovn har sandsynligvis leveret sten til Ørkild-byggeriet. Indfyrings åbningerne er 
overdækket med rundbuede stik. Personen står i en af fyrkanalerne inde i den tømte ovn. Jvf kort
udsnittet side 30.
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»Ørkel’s Slots Vold ved Svendborg den 20de July 1820«. Gouache i Det Kongelige Bibliotek.

Foto taget fra udsigtshøjen mod syd umiddelbart efter at fundamenterne til ringmuren var af dækket i 
1887. Neden for banken ses øverste mølle.
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blevet synlig. På de omliggende marker 
søger han efter sine våbenfæller, men da 
der ingen er at finde, rider han tilbage ind 
imellem ruinerne for at forsvinde i ban
ken. To mænd havde engang set genfær
det. De blev så forskrækkede, at den ene 
af dem blev syg og døde otte dage efter. 
Den anden gjorde endnu i begyndelsen af 
det 19. århundrede sin saligheds ed på, at 
han havde set genfærdet ride omkring.

En kobberport har også været meget 
omtalt. Adskillige skal have gravet efter 
den ved nattetide, men man opnåede blot, 
at den sank dybere og dybere for hver 
gang, man gravede efter den. Det samme 
fortælles om den ovennævnte kobberbro.

Forskningshistorie
Men faktisk er det sagnet om denne kob- 
berport/bro, som indleder Ørkilds forsk
ningshistorie. Vi ved således, at borgere 
fra Svendborg i midten af det 18. århun
drede gravede på hovedborgområdet efter 
denne port - vistnok i borgplateauets østli
ge del, der ved vore undersøgelsers start i 
1978 virkede stærkt forstyrret. I over hun
drede år er der nu nogenlunde ro herude, 
men i 1885 tager en lokal turistforening 

initiativ til omfattende udgravninger på 
hovedborgens plateau. Man mente, at der 
ved at afdække kongeborgens ruiner kun
ne skabes en attraktion. Der blotlagdes da 
også en del betydelige rester af bygninger, 
brolægninger og ringmure - MEN - intet 
skriftligt i form af noter eller kommenta
rer er blevet nedfældet bortset fra en 
enkelt opmålingstegning, hvor det ikke er 
muligt at skelne mellem kampestensmur
værk og brolægning, ej heller mellem tegl
mur, teglgulv og teglbrokkelag. 1 1887 gen
optoges dette uforsvarlige arbejde - nu 
gravede man også på forborgen, der 
muligvis også har været forsynet med en 
ringmur - måske med trappetårne. Heller 
ikke det år udfærdigedes en udgravnings
rapport - vi besidder blot en tegning af 
samme kvalitet som den førnævnte.

Efter udgravningerne anlagdes samme 
år et regulært lystanlæg på borgbanken 
med et system af slyngede stier, der ledte 
den besøgende rundt mellem de afdække
de ruinlevn, og midt på hovedborgen op
byggedes en udsigtshøj til hvis flade top
plateau en symmetrisk halvmåneformet sti 
fører op fra nordsiden. På et fotografi fra 
dette år ses på denne top en halvcirkel af 
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»naturgrens-bænke« omsat med seks 
nyplantede træer bundet op til hver sin 
plantestolpe - utvivlsomt de samme seks 
elmetræer, som for nylig måtte vige sam
men dem den opkastede udsigtshøj. Intet

tyder dog på, at lystanlægget og ruinpar
ken blev søgt vedligeholdt gennem de føl
gende årtier. Vegetationen bredte sig hur
tigt, og man kan med rimelighed formode, 
at bjærgsomhed, nysgerrighed og alminde

» Bygningsrester i Ørkil slotsbanke ved Svendborg« (det sydlige og sydøstlige Hjørne). Tegning af 
Magnus Petersen. Juni 1887. Original på Nationalmuseet.

Udgravningsfoto fra 1887. I baggrunden ses en rest af ringmuren mod nord på hov edb o rgb anken 
- i forgrunden det sydvestlige hjørne af fundamenter til det formodede slotskapel.
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lig trang til hærværk kombineret med de 
mange stens fristende beliggenhed nær 
ved de stejle skråninger har forårsaget et 
betydeligt svind i mure og stenlægninger.

Så herskede der atter ro på det mis
handlede monument frem til 1941. I dette 
år iværksattes atter udgravninger - denne 
gang som rent beskæftigelsesarbejde. Ni 
mand gravede i en tre uger lang beskæfti
gelsesperiode 20 søgegrøfter, næsten alle 1 
meter brede og fra 5 til 60 meter lange og 
hovedsagelig anlagt i borgens forterræn 
mod nord. Også denne gang var National
museet ansvarlig, men der foreligger ikke 
nogen egentlig udgravningsberetning med 
angivelse af de foretagne iagttagelser. Vi 
har en summarisk oversigtsplan og to kor
te rapporter - samt for første gang: Et old
sagsmateriale, som man dog glemte at 
konservere for hovedpartens vedkommen
de. Først ca. 37 år senere blev dette fine 
materiale genfundet nedpakket i museets 
magasiner - og da var der ikke mange 
metalgenstande, der kunne reddes.

Et enkelt sted var det muligt at føre 
grøft nr. 13 ind på selve borgbankens 
område - »uden at volde nogen Skade paa 
de her liggende Ruiner, blev den fortsat i 
sydlig Retning indenfor Ringmuren. I 
Overensstemmelse med Planen for 
Udgravningen blev ogsaa denne Grøft ført 
ned til Bunden af det faste Ler, og det 
viste sig da, at der her indenfor Borgomra- 
adet fremkom en næsten 7 Meter dyb 
Skakt, «Brønden». Nogen egentlig Brønd 
var det dog ikke, da den hverken var vand
førende eller viste noget Spor af Brønd
ramme eller Stensætning. Paa den anden 
Side var det klart, at det var et kunstigt 
Anlæg, hvis Vægge stod tydelige og hvis 
Indhold var «Blandet Opfyldning», som 
adskilte sig kendeligt fra det omgivende 
naturlige Ler. Man havde altsaa engang 
tidligere gravet her, men efter hvad og 
hvornaar?«

På baggrund af vidtløftige oplysninger 
fra Vedel Simonsen i 1813 og J. L. 
Rohmann i 1834 er man dog ikke i tvivl

Ørkild Voldsted efter opmåling i 1887 af amtsvejinspektør P. Husen. Original i Nationalmuseet. 
Bemærk det formodede slotskapelsfundament midt i billedet.
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I baggrunden Ør kild borgbanke umiddelbart efter indsatsen i 1887. Til højre ses det smukke spåntag 
på øverste mølle, hvis hjul blev drevet af vand fra mølledammen nedenfor banken.

Hovedborgbanken med udsigtshøj og lysthus set fra øst - på Nyborgvej. I forgrunden, hvor koloni
haverne i dag ligger, ses den store grusgrav, der har beskadiget den østlige side af borganlægget. Foto 
fra ca. år 1890.
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om, at den dybe nedgravning helt sikkert 
er »den Skakt, som man engang i 1700’erne 
har gravet sikkert for at finde en skjult 
Skat.«

Denne oplysning bør efterprøves efter 
vore moderne udgravningsmetoder - Det 
lyder helt utroligt, at man den gang skal 
have lavet et »skatteudgravningshul« på 7 
meters dybde.

Men lad os citere lidt mere fra denne 
summariske rapport samtidig med, at der 
henvises til den oversigtsplan med de 
udgravede grøfter, der vedlagdes rappor
ten.

»I Forterrainet blev der, som Profilerne 
viser, fundet forskellige Spor af Murstens- 
Gulve og Brolægninger, som dog ikke - 
paa Grund af Bevoksningen - helt kunde 
klares. I Grav I (Grøft 13) laa der et Styk
ke Murværk, som var styrtet eller væltet 
ned fra Ringmuren, og altsaa laa paa 
sekundær Plads. I Grøft 1 udenfor (nord 
for) Ringmuren blev der afdækket et 
Murstens-«Gulv«(?), i Grøfterne 12, 16, 18, 
19 ligeledes Murstens-Gulve og Brolæg
ning, liggende i omtrent samme Højde, ca. 
29-30 Meter over Havet, paa Forborg II, 
men uden kendelige Spor af omgivende 
Murværk, og endelig nordligst i Terrainet i 
Grøfterne 5 og 9 smaa Stumper af Mur
stensgulve.

Af løse Fund, som laa uden Sammen
hæng med disse Gulve, var der adskillige 
Dyreknogler, Skaar, deraf enkelte af Sten
tøj, Knive, Stigbøjler, Hestesko, Søm og 
lignende, Jernslagger. I Grøft 13 fandtes en 
Blykugle, i Grøft 2 en forvitret Mønt, efter 
Inspektør Galsters Bestemmelse sandsyn
ligvis Christoffer II, Nørrejylland (Hau- 
berg 4), i Grøft 16 mod Nord en Regne
penge, og i Grøft 14 ( d.v.s. i Voldgrav II) 
en velbevaret Kande af uglaseret, gulligt 
Ler, 21 cm høj. Nord for Ringmuren i 
Grøft 13 var der Muslingeskaller især af 
Hjertemuslinger«.

På denne baggrund vil man forstå Vil
helm la Cours slet skjulte harme, som kom 
til udtryk i indledningen af denne artikel - 
og det var med den gamle mesters ord i 
ørerne, at undertegnede i 1978 i samarbej
de med Fredningsstyrelsen ved arkitekt 
Johs. Hertz og I. P. Junggrens Have iværk
satte et amtskommunalt beskæftigelses-

Fotos fra »undersøgelsen« i efteråret 1941. Be
mærk de unge bøgetræer. Fotos i Nationalmuseet.
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Udgravnings felterne fra november 1941 opmålt og indtegnet af landinspektørerne Chr. Hvenegaard 
og Erling Holst. Til venstre på planen ses udsigtshøjen med kote 28.7 - den er nu jævnet ud. Neden 
for denne ses fundamenterne af det formodede slotskapel. Som det fremgår af signaturerne, er der 
betydelige murstensanlæg på forborgen mellem 2. og 3. voldgrav. Efter kopi i Svendborg & Omegns 
Museum.
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projekt, der primært skulle foretage en 
soignering af hele anlægget i form af træ
fældning og rydning af buskads. I be
skedent omfang foretoges udgravninger, 
f.eks. af en bygning på hovedborgens nord
østlige del. Her fandtes en velbevaret kva
derstenssyld med primitiv kvartrundstav. 
Et træk, som ofte findes i vore ældste sten
kirker - så muligvis er det borgens kapel, 
vi her står overfor. Hvor undersøgelsen 
gjaldt stenbrolægninger, murfundamenter 
eller teglgulve, blev disse i intet tilfælde 
gennembrudt eller fjernet, men lodes 
urørt, idet kun deres synlige overfladiske 
partier registreredes. Kulturlag gennem- 
gravedes med håndredskaber - en del af 
jorden blev soldet, hvorved adskillige 
småfund fremkom - herunder en del mid
delalderlige sølvmønter.

Et velbevaret stykke brolægning afdækket ved 
undersøgelserne i 1978. De store sten fungerer 
som en slags »kørestribe« til regulering af 
færdslen i borggården. Ved siden af ses de frit- 
lagte fundamenter af det formodede slotskapel. 
Brolægningen repræsenterer yngste fase i bor
gens anlægshistorie.

De to søgegrøfter fra undersøgelsen i 1980 på borgbankens sydside. I forgrunden mølledammen.
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I 1980-81 fortsattes arbejdet som be
skæftigelsesprojekt - denne gang for lang
tidsledige - og nu primært for at foretage 
arkæologiske undersøgelser for at klar
lægge en del af borganlæggets bygnings
historie, ligesom der foretoges enkelte 
rest aureringsarbej der.

To lange søgegrøfter på sydsiden af borg
banken afslørede en hidtil ukendt spids
grav - antagelig lavet omkring år 1300 - og 
som muligvis har stået i forbindelse med 
vold- og gravanlæggene nord for hoved
borgen. Denne formodning bekræftedes 
yderligere ved afdækning af endnu en 
spidsgrav på østsiden af borgen, øverst på 
plateauet.

Et par steder foretoges endvidere prø
vegravninger i de store grave og volde 
nord for den omfattende forborg for at 
belyse konstruktioner m.v.

I et prøvefelt ved den sydvestlig del af 
ringmursfundamenterne på hovedbanken 
afdækkedes fundamentsten, som måske 
kan hidrøre fra en stræbepille i forbindelse 
med et tårn.

Al opgravet jord blev soldet, hvorved 
der bl.a. fandtes 46 velbevarede mønter - 
heraf var de 18 nye typer for Nationalmu
seets Mønt- og Medaljesamling. Endvidere 

kan man i museets middelalderudstilling 
se knive, våben, keramik, forskellige form
sten i tegl, de store munkesten, tagsten og 
meget andet. Et usædvanligt knoglemate
riale er ved at blive analyseret af lektor 
Tove Hatting på Zoologisk Museum i Kø
benhavn.

I 1993 kunne vi omsider efter flere års 
forhandlinger med Fyns Amt og Skov- & 
Naturstyrelsen fortsætte dels de arkæolo
giske undersøgelser, og dels soigneringen 
af Ørkild borgruin. Vi koncentrerede os 
om tømning af den nordligste voldgrav. Et 
arbejde, som måtte reduceres og indstilles 
på ubestemt tid, fordi man havde anvendt 
en del af voldgraven ved den formodede 
hovedindgang til borgkomplekset - som 
losseplads. Ca. 200 m affald fra det danske 
overflodssamfund venter nu på at blive 
overflyttet til en kontrolleret losseplads 
for skatteydernes regning. På østsiden af 
borgen fjernede vi flere hundrede nP 
slam, der for ca. 15 år siden var hentet op 
fra mølledammen neden for borgen og 
derpå deponeret i den store halsgrav. På 
denne side af borgen tømtes også over en 
stor strækning den spidsbundede voldgrav, 
vel at mærke de steder, hvor den senere 
anlagte vej til kolonihaverne ikke forhin-

Snit af den spidsbundede voldgrav på borgbankens sydside. Bemærk det tykke opfyldningslag fra 
nedbrydningen af borgen efter 1536.
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Efter mange års overvejelser gik Svendborg kommune i 1984 med til at udsætte får på Ørkild som led 
i den løbende soignering. Her græsser de i september. (Foto: Henrik M. Jansen).

TV2 Fyn dækkede undersøgelsen i efteråret 1995. Her interviewes stud. mag. Jesper Berthelsen om 
fundene fra soldningen. (Foto: Henrik M. Jansen).
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drede os deri. De mange hundrede m3 fyld 
og kompost fra voldgravene er blevet 
deponeret i den tidligere grusgrav, som 
man i årenes løb havde gravet ind i østsi
den af borgbanken. Det omfattende arbej
de blev finansieret af de ovennævnte insti
tutioner samt af museet. Derimod lykke
des det ikke denne gang at få støtte fra 
Svendborg kommune.

I efteråret 1995 kunne vi atter med støt
te fra Skov- & Naturstyrelsen genoptage 
arbejdet med at fjerne resterne af udsigts
højen på hovedborgbanken. Trods sold- 
ning og omhyggelig udgravning af lagene 
måtte vi konstatere, at fundmængden her 
var beskeden og højfylden totalt omrodet 
indenfor de sidste 100 år.

Men bortset herfra må vi konstatere, at 
det videnskabelige resultat har været over
vældende. Nu kan vi se, at borganlægget 
med alle forværker er endnu større i 
udstrækning, end vi hidtil har troet. Fak
tisk fremstår Ørkild borgruin i dag som 
Danmarks største voldsted fra middelalde
ren. I de kommende år vil de sidste bøge
træer på selve voldterrænet blive fældet, 
og i over 10 år har græssende får holdt den 
kraftige vegetation nede. Det ser ud til, at 
svendborgenserne og fårene nu kan enes 
om bevaringen af Ørkild - Valdemar den 
Stores fantastiske bygningsværk.

Noter og litteraturhenvisninger
I Nationalmuseets Topografiske Arkiv findes 
originalmateriale i form af tegninger og beret
ninger fra 1885-87 og 1941. Sidstnævnte er jour
naliseret under 425/46: Ørkil Slot, Svendborg, 
Tved sogn, Sunds Herred, Svendborg Amt. 
Kopi af ovennævnte findes i arkivet i Svend
borg ligesom beretninger, tegninger og fotos 

fra de forskellige udgravningskampagner siden 
1978.

I øvrigt henvises til: La Cour, Vilhelm: »Dan
ske Borganlæg til midten af det trettende 
århundrede«, bind 1-2. København 1972 - især 
side 182-212.

ZUSAMMENFASSUNG
Der Verfasser des Artikels nimmt die folgende 
Bemerkung von Vilhelm la Cour von 1972 in 
seinem Hauptwerk über dänische Burganlagen 
Mitte des 13. Jahrhunderts zum Ausgangs
punkt: »Den Burgwall Ørkild muß man als 
Musterbeispiel dafür bezeichnen, wie man mit 
bedeutenden Denkmälern unserer Zeit nicht 
umgehen dürfen«. Er schildert danach kurz 
die fünf Burgwall Anlagen vom sogenannten 
»Rævshale«-Typus: Die Anlage im See von 
Maribo, auf Lolland, Borre in Søby auf der 
Insel Ærø, Skarreborg auf der Nordseite der 
Insel Mors, Magelund Burgwall in Ellested auf 
Fünen und der Burgwall Ørkild in Svendborg.

Danach berichtet er über die unbeständige 
Geschichte Ørkilds, und er bezieht sich auf die 
wenigen überlieferten schriftlichen Quellen bis 
zur Zerstörung der großen Burganlage im 
April 1534.

Der Rest des Artikels gibt eine kurze Über
sicht über die etwas traurige Forschungsge
schichte, die mit den unglaublich schlechten ar
chäologischen Untersuchungen 1885 und 1887 
beginnt, und mit der jetzigen Pflege und den 
seriösen Untersuchungen des etwas mitgenom
mene Burgwalls 1978, 1980-81, 1993 und 1995 
fortsetzt - und vieles deutet darauf, daß diese 
Arbeit auch 1996 fortsetzen kann.

Heute ist die Burgwall Anlage durch Aufräu
mung und Leerung von zugeworfenen Wall
gräben noch größer geworden, und wir wagen 
jetzt die Behauptung, daß dies der größte 
Burgwall Dänemarks ist. Die Funde von den 
Untersuchungen der letzten Jahre sind heute 
im Svendborg Kreis Museum ausgestellt.
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Formidling af arkæologiske undersøgelser 
fra dansk middelalder

af Henrik M. Jansen

Indtil for nylig var vort kendskab til dag
liglivet i dansk middelalder begrænset til 
samfundets øverste lag - konge, stormænd 
og gejstlighed. Denne ensidighed skyldtes 
ene og alene vort kildemateriales beskaf
fenhed, da det hovedsagelig var fra disse 
samfundslag, der er bevaret kildemateriale 
til belysning af såvel dagligdag som ånds
liv. Rundt i Danmark finder vi i dag kirker, 
klosterruiner og borgbanker som synlige 
vidnesbyrd fra en tid, som kulturhistorisk 
set har været stedmoderligt behandlet. 
Men vi behøver såmænd blot at drage over 
Østersøen til f.eks. Lübeck eller til Ham
burg for at stifte bekendtskab med billed
materiale, som beretter om borgernes dag
ligdag og det miljø, de levede i.

I dag må vi erkende, at det kun er gen
nem arkæologien, der er mulighed for at 

afdække »de almindelige« menneskers dag
ligdag. Kildematerialet synes umiddelbart 
ensidigt og vanskeligt at formidle til et 
større publikum. Hvad der i virkeligheden 
er det rene affald fra dyr og mennesker - 
kompost, latriner og byggeaffald - skal vi 
overbevise andre om, at der er tale om 
dyrebart kildemateriale, som indeholder et 
hav af oplysninger, og som arkæologer og 
naturvidenskabsmænd kan tolke og be
skrive.

Derfor kalder vi disse enorme affaldslag 
»kulturlag« - ikke mindst når det gælder 
om at komme de bevilgende myndigheder 
i tale.

Som eksempel kan jeg anvende et 
tværsnit af bebyggelseslag fra Svendborg - 
tomten Korsgade 4 - lige øst for Set. Niko- 
laigade, hvor lagene viser spændende by-

Tegning afsnit gennem de mange lag på matrikelnr. 482 - Korsgade 4.

j’T’] TRÆRESTERSU = STOLPEHUL kW)]OTRÆ
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Nøjagtigt hvordan middelalderens Svendborg så ud, ved vi ikke. Men skriftlige kilder sammenholdt 
med udgravningsresultaterne og det nuværende bybillede giver dog grundlag for et rekonstruktions
forsøg. Tegning afJ. Kragelund bragt i SKALK, nr. 5, 1987.

historie fra perioden ca. 1200 til 1400. 
Inden man overhovedet begyndte at be
bygge matriklen, så havde bygherren - 
dvs. kongen og hans teknikere - dels nøje 
afsat gader og grundstykker samt bygge
modnet sidstnævnte - i dette tilfælde med 
en slags kloak eller dræningsrende til bort
ledning af grundvand m.v.

I snittet ses endvidere et tværsnit af fle
re ildsteder oven på hinanden. Desuden 
de tydelige og kraftige lergulve, hvis over
flade er farvet sorte af det skidt, der er 
bragt ind på dem og derefter trådt ned i 
det gule ler. Det kan endvidere konstate
res, at det lerklinede hus på et tidspunkt er 
brændt ned, hvorefter hele tomten er jæv
net ud og et nyt hus opført oven på det 
gamle affald - undskyld! kulturlag.

På basis af flere års undersøgelser - sto
re som små udgravninger - er det lykkedes 
os at fastlægge den middelalderlige køb
stads udstrækning, hvilket i første række 
vil sige at finde byens oprindelige befæst
ning: Vold og grav, som blev sløjfet i årene 

efter Grevens Fejde i 1535, da Svendborg 
befandt sig på tabernes side i den ulykkeli
ge borgerkrig, der resulterede i Reformati
onens indførelse i 1536.

Vore undersøgelser har endvidere afslø
ret, at den middelalderlige strandlinie lå 
langt fra den nuværende havnefront. Byen 
er i århundredernes løb vokset mod øst ud 
i Svendborg Sund, hvor også Frederiksøen 
er ganske menneskeskabt.

Svendborg er nemlig ligesom andre af 
middelalderens store købstæder i virkelig
heden gigantiske køkkenmøddinger, hvor 
affaldslagene nogle steder kan påvises i op 
til seks meters tykkelse.

Tilstedeværelsen af disse enorme af
faldslag, der som sagt indeholder fantasti
ske oplysninger om byens dagligliv, kan 
illustreres med følgende eksempler:

Byens nord-syd-gående hovedgade Møl
lergade eller Algade, som den også hed i 
middelalderen, befinder sig i den sydlige 
ende i dag ca. otte meter over havets over
falde. Seks meter under den nutidige gade
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belægning finder vi gadeniveauet i midten 
af 1100-tallet!

En af landets ældste teglstenskirker i en 
købstad, Set. Nicolai kirke i Gerritsgade, 
befinder sig i dag nærmest i et hul. Kirkens 
fundamentsten er placeret op til Vh meter 
under Gerritsgades overflade. Da kirken i 
sin tid blev opført, blev den placeret på en 
lille bakketop - hævet over den lave be
byggelse.

På et tidligt tidspunkt blev vi arkæolo
ger og historikere klar over, at skulle man 
beskrive byens historie på basis af det 
fremgravede kildemateriale, så ville vi 
snart drukne i de traditionelle genstande: 
Keramik, dyreknogler og byggematerialer. 
Der skulle andre metoder til at tolke de 
velbevarede affaldslag. Og dermed blev 
Svendborg-projektet startet med deltagel
se af en lang række naturvidenskabsfolk 
og læger, og resultatet er som bekendt ble
vet overvældende. For at sige det popu
lært: Vi laver historieskrivning i laborato
riet og har således opnået en viden, vi 

aldrig ville have fået ved at benytte de tra
ditionelle skriftlige og arkæologiske kilder.

For at forstå livet i en middelalderkøb
stad er det også nødvendigt at have kend
skab til det omkringliggende kulturland
skab. Dette har vi fået beskrevet og rekon
strueret i samarbejde med kolleger fra 
Danmarks Geologiske undersøgelser. Og 
man må sande, at egnen omkring Svend
borg har undergået store forandringer, 
siden byen blev grundlagt engang i slutnin
gen af 1000-tallet. Ikke mindst de mange 
vådområder, der dengang var karakteristi
ske for området, og som leverede føde til 
både dyr og mennesker, er i dag forsvun
det; en udvikling, som tog fart med de 
omfattende jordforbedringsarbjder, der 
startede i 1700-tallets slutning, og som kul
minerede under det allestedsnærværende 
Danske Hedeselskab. Ved hjælp af det 
»rekonstruerede« kulturlandskab kan vi i 
dag forstå de snoede vejforløb mellem 
landsbyer og købstæder. Især er det interes
sant at notere sig, at da landsbyerne blev

Set. Nikolai kirke, som er en af vore ældste teglstenskirker i en dansk købstad, ligger i dag betydeligt 
under gadeniveau. Byens affald har hobet sig op omkring den smukke senromanske kirke. (Foto: 
Henrik M. Jansen).
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På dette kort udarbejdet af Videnskabernes Selskab i 1783 er indtegnet den del af de for længst 
forsvundne vådområder, som kan have eksisteret i middelalderen. Langs kysterne er der sket store 
forandringer som følge af opfyldning feks. til havneanlæg. Samarbejdet med geologien er nødvendig 
til forståelse af middelalderens naturmiljø.

Middelalderbrønden på tomten ved B ro gade/G åsetorv et. Plankeværket omkring brønden skulle 
hindre omstrejfende grise, børn og andet godtfolk i at falde ned i den ca. 4 meter dybe brønd. Vandet 
her var også i middelalderen brakt på grund af den nære placering på Svendborg Sund. (Foto: 
Henrik M. Jansen).

50



stationære samtidig med, at Svendborg bli
ver grundlagt, så placeredes de på »tørre« 
højdedrag omgivet af de vigtige vådområ
der. Vareforsyningen fra disse landsbyer var 
endvidere livsnødvendige for byens borge
re samt for handlen fra byernes akseltorv.

I 1993 gennemførte vi nogle af de hidtil 
mest omfattende largescale-udgravninger i 
Svendborg, nemlig i Gåsetorv-Brogade- 
kvarteret, hvorved vi fik lejlighed til at se

på den topografiske udvikling i denne del 
af byen, som i løbet af middelalderen har 
gennemgået store forandringer (1). Vi fik 
således kontakt med den oprindelige hav
nefront med anlæg »kåse« dateret til 1288 
og fremefter, ligesom der blev afdækket en 
hustomt fra tiden omkring år 1500 med 
utroligt velbevarede gård- og husrester. 
Denne udgravning blev anvendt til megen 
formidling under selve feltarbejdet. Det 

Kortskitse over jernbaneterrænet med franciskanerklosterets bygninger indtegnet, a. udgravninger 
1975-75. b. 1977. c + d. 1978. e. 1980.

51



lykkedes endvidere at få overtalt bygher
ren, Borgerligt Socialt Boligselskab, til at 
inddrage den smukke brolagte gårdsplads 
med den stensatte brønd i et rekreativt 
anlæg i forbindelse med det igangværende 
boligbyggeri. Det er hensigten, at museet 
vil sørge for yderligere forklarende plan
cher on location.

At Nordens fjerdeældste franciskaner
kloster fra 1236 i dag ligger under jernban
estation, posthus og jernbane samt under 
asfalten på Klosterplads og Frederiksgade 
kan være svært at visualisere på stedet (2). 
Til gengæld har vi, hver gang lejlighed 
byder sig, i forbindelse med anlægsarbej
der i området gjort meget for at forklare 
interesserede, hvad der gemmer sig i 
området. Hvorfor der er masser af skelet
ter i posthusets cykelkælder, og hvordan 
fundet af de særdeles velbevarede hjerner 
i skeletterne fra lægmandskirkegården 
gjorde Svendborg kendt i den vide verden. 
Som om det var en sensation! Vi har flere 

På en gårdsplads fra anden halvdel af 1300-tal- 
let i Møllergade blev der udgravet to latrintøn
der. De ses her inden tømningen. Udover latrin 
fra mennesker indeholdt tønderne også køkken
affald. Toiletpapiret viste sig den gang at være 
det fineste tørrede og bløde mos.

Den kendte nadverscene fra Bellinge kirke fra 1496. (Foto: Henrik M. Jansen).
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gange forsøgt at få kommunens tekniske 
forvaltning til at indgå i et formidlingssam
arbejde her og andre steder, hvor vigtige 
arkæologiske undersøgelser har afsløret 
spændende nyt om byens middelalder 
m.v., men desværre er det indtil nu kun 
blevet til forhandlinger herom. Skulle den 
dag atter oprinde, hvor jernbanen bliver 
flyttet uden for byen, kan de velbevarede 
- underjordiske - ruiner blive en stor 
attraktion. Nogle steder er murværket 
bevaret i op til 1_ meters højde.

Da vi i 1977 som de første middelalder
arkæologer satte os for at undersøge ind
holdet af to velbevarede latrintønder på 
tomten Møllergade 6, var der nok mange, 
der trak på smilebåndet eller rynkede på 
næsen. Men det lykkedes Grethe Jør
gensen med bevilling fra Forskningsrådene 
så at sige ad bagvejen at rekonstruere 
menuer fra midten af 1300-tallet hos det 
bedre borgerskab, der boede på byens 
hovedgade.

Men vor nysgerrighed har ikke kun 
været koncentreret om humane fækalier. 
Utallige ekskrementer fra kvæg: heste, 
køer og får, er blevet undersøgt for ind
hold af parasitter, som kunne have kata
strofal virkning på f.eks. kvægavl. De lako
niske meddelelser i annaler om uår omfat
ter ikke alene misvækst, men også vold
somme parasitangreb, der i nogle tilfælde 
kunne have dødelig udgang, dersom de 
blev overført til mennesker.

Dog havde vi ikke forestillet os, at da 
David Robinson fandt en velbevaret hun
delort i en affaldsgrube - deponeret her 
engang i 1300-tallet - skulle dette fund bli
ve lidt af en mediebegivenhed, der også fik 
sin plads på midtersiderne i »Hunden« - 
medlemsblad for Dansk Kennel Klub (3). 
For tiden kan dette fine fund ses i en mon
tre med andre fund fra udgravningen, men 
senere vil også den blive genstand for ana
lyse, for at vi kan få en idé om kundens 
kost og om evt. parasitter.

I vore dage er interessen for naturmedi
cin ganske betydelig. Det har vi også erfa
ret i museumshaven, hvor vi har vist 
eksempler på nogle af de lægeurter, der er 
påvist ved de naturvidenskabelige under
søgelser. Planter som opiumsvalmue, can
nabis og bulmeurt blev så populære, at 

riDDELHLDER -SKQHODE
i SVENDBORG

Middelalderskomode i Svendborg fra 1100 til 
1500-tallet. Design: Bente Nyholm.

man simpelthen stjal dem i haven. Igen
nem hele middelalderen ses bulmeurten 
anvendt som smertestillende middel i små 
doser, som elskovs- og rusmiddel, som 
bestanddel af heksesalve og som gift. Den 
kendte læge Henrik Harpestreng, død 
1244, anbefalede blot et enkelt frø mod 
tandpine. Man kan på den baggrund gøre 
sig sine tanker om, hvorfor planten er så 
attraktiv i vore dage!

Cikorie, som i vore dage leverer rødder 
til kaffeerstatning - Det er Richs’ der 
driks - bruges længe mod melankoli, 
hypokondri, svindsot, hæmorroider og po
dagra. Den gang var det bladene, der for
tæredes, serveret som salat.

Når talen er om det kulinariske, er det 
oplagt at anvende datidens kunst til for
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midling, såsom den kendte nadverscene 
fra Bellinge kirke fra 1496. Ser vi på skil
dringen her, så er maleriet såmænd en 
ganske realistisk fremstilling af et festmål
tid i et gildes- og laugshus. Der er sat to 
fade med kødretter frem - måske bøste 
eller svineskinker. Svinekød var i modsæt
ning til oksekød det foretrukne til fester. 
01 er stillet ind i kander, og man drikker 
det dels af høje slanke importerede sten- 
tøjsstobe, og dels af de fine stavbægre eller 
skåle, som er fremstillet af rødgran - 
muligvis i Mellemtyskland og i Polen. 
Måske kommer udtrykket skål heraf. Der 
ses kun knive på bordet, gaflen dukker 
først op i det efterfølgende århundrede. 
Kniv og ske medbragte man selv - des
uden anvendtes fingrene, der ifølge god 
tone blev tørret af i dugen. De rombiske 
figurer er hvedebrød - kaldet simler, de 
ligner en moderne fastelavnsstrut. Trekan
terne er skonrogger - dvs. brød bagt af 
rugsigtemel.

Jeg håber med de nævnte eksempler at 
have peget på de muligheder, der er for 
formidling - også for et større publikum - 
uden for de egentlige museumsudstillin
ger. Disse skulle så være målet for den 
interesserede, når appetitten er blevet 
vakt ude i felten.

Noter
1 Se Christensen, Jakob Tue: Fra Sund til By. 

Arkæologiske undersøgelser ved Brogade/- 
Gåsetorvet i 1993 i »Årbog for Svendborg & 
Omegns Museum« 1993, pp.36-47.

2. Bartholin, Thomas S. og Henrik M. Jansen: 
Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svend
borg. Datering af nogle kister af nåletræ i 
»Årbog for Svendborg & Omegns Museum« 
1993, pp. 48-57.

Kristensen, Hans Krongaard: »The Francis
can Friary in Svendborg«. The Archaeology 
of Svendborg, vol. 6., Svendborg 1994.

3. Christensen, Jakob Tue: Fruestræde 9 - En 
byarkæologisk undersøgelse i »Årbog for 
Svendborg & Omegns Museum« 1991, pp. 
45-48 samt
»Hunden«, 101. årgang, nr. 9, september 
1991.
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SUMMARY
This article deals with the problems of de
scribing daily life in the Danish Middle Ages. 
There are only very fragmentary written sour
ces in this country, and therefore it is necessary 
first and foremost to use the rich archaeolo
gical sources which are available in various 
towns.

With examples from investigations during 
many years in Svendborg the article gives sam
ples of the co-operation which has been devel
oped between archaeologists, historians, scien
tists and doctors. We hear about the incredibly 
thick cultural layers littered with finds which 
only are waste from animals and human beings, 
and about the original cultural landscape outsi
de the towns. We also hear about the difficulti
es in passing on knowledge about constructions 
which are today situated under modern buil
dings, and the asphalt of the streets, and about 
the use of i.e. frescos to illustrate the many 
exciting discoveries from the archaeologist’s 
field. Finally the article describes how the 
medieval topography of the town can be 
combined with illustrative exhibitions at the 
museum.

Vedr. forfatteren - se efter artiklen »Ørkild borgruin«.
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En håndværkers tro og tanker
- om kalkmalerierne i Ørbæk kirke

af Leif Søndergaard

»Det er nogle sære billeder«, mener Niels 
Saxtorph (1), og Lise Gotfredsen giver 
ham ret, idet hun forsøger at bringe 
mening i galskaben: »Min konklusion er«, 
skriver hun, »at maleren i Ørbæk uden 
tvivl var psykotisk - enten grænsepsyko
tisk eller regulært skizofren. Dette bety
der, at vi må slå os til tåls med, at vi ikke 
kan tolke hans billeder tilfredsstillende. 
Men det betyder også, at vi ikke længere 
behøver at bruge tid på at granske dem for 
at finde en dybere, teologisk mening. 
Deres logik unddrager sig dagslyset og vor 
fornuft« (2).

Malerierne i Ørbæk er malet af den 
såkaldte træskomaler, som har fået sit 
navn efter de træsko, han har anbragt for

skellige steder på sine kalkmalerier. Lig
nende malerier findes i en snes kirker på 
Fyn og omliggende øer med den største 
koncentration på den sydøstlige del af 
Fyn. De første daterede malerier fra træs
komalerens hånd findes i Ryslinge kirke, 
og de stammer fra 1479. Vi ved også fra 
dateringer på væggene, at han har malet i 
Hesselager i 1487 og i Gudme i 1488, og 
malerierne i Ørbæk kirke stammer uden 
tvivl fra samme periode. Som forskellige 
forskere har peget på, er det næppe en 
enkelt maler, der har stået for alle maleri
erne, selv om de bærer et enhedspræg, 
men snarere et værksted eller et håndvær
kersjak.

I forbindelse med arbejdet på »Danske

Gudme kirke. Træsko i skibets hvælv. (Foto: Henrik M. Jansen).
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Gudme kirke. Bemærk dateringen 1488 nedenfor enhjørningen. (Foto: Henrik M. Jans en).

kalkmalerier, Sengotik« (udg. 1991) har 
Ulla Haastrup og hendes medarbejdere 
interesseret sig for de tekniske omstændig
heder omkring malerierne, og de har 
påvist, at malerierne blev malet i forbin
delse med indmuringen af hvælvinger i 
den sengotiske periode. Træskomalerens 
billeder var at betragte som foreløbige be-

Ørbæk kirke. Vasen er symbol på Marias bebu
delsesdag den 25. marts. Til højre ses en roset. 
Begge er fra korhvælvet. (Foto: Henrik M. Jan- 
sen).

malinger, der på et senere tidspunkt skulle 
erstattes af malerier udført af professio
nelle kalkmalere.

Det lykkedes for Ulla Haastrup at finde 
en form for logik i en del af træskomale
rens tegn og symboler. Hun inddrog de 
resultater, som Anna-Lisa Stigell i 1974 
havde opnået ved at kombinere symboler 
på finske kalkmalerier med tilsvarende 
symboler på kalenderstokke (3). På den 
måde tolkede Anna-Lisa Stigell en række 
detaljer på kalkmalerierne som kalender
symboler (4). Ulla Haastrup og Henrik M. 
Jansen kunne ved at bruge Stigelis resulta
ter tyde en række af elementerne i træ
skomalerens billeder og på tilsvarende 
måde placere dem som kalendersymboler.

Lige netop i forbindelse med Ørbæk kir
ke giver metoden dog stærkt begrænsede 
resultater, fordi der her kun findes et 
enkelt motiv, der kan tolkes som kalender
symbol. Vasen med blomster, der findes i 
korhvælvet, kan forstås som symbol på 
Marias bebudelsesdag 25. marts. Men ellers 
er det andre tegn og symboler, der sam
men med figurer, arme og hoveder udgør 
udsmykningen i hvælvingerne.

Det er disse tegn, symboler og figurer, 
jeg vil forsøge at tolke. Mit udgangspunkt 
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er det stik modsatte af Lise Gotfredsens. 
Mens hun mener, at billederne i Ørbæk er 
malet af en psykotisk person, er det min 
opfattelse, at de tværtimod udspringer af 
tanker og tro hos almindelige håndværkere 
på landet i slutningen af 1400-tallet. Det 
betyder, at de rummer logik og mening - 
men en logik og en mening, som på mange 
måder adskiller sig fra den, de professio
nelle kalkmalere giver udtryk for, når de 
maler vægge og hvælvinger i overensstem
melse med kirkens officielle billed-pro- 
gram. Derfor er det nødvendigt at gå 
andre veje for at forstå malerierne.

Efter Ulla Haastrups opfattelse - som 
jeg fuldt ud deler - har alle danske kirker i 
middelalderen været fyldt med kalkmale
rier. Vi må derfor gå ud fra, at alle hvæl
vingerne i Ørbæk oprindelig har været 
bemalede, og de bevarede kalkmalerier, 
som Egmont Lind afdækkede i 1932, må 
betragtes som et tilfældigt udsnit, der ikke 
tillader os at give en samlet vurdering. 
Men der er bevaret tilstrækkeligt til at 
fastslå, at udsmykningen - i lighed med 
andre håndværkerbemalinger - mangler 
den orden og systematik, der kendetegner 
kirkens officielle billedprogram.

I de professionelle maleres billeder fra 
perioden, som vi kender dem f.eks. fra 
Bellinge, Fanefjord og Elmelunde, hersker 
der orden. Placeringen af billederne er 
systematisk, f.eks. scener fra Kristi barn
dom malet i alle fire kapper i ét hvælv, 
eller episoder fra det nye testamente og de 
tilsvarende episoder fra det gamle testa
mente (antetyper) ved siden af hinanden. 
Opbygningen er hierarkisk, ofte med de 
vigtigste billeder i koret eller 1. hvælv (for
trinsvis mod øst) og derefter billeder med 
lavere status længere mod vest i skibets 
øvrige hvælv. Billederne præges af harmo
ni og symmetri, f.eks. med Kristus, tronen
de på dommens dag med nådens lilje til 
venstre og dommens sværd til højre, med 
Maria i forbøn neden for tronen til venstre 
og Johannes til højre, med himmelborgen 
til venstre og helvedes gab til højre, alt 
sammen set med beskuerens øjne. Tilsam
men udgør billederne en enhed og en hel
hed, der ikke kun er æstetisk, men som 
samtidig udtrykker de gejstlige autorite
ters forestilling om det kristne univers.

De kalkmalerier, der er malet af lokale 
håndværkere i forbindelse med indmuring 
af hvælvinger, ser helt anderledes ud. Det 
gælder også for malerierne i Ørbæk kirke. 
Lise Gotfredsen hæfter sig ved »den ulogi
ske spredning af temaer, som mangler 
både idemæssig og æstetisk sammenhæng,

Fortegnelse over motivernes placering i Ørbæk 
kirke. Efter Lise Gotfredsen, 1977.
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men som beror på en for os uforståelig 
logik eller en associationsproces, som er 
løbet af sporet.« Men billederne er ikke 
uforståelige. De fungerer efter en anden 
form for logik, der adskiller sig radikalt fra 
den form for rationel videnskabelighed, 
der lægger vægten på konsistens, kausali
tet, homogenitet og helhed.

Håndværkerbemalingerne er ikke ord
nede. Deres opbygning er usystematisk. 
De virker langt fra harmoniske. De er 
sjældent symmetriske. Og deres placering 
fungerer ikke hierarkisk. Billederne udgør 
ingen enhed eller helhed. Kort sagt: De er 
malet ud fra en opfattelse, der adskiller sig 
grundlæggende fra de principper, der lig
ger til grund for det kristne kosmos hos 
de gejstlige myndigheder, der betaler de 
professionelle kalkmalere og bestemmer, 
hvad de skal male.

Den tankegang, der ligger bag billed
programmet i Ørbæk og andre af de kir
ker, hvor træskomaleren har stået for 
udsmykningen, kan karakteriseres som 
sammensat og pragmatisk. De enkelte ele
menter træder frem sideordnet, uden at 
nogen del kan gøre krav på en særlig sta
tus. De virker fragmenterede, og der er 
ikke tilstræbt nogen indbyrdes sammen
hæng. Hvert billede fungerer for sig selv. 
De er ikke organiseret ud fra ét ordnende 
centrum eller ét styrende princip, men vir
ker som heterogene størrelser i et univers, 
sammensat af forskelligartede elementer.

Der findes ingen samtidige kilder, som 
kan danne basis for at vurdere, om det er 
en tankegang, der er karakteristisk for 
lokale håndværkere i slutningen af 1400- 
tallet. Men vi genfinder præcis de samme 
kendetegn i alle de kirker, træskomaler
værkstedet har arbejdet, og i andre hånd
værkeres bemalinger fra perioden, hvad 
enten de er malet i landsbykirken i As, i 
bykirken i Stege eller øverst i tværskibet i 
Århus domkirke. I øvrigt er der malet 
træsko i de to første af disse kirker. På den 
baggrund virker det nærliggende at kon
kludere, at malerierne giver udtryk for 
lokale bygningshåndværkeres tro og tan
ker, som de kan komme til udtryk i kirke
rummet.

Vi ved fra mange forskelligartede kilder, 
at middelaldermenneskets tilværelse i lands

byen var fyldt med angst og usikkerhed på 
grund af sygdomme og ulykker, misvækst 
og hungersnød, krig og undertrykkelse. 
Der har eksisteret et påtrængende behov 
for at forstå, hvilke kræfter der lå bag, og 
for i størst mulig udstrækning at beskytte 
sig mod de onde kræfters indflydelse. En 
stor del af de skader, der ramte mennesker 
eller dyr, gård eller mark, blev tilskrevet 
djævle, dæmoner eller andre onde magter, 
som havde magt og agt til at gribe ind i 
menneskers liv og volde skade. Den folke
lige tro på djævle og dæmoner blev langt 
hen af vejen sanktioneret af de højeste kir
kelige autoriteter fra Augustin til Thomas 
Aquinas i deres dæmonologier.

Det var vigtigt at værne sig mod disse 
magter, og til det formål benyttede den 
brede befolkning sig af magien og hjælp 
fra personer, der havde særlig indsigt i de 
magiske midler. Kloge mænd og koner 
kunne ved at udnytte den kraft, der var 
knyttet til bestemte dyr, sten, metaller, 
træer eller urter, ved at bruge besværgen
de remser eller troldformler, ved at gøre 
dæmonafværgende tegn eller forsyne dem, 
der havde brug for det, med amuletter 
eller andre magiske hjælpemidler yde 
beskyttelse mod sygdomme, onde øjne og 
anslag fra skadevoldende kræfter.

Dæmoniske kræfter var en trussel ikke 
mindst mod kirken og de sakrale hand
linger, der fandt sted i kirken. De mange 
groteske figurer, masker og dyr - også på 
de danske kirker - havde til formål at 
holde de dæmoniske kræfter på afstand. 
De mange løveportaler over kirkedørene 
skulle sikre, at djævle og dæmoner ikke 
kunne slippe ind ad døren. Løven var 
kendt for at sove med åbne øjne, og den 
kunne derfor altid overvåge indgangen - 
også mens den sov. De mange løvefonte 
havde en tilsvarende funktion, idet de 
skulle beskytte mod dæmoners indblan
ding i forbindelse med dåben. Det nyfødte 
barn var ubeskyttet, indtil det blev døbt, 
og det var vigtigt, at barnet kom ind i det 
kristne samfund på den rette måde.

I forbindelse med indvielsen af en ny 
kirke blev kirken forsynet med 12 indviel
seskors, der blev stænket med vievand som 
led i omfattende rituelle ceremonier, der 
havde til formål at rense kirken for alle de
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a. Korsfæstelse
3. hvælvs østkappe.

f. hagekors. 2. hvælv.
g. ? 5. hvælv.

h. bomærker og skrufttegn.um1!
Eksempler på motiver i Ørbæk kirke. Efter Lise Gotfredsen, 1977.

mørke og farlige kræfter, djævle og dæmo
ner. Først efter indvielsen var kirken sa- 
kraliseret. Lignende, men mindre omfat
tende ritualer blev anvendt ved indvielse 
af altre, ved indvielse af hostien, når nye 
kirkegårde blev taget i brug, i forbindelse 
med ombygninger af kirken og ved tilsva
rende lejligheder. Ceremonierne er detal
jeret beskrevet i P.G. Lindhards afsnit af 
»Den danske kirkes historie«, bd. 3.

I slutningen af 1400-tallet blev mange 
kirker ombygget eller udvidet, og der blev 
indmuret nye hvælvinger. Ørbæk kirkes 
kor og skib blev forlænget omkring 1490. 
Formentlig på samme tid blev der bygget 
tårn og indmuret krydshvælvinger i koret, 
i skibets tre fag og i tårnet, hver opdelt i 
otte kapper. De nye hvælvinger blev forsy
net med kalkmalerier på samme tidspunkt, 
og det er min tese, at den største del af kal
kmalerierne i Ørbæk kirke - og i andre kir
ker, malet af håndværkere - havde en apo- 
tropæisk funktion.

Det vil sige, at de skulle sikre hvælvin
gerne mod anslag fra dæmoniske kræfter, 
som truede med at trænge ind i kirken for 
at ødelægge den og forstyrre de hellige 
kirkelige handlinger. Der findes eksem
pler på, at kirkens hvælvinger kunne styrte 
ned. Vi ved ikke, hvordan sådanne ulykker 
blev tolket, men det er nærliggende at 

forestille sig, at de måtte tilskrives mangel
fuld beskyttelse mod anslag fra de onde 
magter. Derfor var det en vigtig opgave at 
forsyne nyindsatte hvælvinger med kalk
malerier af hellige personer, symboler, 
parabler, tegn og figurer, der kunne yde 
hvælvingerne effektiv beskyttelse.

Anna-Lisa Stigell tolker helgenemble
mer, knuder, stjerner, hvirvlende hjul, kors, 
bogstaver og runer m.m. som magiske 
figurer og tegn, der skal værne mod de 
onde magters anslag. Hun mener, at det er 
umuligt at skelne den hedenske og den 
kristne oprindelse i kirkens mangfoldighed 
af tegn. I Danmark er forskningen kun 
nået til antydninger af de magiske tegns 
betydning, men det er min opfattelse, at de 
magiske tegn er langt flere, og at de har 
langt større betydning i håndværkernes 
kalkmalerier fra slutningen af 1400-tallet, 
end det hidtil har været erkendt.

Søren Kaspersen anfægter i en artikel 
om »Folkelighed og ufolkelighed i senmid
delalderligt vægmaleri« Lise Gotfredsens 
tolkning og rejser spørgsmålet, »om male
ren ikke blot udtrykker en generel, angst
præget bevidsthedstilstand, hvor det krist
ne slår over i en magisk, rituel religiøsitet« 
(5). Ulla Haastrup nævner, at hvælvene i 
murermesterbemalingerne fra ca. 1480 og 
frem dekoreres med »ribbeornamenter og 
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en række spredte symboler, magiske tegn, 
bogstaver og indskrifter, samt enkelte 
figurer.« (6).

De dæmoniske kræfter har mulighed for 
at trænge ind i kirken gennem udluftnings
hullerne i hvælvingerne. Når der i Ørbæk 
(kirkeskibets 2. hvælv) - som i mange 
andre kirker med sengotiske kalkmalerier 
- males såkaldte »vrængmasker« omkring 
disse huller, kan vi tolke det på den måde, 
at det er djævle, dæmoner og andre onde 
kræfter, der taler gennem munden på disse 
figurer. At der kommer ting og sager ud af 
munden, antydes med bølgelinier, og det 

ene af hovederne synes at være forsynet 
med bjælder, som angiver, at han er en 
nar. De to øvrige figurer i henholdsvis 
korets og tårnets hvælving mangler begge 
munden, men der trænger tråde ud fra 
hovedet på en måde, som kunne antyde, at 
de tænker onde tanker. I folketroen er det 
en almindeligt udbredt opfattelse, at såvel 
onde ord som onde øjne og onde tanker 
kan volde skade, og at det derfor er nød
vendigt at værge sig mod dem.

Andre steder er det arme, der trænger 
ind gennem svikkelhullerne. I det ene 
tilfælde holder den onde magt en truende

C p
d b

Magiske figurer. 1-2. S. Peters & S. Benedikts våben. 3. Betlehemsstjerne. 4. Dæmonafværgende tegn. 
5-6. Pentagrammer. 7-8. Mangekanter. 9-10. Tris keler. 11-12. Nøglekors og triquetra (treknude). 
13-15. Fletkors. 16. Sporehjul eller sporetrisse. 17-21. S. Hans' våben (enkelte, og i kombinationer). 
22-23. Figurer fra Clog-kalendere. 24. S. O lafs rose. 25-32. Hagekors. 33. Jordkloden med A-A = 
Asien og Afrika. E = Europa. Øst opad. 34-37. Hjulkors og (roterende) rosetter. 38. Treenighedssym
bol. 39. Rude figur. 40. Fletornament. Efter Stigell, 1974.
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Arm, der trænger ind i kirken gennem svikkel
hullet i Ørbæk kirke. (Foto: Henrik M. Jansen).

kniv i hånden, men i forbindelse med 
bispestavsornamentikken langs ribben må 
vi lægge mærke til, at ornamentet ud for 
armen og hånden med kniven er forsynet 
med et simpelt korstegn. Dette tegn er 
næppe anbragt tilfældigt, men må have 
haft til opgave at stække truslen fra den 
indtrængende magt. Den anden arm, der 
rækker ind gennem et udluftningshul, gri
ber om den nærmeste ribbe, ikke for at 
støtte den, men for at styrte hvælvingerne 
ned. At der ikke findes noget kors eller 
andet magisk afværgetegn i tilknytning til 
armen, kan muligvis skyldes, at det er for
svundet i forbindelse med overmalinger 
eller restaurering, fordi den, der har re
staureret, ikke har hæftet sig ved det eller 
forstået dets betydning.

Derimod er to andre ribber i samme 
hvælv forsynet med tegn, der for den ene 
ribbes vedkommende ligner skrifttegn og 
for den anden ribbes vedkommende tal
tegn, men uden at ligheden er så stor, at 
den tillader os at iværksætte en tolkning. 
Vi må opfatte tegnene som magiske løn
tegn, dvs. tegn, hvis kraft netop beror på, 
at de ikke kan tydes. De er anbragt på rib
berne for at beskytte dem mod truslen fra 
skadelige dæmoniske kræfter. Vi kunne 
måske forvente, at alle ribber skulle være 
forsynet med apotropæiske tegn, men i 
modsætning til vores systematiske logik 

har løntegnene en symbolsk repræsentativ 
funktion, således at ikke alle ribber be
høver at have de samme tegn for at være 
beskyttede. Måske skal selve ribbeorna
mentikken - i Ørbæk kirke bispestavs
ornamentik - ses i dette lys: At også den 
har en beskyttende funktion.

I Ørbæk kirke er der bevaret fire roset
ter, én i korhvælvet, én i skibets første 
hvælv og to i det andet hvælv. Også roset
terne må opfattes på den måde, at de har 
haft en beskyttende funktion. Rosetterne 
kan variere meget i udførelsen, men kan 
opdeles i to grupper, dels en gruppe der 
minder om de hjulkors, der fungerer som 
konsekrationskors rundt om på væggene, 
og dels en gruppe af roterende rosetter. 
Den første gruppe skal formentlig opfattes 
som en videreudvikling af indvielseskorse
ne, mens den sidste gruppe har indoptaget 
elementer fra tidlig soldyrkelse, hvor solen 
ses som en kugle, der hvirvler hen over 
himlen. At nogle af de roterende rosetter 
drejer modsat solens bevægelse hen over 
himlen - som det i Ørbæk kirke er tilfæl
det med rosetten over hjorten, der æder af 
livstræet - kan igen opfattes som ekstra 
stærk magi.

Såvel den specielle julestjerne i kor
hvælvet som svastikaen i skibets første 
hvælv har haft magiske funktioner. Hos

Julestjernen i Ørbæk kirke ses over det såkaldte 
Picasso-hoved. (Foto: Henrik M. Jansen).
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Stigell optræder der eksempler på seks 
forskellige former for hagekors i hendes 
opregning af magiske figurer (7). Hage
korset findes i mange forskellige kulturer, 
og dets oprindelse kan ikke forklares 
monokausalt. Tegnet er i lighed med de 
roterende rosetter blevet tolket som sym
bol på solens gang over himlen - eller på 
de fire verdenshjørner og deres vinde. I 
nordisk sammenhæng har hagekorset som 
ildtegn været forbundet med Thors ham
mer (8). Dahlby gengiver (nr. 67) Birgitta- 
korset, der er forsynet med fem små cirk
ler, én i midten og én i hver korsarm, og 
forestillingen om Birgittakorset kan have 
spillet med i udformningen af svastikaen i 
Ørbæk kirke, hvor der netop er små cirk
ler i midten og i hver korsarm (samt i hjør
nerne mellem korsarmene). En lignende 
figur fandtes i den nu nedrevne Bjerreby 
kirke (9).

Stigell giver ingen eksempler på brug af 
den ottetakkede julestjerne, men Dahlby 
nævner, at den ottetakkede stjerne er Kri- 
stusstjernen, der fungerer som sindbillede 
på fuldkommenhed og uendelighed. I Hes
selager kirke, en anden af de kirker, hvor 
træskomalerens værksted har arbejdet, fin
des en ottetakket julestjerne. Her er der 
tale om en konsekvent gennemført jule
stjerne, mens julestjernen i Ørbæk kirke er 
forsynet med ekstra streger. I Gudme kir
ke findes en kombination af et pentagram 
og en julestjerne. Det er nærliggende at 
forestille sig, at den kombinerede figur 
opnår større styrke ved at indoptage kraf
ten fra begge de magiske figurer. På til
svarende måde kan forklaringen på den 
»udvidede julestjerne« i Ørbæk kirke være, 
at udvidelsen skal forstærke den magiske 
kraft.

Den kombinerede figur i Gudme kirke 
befinder sig i umiddelbar sammenhæng 
med et pentagram. Pentagrammet blev 
opfattet som en »lås«, som ingen dæmon 
eller djævel kunne overskride, og blev som 
besværgende tegn tegnet på dørtærskler, 
vægge, ved fadebure og på husgeråd med 
det formål at holde hekse, trolde, vætter 
og marer væk (10). Det blev brugt i både 
hvid magi (med spidsen opad mod himlen) 
og i sort magi (med spidsen nedad mod 
helvede). Også femtallet kunne have en 

dobbelt funktion, dels ved at virke 
dæmonafværgende, dels ved at symbolise
re Jesu fem sår og den nåde, der strømme
de fra dem. Femtallet er også knyttet til 
Maria-dyrkelsen, både i kraft af penta
grammet, der undertiden kaldes »jomfru 
Marias våben«, og fordi den stiliserede vil
drose, der opfattes som Maria-symbol, har 
fem blade.

Stigell påpeger, at de fem udspilede 
fingre fungerer som en gestus, der kan 
afværge dæmoner (11). I Ørbæk kirke fin
des der ikke - som det ellers er tilfældet 
ikke kun Gudme, men også i mange andre 
af de kirker, hvor træskomaleren har 
arbejdet - bevaret noget pentagram. Deri
mod har hånden med de fem udspilede 
fingre i tårnhvælvet formentlig haft en 
dæmonafværgende funktion af den art, 
som Stigell antyder.

De onde kræfter findes ikke kun som 
trussel fra en dæmonisk verden uden for 
kirken. De er til stede på kirkens vægge og 
i hvælvingerne som en del af civitas terre- 
na, det jordiske liv i verden, på én gang 
som et vilkår i tilværelsen og som en tru
ende magt, der skal bekæmpes. Det er vig
tigt at lære menigheden om djævlen og alt 
hans væsen og alle hans gerninger (som 
det hedder i den lidt senere augsburgske 
trosbekendelse), for at alle bliver i stand 
til at gennemskue ham og vogte sig for 
hans fristelser. Med dette didaktiske sigte 
anvendes både fabler, allegoriske fremstil
linger og forskellige typer af symbolladede 
billeder.

Vi kan opfatte en del af de figurative 
billeder i Ørbæk kirke i dette lys. I skibets 
tredie hvælv er der gengivet en ræv og en 
langbenet fugl. Fablen om ræven og stor
ken, som går tilbage til Æsop, var meget 
populær i 1400-tallet. Selve fablen findes 
ikke bevaret i danske håndskrifter fra sen
middelalderen, men vi ved fra andre sam
menhænge, at Steinhowels Åsop var kendt 
i Danmark i slutningen af 1400-tallet. Den 
findes gengivet i Hesselager kirke, så det 
virker nærliggende at tolke fuglen i Ørbæk 
som en stork og scenen som storkens 
gæstebud, selv om krukken mangler. 
Ræven må her - som mange andre steder i 
senmiddelalderlig billed-fremstilling og lit
teratur - opfattes som en allegorisk djæv-
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Fablen om storken og ræven i Hesselager kirke. 
(Foto: Henrik M. Jansen).

lefigur og det religiøst-didaktiske indhold i 
fablen tolkes som en advarsel mod djævlen 
og hans forsøg på at indfange mennesker.

Hjorten, der æder af livstræet med hun
den bag sig, er vanskeligere at tolke. I den 
samtidige folkelige ballade fungerer hjor
ten med det store gevir som et sexualsym- 
bol. Den eneste danske folkevise, der er 
bevaret - dog ikke i fuld udstrækning - i et 
middelalderligt håndskrift (fra ca. 1460), 

hedder »Ridder i hjorteham«. Her klæder 
ridderen sig i hjorteskind for at få adgang 
til stolt Åselil, og der er ingen tvivl om 
hans sexuelle hensigter, som dog ikke lyk
kes, i hvert fald ikke i den del af balladen, 
der findes bevaret. Hvis vi tolker hjorten, 
der æder af livstræet, i denne kontext, bli
ver hjorten som udtryk for dødssynden 
luxuria (liderlighed) en trussel mod det 
kristne univers, symboliseret af livstræet. 
Derfor jages hjorten af en hund, som vi 
kan kende på, at den er forsynet med et 
kødben som attribut. Når den roterende 
roset er anbragt lige over hjorten, må vi i 
sammenhængen tolke den som et besvær
gelsestegn, der skal uskadeliggøre hjortens 
trussel mod livstræet og alt, hvad det inde
bærer.

I skibets 1. hvælv findes en heks, der 
tapper stærke sager fra en djævels hale. 
Djævlen ligner i hovedet et æsel, der sprut
ter ild, og han har skikkelse som et 
behåret dyr med kløer på hænder og fød
der. Kvinden er i stribet kjole, besat med 
et langt bånd i halsen, og hun bruger en 
kniv til at snitte i roden af djævlens hale, 
så en væske kan løbe ned i den kande, hun 
holder nedenunder. Ved siden af er der 
anbragt et stavbæger, som fortæller, at 
væsken skal drikkes, enten af heksen selv 
eller af en af hendes kunder (12). Billedet,

Hjorten, der æder af livstræet i Ørbæk kirke. 
(Foto: Henrik M. Jans en).

Heksen, der tapper en stærk drik fra djævlens 
hale i Ørbæk kirke. (Foto: Egmont Lind, 1932).
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Obskøne mands- og kvindefigurer i Drigstrup 
kirke. (Foto: Henrik M. Jansen).

som nu er overkalket, minder i figurteg
ningen om de obskøne mands- og kvinde
figurer i Drigstrup kirke (13).

Netop i den periode, hvor Ørbæk kirkes 
kalkmalerier bliver malet i de nye hvælvin
ger, strammes kampen mod trolddom og 
hekseri. Pave Innocens VIII udsendte i 
1484 en bulle Summis desiderantes, der 
sammen med Heinrich Krämers og Jacob 
Sprenglers Malleus malleficarum fra. 1487 
gav startskuddet til en omfattende hekse
jagt over hele Europa. I Danmark indføjes 
på samme tid et ekstra afsnit om forgørel
se ved trolddom i Jyske Lov. Der er i den
ne sammenhæng, vi må se heksen i Ørbæk. 
Forestillingen om den gamle troldkvinde, 
der er stærkere end fanden selv, findes 
mange steder i tidens litteratur, drama og 
billedlige fremstillinger. I det lidt senere 
fastelavnsspil om Den utro hustru, som har 
været opført af skoleelever i Odense, 
maner en gammel kælling djævlen frem for 
at få ham til at friste en ung kvinde, men 
hun banker ham ad helvede til igen, da 
han ikke lever op til hendes forventninger.

Ikke kun de onde kræfter findes frem
stillet figurativt. I skibets 2. hvælv finder vi 
en korsfæstelsesscene. Målt i forhold til 
det officielle billedprogram er placeringen 
meget speciel, men som led i den folkelige 
forestillingsverden er det ikke så afgøren
de, hvor scenen anbringes. Vi ser Kristus, 
naglet til korset, med glorie omkring hove
det, og Kristus som frelseren rummer 
meget stærke kræfter, der virker beskyt

tende - i lighed med Maria-indskriften i 
samme hvælving.

Nogle af de tolkninger, jeg foreslår i 
denne artikel, kan forekomme diskutable. 
Det kan være vanskeligt - for ikke at sige 
umuligt - at nå frem til absolutte og defini
tive tolkninger i almindelighed. Og netop 
når vi beskæftiger os med træskomaleren 
og andre håndværkere, må vi medtænke 
deres pragmatiske, sammensatte og hete
rogene forestillingsverden, som vi har 
meget begrænset kildemateriale til for
ståelsen af.

Kalkmalerierne kan ikke tolkes ud fra 
én synsvinkel. Nogle af tegnene skal givet
vis opfattes som bomærker. Andre kan 
forstås som kalendersymboler. Til disse til
gange har jeg føj et en tolkning af de man
ge magiske tegn. Selv om enkelte tolknin
ger kan diskuteres, mener jeg at der er 
mere end rigeligt til at dokumentere en 
tolkning af mange af de hidtil uforklarede 
elementer i Ørbæk kirkes kalkmalerier. 
Der er en logik i dem: De udtrykker hånd
værkernes religiøst-magiske tanker og fore
stillinger i slutningen af det 15. årh. Opfat
tet på den måde udgør de et meget spæn
dende kildemateriale!

For at vi ikke skal være i tvivl om, hvem 
kunstneren eller håndværkeren er, har han 
anbragt murske og murhammer i en af 
sviklerne. Andre steder er det som 
bekendt en træsko. Det er mureren og 
hans sjak, der har stået ikke kun for 
opmuringen af hvælvingerne, men også

Mureren i Hesselager kirke. (Foto: Henrik M. 
Jansen).
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deres udsmykning. I Hesselager kirke har 
mureren gengivet sig selv eller en af 
arbejdskammeraterne med rund murerhue 
på hovedet og i arbejdstøjet med murer
skjorte, halvt rød og halvt blå. Vi kender 
en næsten tilsvarende fremstilling fra 
Stockholm, hvor der foran murernes skrå 
(vedtægter) fra 1494 findes en koloreret 
tegning af »Tordh murarmestare nu older- 
man«, udstyret med den samme type 
murerhue og den samme slags skjorte i mi
parti, her dog rød og grøn.

Hvis søndagsturen falder forbi Ørbæk, 
evt. Gudme, Hesselager eller andre af de 
kirker, hvor træskomalerens værksted har 
været i aktion, så hent nøglen hos kirketje
neren, brug en halv times tid på kalkmale
rierne og oplev at få adgang til en land
håndværkers tankeverden for mere end 
500 år siden!
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ZUSAMMENFASSUNG
Die Wandgemälde in der Kirche im Dorf 
Ørbæk auf Fünen wurden vom sogenannten 
»Holzschuhmaler« und seiner Werkstatt ge
macht. Sie arbeiteten überwiegend im südost- 
fünischen Raum. Die Fresken unterscheiden 
sich von den Wandgemälden der professionel
len Maler, so wie auch die anderen Arbeiten 
von seiner Hand, durch eine andere Form von 
Logik. Im Gegensatz zum offiziellen Bilderpro
gramm der Kirche, das auf Ordnung und Syste
matik, auf eine Ganzheit, auf Hierarchie, Har
monie und Homogenität großen Wert legt, ist 
das Bilderuniversum des Holzschuhmalers frag
mentarisch und heterogen, und es besteht aus 
verschiedenartigen Elementen, die von einer 
pragmatischen Grundanschauung aus zusam
mengestellt wurden. Ein großer Teil der Zei
chen und Figuren, die bisher nicht interpretiert 
worden sind, muß man als magische Symbole 
verstehen, die einen apotropäischen Zweck 
haben, d.h. sie sollen die Kirche und ihre Wöl
bungen vor Anschlägen dämonischer Kräfte 
schützen. Die Wandmalereien in der Kirche in 
Ørbæk drücken religiös-magische Gedanken 
und Vorstellungen der Handwerker auf dem 
Lande Ende des 15. Jahrhunderts aus.

Leif Søndergaard, f. 1946, mag.art. Amanuensis ved Center for Nordiske 
Studier og Center for Sprog og Litteraturvidenskab. Formand for Labora
torium for folkesproglige middelalderstudier. Ph.d.-projekt om »Faste
lavnsspillet i Skandinavisk senmiddelalder«. Arbejder primært med folke- 
kulturelle emner i senmiddelalderen, men beskæftiger sig også med kultur- 
og litteraturhistoriske problemstillinger og med nordisk litteratur. Af de 
vigtigste publikationer kan nævnes bl.a.: »Fastelavnsspillet i Danmarks 
semmiddelalder« (1989), »Syv fantastiske analyser af Karen Blixens »Rin
gen« - og diverse overvejelser om teori og metode«, K&K 73 (1993), 
»Paris’ dom - fra antikt motiv til middelalderligt fastelavnsspil« (1995). 
Desuden foredrag på kongresser i USA, Canada, England, Frankrig og 
Spanien.
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Møller i Svendborg købstad
- en historisk oversigt

af Otto Jonasen

Indledning
Den historiker, som vil gøre andre delagti
ge i sin forsknings resultater møder to 
faldgruber, det er let at dumpe i: 1. At 
udgive resultater af konklusioner på lige 
fod med forskningsresultater. Konklusio
ner kan vise sig at være »kortslutninger«. 
Her kunne et lille »antagelig« tage brod
den af en eventuel fejlslutning, måske 
forebygge dump nr. 2. Ukritisk at gengive, 
hvad tidligere kilder har skrevet eller sagt. 
Så ville et »angivelig« være på sin plads.

Et typisk »dårligt« eksempel er Helva- 
derus, som i 1612 skænkede Svendborg 
beretningen om den borg, der skulle have 
stået på Vor Frue kirkebakke fra Svend 
Tveskægs til Valdemar Sejrs tid. Denne 
myte har været brugt som kilde gang på 
gang helt ind i vort århundrede. Først i 
den seneste snes år er der for alvor blevet 
sat spørgsmålstegn ved den historie.

Det var en lang række fejlslutninger 
vedrørende Svendborgs møllers historie, 
der provokerede mig til ved denne artikel 
at sætte tingene på plads. Når der i det føl
gende findes afvigelser fra beretningerne i 
de anførte trykte kilder, så er forklaringen 
her. Alle citater er angivet bogstavret.

Bymøllen
Bymøllen var den første vandmølle i 
Svendborg. Dens oprindelse fortaber sig i 
den uskrevne historie. Naturvidenskabeli
ge undersøgelser har påvist, at mølledam
men skabtes ved opstemning i 2. halvdel af 
1000-tallet, hvad der vidner om, at et by
samfund er ved at udvikle sig på den tid. 
Møllen har i århundreder været kaldt 
»Kongens Bymølle«. I 1419 omtales »Kro
nens Mølledam«, da Erik af Pommern 
overlader byen engarealerne på begge 
sider af Møllebækken »langs op og ned til 
Kronens Mølledam«. Kongen havde selv

følgelig en fæster til at drive møllen. Sene
re kom der et mellemled, en herremand, 
der som kongens lensmand forvaltede de 
kongelige ejendomme.

I 1503 fastslår en dom ved rettertinget, 
at Bymøllen »havde været mølle af Arilds 
tid«. 1563 noteres, at kronen ejer Bymøl
len, og en fæster svarer indfæstning: 40 
daler. 1588 omtaler biskop Jacob Madsen 
den som en mølle med 1 kværn. Samme år 
er jordebogsafgiften 1 læst mel og 2 mark. 
1680 omtales den som byens største mølle, 
og den svarer landgilde til Odense hospi
tal. 1690: Mølleskyld 12 tdr. hartkorn.

Møllerens status som kronens fæster gav 
anledning til nogle sammenstød med den 
lokale øvrighed. Selv om møllen lå »inden 
Byens Frihed« mente han sig ikke forplig
tet til at svare afgifter til byen. Han svare
de sine afgifter gennem amtsstuen. Til 
gengæld nægtede byen ham almindeligt 
borgerskab: Ret til at drive borgerlig næ
ring, altså handel f.eks. med mel, brød og 
øl. Ligeledes fik han ikke del i byens 
markjorder eller græsningsrettigheder.

Striden brød ud i lys lue, da konsumtio
nen blev indført, og en meget emsig 
konsumtionsforvalter Laurids Jørgensen 
kom til magten i 1673.1 1676 sidder møller 
Christen Nielsens enke Dorthe som fæster, 
og hende falder Laurids Jørgensen over i 
al sin magt og vælde. Hans betjente har 
opsnuset, at Dorthe har alt for mange tøn
der godt øl i sin kælder. De tæller tønder 
og måler mængden af mask fra brygningen 
og hævder, det er langt mere end svarende 
til den mængde malt, hun har anmeldt. 
Desuden hævdes det, at hun har solgt både 
øl, brød og brændevin. Hendes sag føres af 
Mads Troelsen som boede i klosteret - 
trods konsumtionsforvalterens protester 
(Mads viser ikke på stemplede papirer, at 
han har ret til at fremføre sig som proku-
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rator). Men borgmester og råd afviser 
Laurids Jørgensens protester, og Mads 
påviser, at det mel og den malt, Dorthe 
har brugt - ud over de anmeldte kvanta - 
det er varer, hun har »toldet« fra sine møl
lekunder, og som de har betalt afgiften af. 
Sagen blev udsat et par gange og endte 
med, at Dorthe blev frikendt. Derimod 
blev hun dømt, fordi hun havde et par 
høveder, der ikke var anmeldt. De var 
»lejet i foder« hos Pindmølleren. De blev 
konfiskeret.

Endnu en gang er konsumtionsforvalte
ren ude efter bymølleren. Det er i 1679. 
Fæsteren hedder nu Christoffer Rasmus
sen - (gift med enken?). Han lader sig 
ikke gå på, men indhenter stiftamtman
dens erklæring, som klart sætter bymølle
rens status på plads: Bymølleren er kon
gens forpagter og skal ikke yde noget til 
byen, men betaler sine afgifter til amtsstu
en. Følgelig må han heller ikke drive 
nogen borgerlig næring og heller ikke have 
andel i byens markjorder eller græsnings
rettigheder. Konsumtionsforvalteren får 
ordre til at holde sig fra bymøllen med 
sine fordringer. Denne erklæring blev læst 
og påskrevet, og et tingsvidne (skriftlig 
kopi) tilstillet fogden Peder Jensen i 
klosteret, som havde formidlet henvendel
sen til stiftamtmanden.

Ved grund- og bygningstaxationen i 
1682 blev bymøllens bygninger takseret til 
60 rdl., grunden til 10 rdl.

I 1761 ved den første brandtaxation tak
seres bygningerne til 410 rdl.

På den tid står konferensråd Poul Abra
ham Lehn på Hvidkilde som indehaver. 
1870 sælger baron Rosenørn Lehn møllen 
til købmand J. Fog. Da hører til møllen 8 
rdl. grund i byens markjorder.

1870 bliver den gamle bindingsværks
møllegård nedrevet og et nyt to-etagers 
hus opført. Det står der endnu: Møllerga
de 62. Vandhjulene blev solgt, og der blev 
indført dampkraft, som fungerede til 1898, 
da bymøllen blev nedlagt.

Bymøllen har naturligt nok lagt navn til 
Møllergade, som går der forbi på møllens 
dæmning og til Møllerporten, som i århun
dreder stod lige ved broen, der førte over 
gaden til bækløbet. At Møllergade også i 
gammel tid kaldtes Algaden/Adelgaden 
viser, at der i middelalderen var tale om et 
hovedstrøg ligesom det øst-vestgående 
Brogade-Gerritsgade. I øvrigt har næsten 
alle gader i den indre by senere været 
betegnet som Al/Adelgaden. Det ses i skø
der fra 16- og 1700-tallene. Et eksempel 
fra skøde- og panteprotokollen: »Et Huus 
i Byens Brogade beliggende, Forhuset 7 
Fag 2 Etager Bindingsværk, teglhængt til
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Bymøllens hjul. Foto i Svendborg Byhistoriske 
Arkiv.

Adelgaden Gaards og Haugerum ud til 
Røven« (senere Set. Pedersstræde).

Pjentemøllen - Pindmøllen
Hans Gaas var sognepræst ved Vor Frue 
Kirke, den første efter reformationen 
(1536). Hans moder havde købt en gård i 
Bagergade, og det var der, Hans Gaas så 
byens bæk, Springsbækken, styrte ned ad 
bakken mod Dronningemaen og forstod, 
at den kunne tæmmes og nyttiggøres; hvor
for han ca. 1540 tog fat på at bygge sin 
vandmølle. Når man i dag iagttager den 
smalle passage mellem husene nr. 3 og 5 i 
Bagergade - formodentlig uændret gen
nem århundreder - og forestiller sig bæk
kens strøm derigennem, forstår man, at 
der har været pres på vandet.

Navnet »Pindmølle« kan udløse den 
tanke, at det har været noget skrøbeligt 
byggeri, noget pindeværk. Men det kan 
også være det folkelige vid, der har sagt 
»pinde« om et værk af nedrammede pæle, 

Pjentemøllen 1805. Tegning: Otto Jonasen.
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der har dannet en spunsvæg til at stemme 
vandet op med støttet af en jordvold. Den
ne er siden blevet forstærket ved gennem 
lange tider at få tilført kampesten, som der 
jo er nok af i omegnen, men det tager tid 
at få dem flyttet til. En sådan spærring af 
pæle - i stedet for vold af jord og sten - 
benyttede i 1825 den daværende pindmøl
ler, Morten Jørgensen, for at spare areal - 
da han havde købt sin nabos have for at 
udvide mølledammen. Navnet »Pjente- 
mølle«, som midt på 1800-tallet afløste 
»Pindmølle«, har sin parallel i Odense, 
hvor »Pjentedamsgade« minder om, at her 
har ligget en mølledam - formodentlig 
dæmmet op på samme måde.

»Skæreværket« i nyere udgave. (Foto: Knud 
Nielsen, Danmarks Købstadsmuseum - Den 
gamle By). Skæreværk: Vadmel er et uldent stof 
spundet og vævet temmelig fast. Ved behandlin
gen i stampemøllen blødgøres stoffet, garnet bli
ver delvis løsnet som i tøjer. Så krattes stoffet 
med et redskab - eller maskine - tæt besat med 
flækkede kartebollehoveder, hvis kurvedækbla
de ender i en nok, en lille krog, som på en burre. 
Derved rejses luven til et ujævnt lag af ulige lan
ge uldhårsender. Luven beskæres for at blive til 
et jævnt lag. Det blev i gammel tid gjort med en 
forlænget fåresaks med alenlange knive. Ca. 
1860 blev der konstrueret en maskine til formå
let, en slags »plæneklipper« med roterende 
cylinderknive. Det er skæreværket.

Tromle besat med karteboller. (Foto: Knud Niel
sen).

Hans Gaas stødte på uventede vanske
ligheder, da han havde bygget sin vand
mølle. Det kom fra bymølleren Hans 
Pedersen, som mente, at den nye mølle 
hindrede strømmen af vand til den konge
lige mølledam. Det kom til en proces, der 
varede i flere år, men tilsyneladende endte 
uden nogen afgørelse. Pindmøllen blev i 
alt fald stående. I sagens akter omtales, at 
Hans Gaas havde en fredelig aftale med 
en anden berørt møller, hvad der har fået 
historikere til at gætte om, hvor den mølle 
så har befundet sig, måske oven for Bager
gade, men det forekommer lidet sandsyn
ligt. Mon den ikke snarere har stået mel
lem Pindmøllen og bymølledammen? På 
det sted har der senere roteret et vandhjul, 
nemlig i årene efter 1860. Da havde farver 
Kisbye i et udhus et skæreværk stående, 
som blev trukket af vandkraft. Stedet kan 
ses på matrikelkortet og er nu midt i »Far
vergården« på legepladsen foran Pjente- 
møllestræde nr. 20.

Pindmøllen betegnes som en lille mølle. 
I 1761 noteres dog Jacob Pindmøller som 
indehaver af tre kværne (brandtaxatio- 
nen), mens den større Bymølle kun har to, 
men kværnenes størrelse kan jo være for
skellig. Til Bymøllens dam kom også mere
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Pjentemøllens baghus med indkørselsport. Det lille vandhjul trækker et savværk anbragt i baghuset. 
Foto i Svendborg By historiske Arkiv.

vand end det, byens bæk sendte gennem 
Pindmøllen, nemlig vandet fra Grubbe- 
møllen gennem Møllebækken, også kaldet 
Dronningbækken, da den flød langs Dron- 
ningemaen.

Da Pindmøllen i 1855 blev averteret til 
salg noteres, at den har to vandhjul hver 
med en diameter på 874 alen.

Til forskel fra Bymøllen har Pindmøllen 
altid været i privat eje. I 1682 hedder eje
ren Velbårne Rubek Kaas, også ejer af 
Lindeskov. 1723 Capitain von Deden 
(også adelig?), men ellers har det været 
mølleren selv, der ejede den. 1761 Jacob 
Møller, 1771 Jørgen Mortensen, 1801 hans 
søn Morten Jørgensen, som gjorde sig 
stærkt gældende blandt byens borgere og 
bl.a. gjorde efterverdenen den tjeneste at 
skrive sin dagbog. Efter et par ejerskift 
blev Pindmøllen nedlagt og nedbrudt i 
1899. Den tekniske udvikling havde gjort 
møllehjulet gammeldags og overflødigt.

Konsumtionen
Efter enevældens indførelse i 1660 kom
mer der en lang række lovbestemmelser, 
som griber ind i møllernes tilværelse. 
Konsumtionen er omtalt under Bymøllen, 
men før den tid indførtes flere restriktio
ner.

Maltafgiften eller accisen, den første 
»giftskat«, var en gammelkendt sag, ind
ført allerede i 1519 af Christian den An
den. Der findes en liste fra 1522 over de 
borgere i Svendborg, der betalte accise - 
og hvor meget - antagelig efter selvangi
velse. Men nu kræver enevoldskongen 
anderledes kontrol med sagen. 12. februar 
1666 udpeges efter kongelig allernådigst 
befaling byens to møller til alene at male 
malt for borgerne, og de skal tage deres 
betaling kontant, 4 skilling pr. tønde malt, 
og ikke mere »tolde« af sækkene. Og de 
må kun modtage malt til maling, når der 
med sækkene følger accisekvittering fra
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Toldekop (i Svendborg & Omegns Museum). Stammer fra Tangå Mølle, Broholm. »Told« = 1 kop 
pr. sæk.

tolderen. For kontrollens skyld forbydes 
det dem at lade malt føre til møllen fra 
solen går ned, til den står op igen.

Samtidig forbydes det borgerne selv at 
male malt på deres håndkværne. 1. marts 
indkaldes 28 borgere og får besked om at 
afskaffe håndkværnene eller aflægge ed 
på, at de ikke vil male malt eller mel på 
dem, hverken til eget eller andres brug. De 
fleste lover at afskaffe håndkværnen, men 
nogle få får tilladelse til at male - dog ikke 
malt - også for andre, blandt dem Birete 
Grynkone (Hulgade 1) og Anders Peder
sen Skomagers hustru »for hendes Mands 
Alders og Svagheds Skyld«.

10. december 1666 møder (en ny) pind
møller Mads Bertelsen for rådet og 
aflægger ed på at ville overholde bestem
melserne af 14. februar, og reglerne ind
skærpes gang efter gang. Det er en hurtig 
sag at udstede love: At få folk til at lyde 
loven kan være en langvarig proces. Hyp
pigt indkaldes møllerne for at aflægge ed 
på, at de overholder bestemmelserne, og 
borgerne »opvares« jævnlig at møde på 
rådstuen for at lytte til formaninger for
midlet af borgmester og råd. Men - tryk 
avler modtryk - og svendborgerne smug
ler af hjertens lyst og efter bedste evne. 
Man lader sit mel og sin malt male uden
bys, hvor kontrollen ikke er så grundig, og 
smugler færdigvarerne ind i byen. Ørkilds 
to møller bliver hårde konkurrenter til 
byens møller.

27. februar 1684: Kongen har forlængst 
opløst de gamle selvrådige håndværkerlav 
og er i gang med at producere nye artikler 

til påbudte nye lav, og nu kommer der 
bud, at møllerne i byen skal danne et 
lav med de kongelige artikler. Christoffer 
Rasmussen i Bymøllen erklærer, at han 
som kongens fæster ikke er borger og der
for ikke kan indgå i et lav, så er der kun 
pindmølleren Peder Rasmussen, og én 
mand kan ikke udgøre et lav. Samtidig 
opfordres møllerne til at ansætte en be
tjent til kontrol, men begge erklærer, at 
det har de ikke midler til, men stiller sig 
under byens vagt.

Slibermøllen
»En liden Mølle uden Byen, men dog i 
dens Frihed«. Stedet er nu på Johannes 
Jørgensensvej ud for vestenden af SG-hal- 
len.

Den fik sit vand af kilder i mølledam
mens bund.

Slibermøllen omtales første gang i 1618, 
da bymølleren klagede over, at dens dæm
ning blev forhøjet. Det kunne jo betyde, at 
der kom mindre vand i Byens Bæk - men 
selvfølgelig kun en kortere tid, da vandet 
jo skulle løbe fra, når dammen blev fuld, 
enten ved at møllen gik, eller at det blev 
»spildt« ad bagslusen. Men sagen viser, at 
en betydelig del af bækkens vand kom fra 
Slibermøllen. Det flød derfra ned i Krog
vænget, de lave arealer - dengang våde 
enge med mange kilder - neden for nu
værende Langeshave ned mod Egensevej 
for at supplere det kildevand, som var 
bækkens oprindelige ophav.

Slibermøllen havde angivelig først været 
en kornmølle, men o. 1680, da den tilhørte 
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Erik Kaas’ arvinger, blev den brugt som 
stampemølle, hvor byens felberedere fik 
behandlet deres skind. Det noteres i 1704, 
at ejeren, nu kaptajn Sterup, havde bort- 
forpagtet stampemøllen til felberederne, 
men dens kapacitet slog ikke til. Det 
berettes 1770, at den kun kunne fungere i 
to timer, så måtte man stemme og samle 
vand i andre to til tre timer, og i den tid fik 
byen kun lidet vand fra bækken, hvad der 
kunne blive kritisk, f.eks. ved ildebrand. 
Det var tilfældet - flere gange - at folk 
måtte løbe ud og trække stigbordet ved 
stampemøllen for at få vand i bækken ved 
en ildebrand.

Da møllen kun havde kapacitet til at 
betjene fire af byens ti felberedere, søgte 
og fik byens felberedere bevilling til at 
bygge en ekstra stampemølle i Gammel 
Hestehauge. Det skete i 1771, og det er 
den, der står endnu i Christiansminde med 
rullende overfaldshjul, men uden »ind
mad«. Stampeværket findes opmagasine
ret siden 1901 - et sted i Svendborg - og 
kunne etableres igen.

I brandtaxationen for 1761 hedder det: 
»Uden for Bagergades Port, et Huus til
hørende Madam Hviid, som ey beboes, 
alleene sammen med det derudi værende 
Stampe Mølle Værk er bortleyet til nogle 
af Byens Felberedere, i alt 5 Fag, Bindings
værk 1 Etage, Straaetag, tax til 100 Rdl.«.

Madam Hviid havde protesteret mod 
bevillingen til opførelse af den nye stam
pemølle, men forgæves.

1791 og fremdeles 1827: Byens Stampe
mølle.

I 1839 overtager garver Chr. Ravn møl
len fra byen som arvefæste. Han betaler 
100 rdl. årlig i afgift til byen og forpligter 
sig til at opføre nye bygninger af grund
mur og bindingsværk. 1840 noterer brand
taxationen, at der er to huse og en olie
mølle. Måske har Ravn også malet bark 
der som supplement til hans andre møllers 
produktion. Han skiller sig af med den i 
1849.

Da Vestergades Mølle nedbrændte i 
1857, fløj der brandflager derfra og an
tændte stråtaget på Oliemøllen - afstan

Stampemøllen i Christiansminde. Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
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den var 400 alen. Begge møller nedbrænd
te til grunden, men blev genopbygget.

Oliemøllens effektivitet aftog, da kilde
strømmen svandt ind. Sidst i 1880’erne 
blev den nedlagt. Den sidste »oliemøller« 
var møller Hermansen.

Byens Bæk - Springsbækken
Som allerede omtalt kom byens bæk 
oprindelig fra Krogvænget ved Egensevej. 
Fra disse lave vandrige enge flød den i 
århundreder. Men ret tidligt, antagelig 
omkring år 1500, fandt byens borgere på 
at forøge vandtilførslerne fra nogle kilder, 
der ellers flød til havs gennem Søgårds
bækken. Det kom oppe fra det sted, hvor 
senere Slibermøllen blev bygget. Derfra 
ledte man vandet hen til Krogvæget mel
lem to diger. Så passerede bækken Egense- 
gyden - nu Søgårdsvej - i et vadested, som 
der var megen kørende trafik over med 
deraf følgende stærk tilsvining af vandet. 
Stedet brugtes også til kreaturvanding, 
hvad der ikke mindskede forureningen. 
Til fodgængere var der lagt en række 

store flade sten, som man kunne skræve 
eller springe imellem. Heraf kom navnet 
»Springbæk«. Løbet mellem digerne kal
des senere »Stampebækken«, da det kom 
fra stampemøllen. En lille sø i Slibemaen 
havde også afløb til Søgårdsbækken. Det 
måtte føres i rørledning - gennemborede 
ellestammer - under den inddigede bæk 
ned til Søgårdsbækken. Morten Pindmøl
ler omtaler et sted, at han har et tings
vidne - udskrift af rådstueprotokollen - 
fra ca. 1730, som viser, at dette lille vand
område var en fiskedam, hvis udbytte 
udgjorde et af byfogdens »frynsegoder«.

Byens Bæk havde jo andre opgaver end 
at drive møllernes hjul. Den var et vigtigt 
led i byens vandforsyning. Flere strømgre
ne afledtes undervejs. Hvor vi nu har Cen- 
trumpladsen, mere nøjagtigt fortovet for
an Unibank, lå en plankesætning, hvorfra 
et par store borede huller slap en strøm 
gennem et par haver ud i Gerritsgade, 
hvor vandet flød i en åben rende langs 
Gerritsgade, Brogade, igen i nogle haver 
og ud i Sundet. En gren ledtes mellem to 

Byens bæk og møllerne.



huse i Gerritsgade ned i Badstuestræde, 
derfra til og over Kyseborg, siden i en dyb 
gravet rende langs Kyseborg omtrent hen 
til Valdemarsgade, så gennem Gravvænget
- det lave strøg mellem haverne i Skatter
gade og Valdemarsgade. Dette areal kun
ne oversvømmes ved opstemning af van
det i et stensat sluseværk ved Færgevejen, 
et led i byens forsvarsanlæg.

Lidt længere fremme, nu ud for rådhus
butikken, ledtes en strøm gennem haver, 
ind unders Wiggers klædefabrik, hvor van
det drev et vandhjul, som trak bl.a. et 
stampeværk, derfra ud over Kattesundet, i 
åben rende langs sydsiden af Torvet, gen
nem Klosterstræde og det gamle klostera
real, ud i Sundet nær nuværende Frede- 
riksgade.

Mange borgere lagde »lukkede render«, 
altså gennemborede træstammer - det var 
blokkedrejerne, der også var rendemestre
- fra bække og ind i deres gårde. Drikke
vand? Uha, nej! Men når man samlede det 
i en kumme, kunne det jo stå nogle dage 
og bundfælde skidtet, og så kunne man øse 
ovenaf og bruge vandet til andre hushold
ningsformål. Da Rasmus Eilersen i 1808 
havde købt den store gård Gerritsgade 33 
(senere hotel, nu Kvickly), fik han lagt en 
200 meter lang rørledning fra bækken 
(hvor nu Jyske Bank ligger), langs Vester
gade, under Lundevej og Valdemarsgade 
og ind i hans gård. Han betalte 10 rdl. for 
retten til at grave ledningen ned i Kloster
kirkens vænger.

Hver købmand havde sit brændevins
brænderi og brugte meget vand til svale
karrene. Det førte tit til strid mellem 
brændevinskarlene og møllerne, som be
skyldte hinanden for at lave fusk med 
vandtilstrømningen for selv at få mere 
vand. »Det var af gammel Tid accorderet... 
at ungefær tre fierde parter af Vandet løb 
fra Byen til Pindtzmøllerdam godvilligen 
for lidelig betaling« (citat af rådstueproto
kollen), mens resten gik ad de andre 
strømme. Men tvistigheder opstod jævn
ligt.

Endelig skulle der jo sikres vand til 
slukning i tilfælde af brand. Dette var så 
vigtigt, at brandinspektøren var vandforsy
ningens højeste øvrighed, og han værnede 
sådan om forsyningssikkerheden, at andre 

fandt, at han viste ringe forståelse for van
dets andre opgaver.

Af Morten Jørgensens dagbog 24. juni 
1807: »Der er mindre Vand, thi det går 
mere ned ad Gieritsgade, thi saa snart en 
Brændevinskarl finder for got, eller en 
Haandværksmand af de faae, som har 
Vandet i Gieritsgade, skal Vaske, saa kan 
han kun gaae op i Kaabersmedens Hauge 
og rense op i Renden, saa løber den 
største Deel ned i Byen, thi det er lavere 
ned til den Side, og naar de har ryddet op 
for det, saa gaaer det i 8 a 14 Dage, til der 
Tid efter anden flyder noget Skarn for 
igen, som kan stoppe«. ...20. september 
1806: »I dag er dog Vandet kommen igien, 
thi Ole Christiansens Brændevinskarl var 
her i Aftes, da vi havde Brændeviinskorn 
her, og vi kunne ikke faae det malet til i 
Morges, saa lovet han at giøre noget ved 
Vandet, thi det er ham, der raader meest 
for Vandet. At søge Brandinspecteuren 
kan ikke stort hielpe, thi han seer sig ikke i 
Stand til at giøre noget derved uden at 
spørge Ole Christiansen først. Men hvad 
skal man sige. Verden er ikke anderledes. 
De som har Penge kan giøre hvad de vil... 
og at søge Øvrigheden om Ret kan ikke 
hielpe, thi de holder med de store og anse
er ikke den ringere for noget... deels har 
vedkommende slet ingen indsigt i Vandets 
Gang... saa jeg maae finde mig deri og 
vente, om ikke Tiden kan give en indsigts
fuld Mand engang, som kan see Mangler
ne, og tillige, at de kan blive afhjulpne...«.

Grubbemøllen
kaldes også »Rødkilde Mølle«. Der har 
formodentlig været en del okker i vandet. 
»Rødkilde«-navnet kan også findes knyt
tet til Slibermøllen.

I en lidt yngre afskrift af »Grund- og 
Bygningstaxten« af 1682 - udarbejdet med 
henblik på skatteligning til by og kirker - 
nævnes Grubbemøllen som tilhørende 
»Velbaarne Frue Hilleborre Kaas« og Jens 
Møller som iboende. Han har nok været 
fæster eller forpagter. I 1705 nævnes Ras
mus Christensen som boende i Grubbe
møllen. Den omtales ikke i den originale 
taxt 1682, ej heller i den nye grund- og 
bygningstaxt 1723, antagelig fordi Grubbe
møllen lå uden for byen og havde en ade-
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Grubbemøllen 1920. Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv.

lig ejer og derfor ikke skulle have andel i 
borgernes fælles fæstemål, senere fælles 
ejerskab af markjorderne. Denne nye taxt 
var nemlig udarbejdet med henblik på jor
dernes fordeling ved overgang til selveje.

Grubbemøllen havde sit vand fra kilder 
i de rige vandårer i bakken, hvis vand 
nu gennem boringer tilflyder byens vand
værk.

Afløbet flød ad Møllebækken langs 
Dronningemaens sydside til Bymøllens 
dam.

Ved den første brandtaxation 1761 til
hører møllen Peder Jacobsen, den beskri
ves da således:

»1. Forhus 2 Etager, 6 Fag med Straae- 
tag, med Mølleværk, 2. Stuehus 4 Fag, 
nyopført med Straaetag. Ialt taxeret til 400 
Rdl«. I 1791 er der tilføjet et ladehus, seks 
fag, en etage med stråtag. Hele møllen tax
eret til 800 rdl.

I 1788 bygger mølleren Peder Jacobsen 
en vejrmølle i bakkerne over for Grubbe
møllen. Det er en stubmølle med to pille- 
og en brækkværn. Dens historie omtales 
senere.

De følgende ejere er: 1798 Rasmus 
Knudsen, 1805 Niels Jensen Tømmermand.

Herom beretter Pindmølleren Morten Jør
gensen i sin dagbog:

31. marts 1805: »Niels Tømmermand 
har købt Grubbemøllen for en 8te Dage 
siden af Rasmus Knudsen for 3900 Rdl. og

Grubbemøllerens vindmølle. Foto i Svendborg 
Byhistoriske Arkiv.

75



skulle modtage den til May. Rasmus 
Knudsen har nu været i Grubbemøllen i 
en halv Snes Aar. Han gav 2600 Rdl. den
gang, er nu stiget saa meget siden. Det er 
gyseligt, hvordan Eiendomme stiger.«

Den næste ejer er Peder Pedersen. Hans 
enke gifter sig 1817 med Ole Larsen. Ved 
hans død sælges møllen til P. P. Larsen. 
Ejendommen beskrives da med tilhørende 
12 tdr. land, deraf en del skov, og møllen 
har et syv alens overfaldshjul. Desuden 
hørte dertil en ejendom i Grubbemølle- 
strædet (nu -vej) nr. 22. Der opførte han i 
1857 en hollandsk vejrmølle og søgte i den 
forbindelse - men fik ikke bevilling til at 
installere en fransk hvedekværn og male 
mel. Mølleri var endnu ikke blevet fri 
næring, og grubbemøllebevillingen omfat
tede kun produktion af gryn og grut. I 
Grubbemøllen indrettede P. P. Larsen i 
1856 et stampeværk til at stampe vadmel.

Stampeværket bestod af bl.a.: »1. en lig
gende Axel 5 72 Alen lang 12 Tommer i 
Kvadrat af Eg med 2 Jerntappe og fornød
ne Ringe. 2. en Kumme med 6 Hammere 
af Bøg og Fyr med fornødne Skruebolte. 3. 
et fastslaaet Bord med Strammeindretning 
og flere Hylder«.

Grubbemøllerens Vindmølle
Af brandtaxationsprotokollen fra 1867: 

»Grubbemøllestræde, for.nr. 622:
a. en hollandsk Mølle af Grundmur, cir

kelrund, 13 Alen i Diameter 207? Alen høj 
til 2det Loft, og derfra spidsformig opad, 
hvor den ved Hatten er 7 Alen i Diam., 
forsynet med de fornødne Lofter, Gulve, 
Dørre og Vinduer, samt Tømmer og Sviks- 
tillingen med Jernankre. Taxeret til 3000 
Rdl.

b. Mølleværket indeholder bl.a. en skal
kværn med sandsten, en Rugkværn med 2 
rhinske sten, en Brækkværn med 2 rhinske 
sten, en fransk Kværn med 2 sten af flint 8 
Kvt 2 Tommer i Diameter.« (Så fik han 
den alligevel).

Begge møller solgte han i 1877 til L. J. 
Jeppesen, som foruden mølleri gav sig af 
med mange andre håndteringer. Vindmøl
lekraften udnyttedes i mange år til at drive 
et maskinsnedkeri, som blandt andet frem
stillede møbler.

Efter at en del af Grubbemøllen var 

brændt og bygget op igen, blev den i 1911 
købt af møller Peder Jacobsen. Da var den 
gået af brug som kornmølle, og bygninger
ne har siden været anvendt til forskellig 
industri med motorkraft. Hans søn, maler 
Hans Jacobsen, begyndte at producere 
træskobunde, en virksomhed som hans søn 
igen, Asger Jacobsen, fortsatte indtil 
omkring 1980. Nu ligger virksomheden 
stille.

Bygningerne står uændret og velholdt i 
den skikkelse, de har haft siden 1929.

Christiansmøllen
Det begyndte med stubmøllen, som Peder 
Jacobsen havde stillet op i bakkerne oven 
for hans Grubbemølle i en slugt, som sam
lede de vinde, der kom fra syd og vest, 
men ellers nærmest lå i læ. Den var Svend
borgs første vindmølle, opført i 1788. Den 
indeholdt to pille- og en brækkværn. Den 
skiftede ejer nogle gange, tilhørte en tid 
byfoged og landsdommer Johannes Uldall, 
hvorfor den i mange år kaldtes Uldalls 
mølle. Stedet, den stod på, var vanskeligt 
tilgængeligt. Man kørte over marken fra 
det højeste sted på Dronningholmsvej, 
hvor nu Pløjeholmen begynder, i en stor 
bue. Man efter udskiftningen måtte der 
anlægges en rigtig vej. Det blev det stejle 
nederste stykke af Bregnedalsvej oven for 
Dronningholmsvej. Pjentemølleren beret
ter 6. december 1805: »Vi var ude i Lille 
Bregnedal med Jacob Magaard Krøyer at 
sette Veyen af langs med Grubbe Mølle 
Vænget op til Veirmøllen, som skulle læg
ges an der. Den gik nu over Jorden.«

1804 blev den købt af bymølleren Jør
gen Hansen, som i 1809 flyttede den fra 
slugten - nu en plads i havekolonien »Sol
bakken« - 200 meter mod øst til en lille 
bakketop på en lod i Pløjeholmene, som 
han havde tilbyttet sig efter udskiftningen. 
Stedet er nu i Bregnegårdshaven lige nord 
for »Solbakken« ved Andelsboligselska
bets kontorbygning. Lodden strakte sig 
langs skellet til Græsholmemarken 200 
meter mod nord til den nylig anlagte vej, 
som nu førte til møllen, og som derfor fik 
navnet Vejrmøllevejen. To stuehuse, som 
Jørgen Hansen byggede lige ved vejen, 
står der endnu og kaldes lokalt Møllerhus
ene, nr. 55-61.
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Udsigt fra Galgebakken, til venstre stubmøllen. Blyantstegning af Søren Lcessøe Lange, 1800. Svend
borg & Omegns Museum.

Jørgen Hansen solgte i 1829 møllen til 
sin stedsøn Christian Klingenberg. Han 
købte senere »Holmehuset«, en tidligere 
skovfogedbolig, der lå på Porthusvej ved 
hjørnet af Vejrmølle vej en. Der byggede 
han sig et stuehus og i 1837 en stor hol
landsk vejrmølle, som står der endnu, efter 
ejeren kaldet Christiansmøllen eller Klin- 
genbergmøllen, senere efter den næste ejer 
Mølmarksmøllen. Christian-navnet har holdt 
længst ved, mens Mølmarksnavnet smitte
de af på Vejrmøllevejen.

I brandtaxationsprotokollen for 1837-47 
noteres:

»a. en Veirmølle i Pløjeholmen med Pil
leværk og Rugqværn, Straaetag, gammel 
og klædt med Fielle, taxeret under et for 
900 Rdl.« Det var stubmøllen.

»c. En Hollandsk Veirmølle med brand
muret Grund, 9 Alen høj, hvori er circa 
80.000 Steen. Møllen er 16 Alen bred og 
32 Alen høj til Overdelen af Hatten. De 
indvendige Indretninger, saasom Qværn 
og Steene, saavel som Vinger og Svikstil-

Vejanlæg op til stubmøllen, 1806. Tegning: Otto Jonasen.



Christiansmøllen.Foto i Svendborg Byhistoriske 
Arkiv.

ling er ei endnu fuldt færdige. Taxeres i 
den nuværende stilling for 2500 Rdl.«

1847. Møllen beskrives som i 1837 med 
tilføjelse: »Forsynet med Svikstilling, og 
Hatten med Spaanbeklædning. Der er 5 
Lofter med 6 Qværne, nemlig 2 Grubbe-, 1 
Rug-, 2 Sigte-, og 1 Gryn Qværn med 10 
Steene fra 6V2 til 11 Qvarteers Bredde, 2 
Sigter samt 14 støbte Jernhjul. Vindfanget 
er 36 Alen og saavel Møllen som de ind
vendige Indretninger er af bedste Bonitet 
og alt i durabel Stand. Ligesom Hatten 
drejes paa støbte Jernvaltzer. Denne Eien- 
dom taxeres under et til 9000 Rdl.«

Christian Klingenberg averterer møllen 
til salg 6. juli 1850: »med 12 Tønder Land 
Sædejord... samt Stuehuset 9 Fag grund
muret 1 Etage med Qvist, velanlagt 
Have«. Det lykkedes åbenbart ikke den 
gang, for han averterer igen 22. februar 
1855, og sælger den 18. marts til skipper H. 
H. Mølmark.

Natten mellem den 10. og 11. maj 1859 
nedbrændte møllen helt til grunden, så at 

sige intet af materialerne kunne genanven
des. Men den blev genopført i samme skik
kelse. Mølleren led et betydeligt tab, fordi 
et lager af korn ikke var forsikret.

Til supplement for vindkraften indførtes 
senere motorkraft, og dermed overlevede 
mølleriet til 1958. Siden har den stået stil
le. Nu tilhører den byen og anvendes til 
magasiner samt fungerer som byens illu
minerede vartegn! Derfor er krøjeværket 
sat ud af funktion. Det indre mølleværk er 
velbevaret.

Garver Christian Ravn
Havde sin virksomhed i Møllergade (nr. 
104) nu en del af Føtex’ areal. I 1828 byg
gede Ravn en vindmølle i sit vænge ved 
stranden - lige ved nuværende Lerchesvej
- til at male bark, siden også olie. Møllen 
nedbrændte 1833, og folkesnakken mum
lede, at det nok var »en finansplan«, da 
den var dårligt bygget og højt forsikret. 
Men det viste sig meget senere, at branden 
var påsat. En tugthusfange bekendte, at 
han havde gjort det som hævnakt, fordi 
Ravn havde afvist hans betleri.

Møllen blev genopført, og længe efter 
Ravns død averteret til salg (1867). Et 
maleri, der tilhører Svendborg & Omegns 
Museum, malet 1860 af Anton Erik Chri
stian Thorenfeld viser Ravns vindmølle. 
Nogle kilder har fejlfortolket billedet og 
konkluderet, at møllen stod der, hvor 
senere svineslagteriet blev bygget (nu Ny
borgvej 4). Angivelig skulle den oprindelig 
have haft seks vinger. En nøjere betragt
ning af billedet viser dog, at møllen stod, 
som nævnt, ved nuværende Lerchesvej. 
Det bekræftes da også af Pjentemøllerens 
beretning: Ved branden 1833 førte vesten
vinden gnister og brandflager hen til Ne- 
derste Mølle.

Den vindskibelige Ravn havde tid efter 
anden andre møller til sin rådighed til 
bark- og oliemaling. En tid havde han ind
rettet en Hestemølle på pladsen bag Møl
lergade. En tid besad han Slibermøllen, og 
han lagde navn til »Ravnemøllen«.

Et andet maleri, af Ferdinand Richardt
- omtalt i Svendborg & Omegns Museums 
årbog 1994 - viser (1868) et hus, der står 
på omtalte sted Nyborgvej 4, senere slag
teriets plads.
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Efter maleri af A. Thorenfeld (1839-1907), 1860. »Udsigt fra Strandlyst« (et sted ved Fruerstuevej) til 
højre Chr. Ravns barkmølle (ved Lerchesvej). Svendborg & Omegns Museum.

Her havde
Møller Peder Nielsen
i 1856 købt en parcel af Øxenbjergmarken 
af skibsbygger Lars Møller og i 1867 
opført sin ejendom. Der kan selvfølgelig 
have stået den omtalte seks-vingede mølle. 
Men hverken maleriet eller brandtaxatio- 
nen melder noget om, at der har været 
mølleri på stedet, selv om ejeren var møl
ler. Brandtaxationen 1867: »7 fag Forhus 
til Beboelse og Økonomi, 9 fag Baghus til 
Stald Avling og Værelse, 6 fag Sidehus til 
Kammer, Bryggers og Avling. Alt i Bin
dingsværk, 1 Etage med Tegltag«.

Dronningholms Mølle - Ravnemøllen 
havde navn efter Dronningholmen, som lå 
ca. 300 meter længere mod øst. Den havde 
været en holm i fjorden, og da fjorden blev 
til en mae, blev holmen til en lille bakke- 
knold, som i 1930’erne pr. skovl og trille
bør blev ekspederet ud på blød mosebund, 
da omfartsvejen »Dronningemaen« skulle 
anlægges. Dronningenavnet havde holmen 
fået fra en overlevering om, at dronning 
Margrethe I i sin tid havde lagt sin skude 
til ved holmen. Imidlertid ses navnet 
»Dronningholm« i et dokument, der er 
dateret 16 år før samme dronning blev 

født, så denne legende gik luften af! - men 
da historien lærer os, at kong Christoffer I 
havde været i byen og bekræftet Svend
borgs købstadsprivilegier i 1253, er det da 
sandsynligt, at han har haft sin dronning 
med, og hun hed Margrethe, så det kan 
være hende, der har lagt navn til myten. - 
Og så er der jo forskere i vor tid, der hæv
der, at Dronningemaen ikke har været 
sejlbar i historisk tid!

Dronningholms Mølle var en vandmøl
le, som »levede af« vandrige kilder ved 
foden af »Vibelts Bakker«. Arealet, hvor 
mølledammen lå, er stadig meget vandet. 
På stedet ligger nu en af krigstidens beton
tilflugtsrum lige ved Dronningholmsvej 
mellem nr. 26 og det nr. 32, som oprindelig 
var møllerens statelige stuehus.

Stedet kaldtes gennem lange tider 
»Peter Hyrdes Vænge«. Peter Hyrde boe
de i Bagergade 26. I 1790’erne (efter Peter 
Hyrdes død?) ejedes det af majorinde von 
Westen (Fruestræde 3). Hun solgte det i 
1798 til Chr. Qvist. 1803 er ejeren Hans 
Hansen Tobaksfabriqueur (Møllergade 37), 
1828 møller Niels Leth, som endelig i 1836 
afhænder det til garver Chr. Ravn (Møller
gade 104). Ved hver af disse handler omta
les det som Peter Hyrdes vænge uden 
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antydning om nogen bygning derpå. Først 
da Ravn køber det, omtales »at derpå er 
opført Stedet og Møllen«, og det er først 
fra 1837 det hele anmeldes i brandforsik
ringsprotokollen.

Hverken matrikelkortet fra 1810 eller 
Begtrups kort fra ca. 1820 viser nogen byg
ning derpå.

Da Ravn havde købt møllen fik den 
efter tidens skik navnet »Ravnemøllen« et 
navn, der i mange år overlevede mølleriet, 
nu kun i vejens navn.

Afløbet fra mølledammen gik i »Skidte- 
bækken« hen til og over Møllergade, over 
det nuværende Føtex’ areal og ud i Sun
det.

Ravn supplerede vandkraften med en 
dampmølle. Den brændte i 1845 og igen i 
1846, denne gang »rent op«. Det var 4. 
gang, der var brand i en af hans møller - 
men »ingen bryder sig for resten derom, 

da det går så ofte på«. Møllen blev genop
bygget og averterede med dagligt salg af 
mel og gryn. 1852 solgte Ravn møllen til 
Jesper Fløjstrup. Så følger i 1862 skibs
fører Niels Nielsen, 1868 køber grubbe- 
mølleren Peder Larsen den. Hans søn, Ole 
Larsen, meddeler i 1879, at kraften i møl
len bruges til uldspinderi. Omkring århun
dredeskiftet havde den tekniske udvikling 
overhalet brugen af vandmøller.

De efterfølgende årtier blev bygninger
ne anvendt til boliger. Ravnemøllen for
svandt endeligt i 1970’erne. Kun stuehuset, 
Dronningholmsvej 32, står der endnu 
istandsat med fire boliger.

Vestergades Mølle
Garver N. P. Rostgaard byggede sidst på 
året 1845 uden for Gerritsport på sin ejen
dom i Vestergade, nu nr. 57, en vindmølle 
taxeret til 100 rdl. Den blev nedrevet i

Dronningholms mølle set fra Møllergade hen over by mølledammen. Foto i Svendborg Byhistoriske 
Arkiv.
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1848, og samme år i juli kvartal registreres 
det, at han har opført »en hollandsk Veir- 
mølle« til 5430 rdl. Han søger kongelig 
bevilling til fuldstændigt mølleri. Han 
begrunder det med, at der »paa een gang« 
er kommet så mange garvere i byen, og da 
han bor så ucentralt, giver garveriet ham 
næsten intet. Endvidere har byens møllere 
mere at gøre, end de kan overkomme. Han 
får bevillingen. I 1850 sælger han møllen 
til Ole Knudsen.

I 1858 brændte møllen ned til grunden, 
men blev genopbygget. Møllen solgtes i 
1868 til bager H. P. Petersen, som kom fra 
Flensborg. Prisen var 8320 rdl. Den havde 
da fire kværne og bageri. 1887 døde H. P. 
Petersen, og hans søn, Theodor Petersen, 
overtog virksomheden og udvidede den 
med et dampmølleri.

Samtidig begyndte han produktionen af 
boghvedegryn og lagde dermed grunden 
til en ny virksomhed, som regner sin start 
fra 17. januar 1888, og som langt overleve
de Vestergades Mølle. Denne blev nemlig 
ødelagt ved en brand i 1895, og Theodor 
Petersen flyttede virksomheden til Østre 
Havn, hvor den voksede sig stor som

Svendborg Boghvede- og Havremølle 
Det var til boghveden Th. Petersen havde 
anlagt dampmøllen, og det blev boghve
den, den fynske nationalret, der først gjor
de virksomheden landskendt. På den nye 
plads ved havnen byggedes både mølleri 
og et stort silopakhus, lagerbygning og en 
stor beboelse til møllerfamilien. 1 1906 tog 
Theodor Petersen produktionen af havre
gryn op, og det blev den, der bragte virk
somhedens og dermed Svendborgs navn 
ud på verdensmarkedet. Efter Th. Peter
sens død i 1916 førte hans enke, Marie 
Petersen, foretagendet videre med sønnen 
Jørgen Petersen som daglig leder. Det 
voksede stadig, og produktionen udvikle
des støt.

»Skære, skære havre, det er til Hesteda
vre« hedder det i en gammel vise. Men her 
blev havregryn til værdsat menneskeføde 
ved fortsat avancerede produktionsmeto
der og blev ved ernæringsvidenskabens 
hjælp udviklet, beriget med vigtige føde- 
elementer som kalk, fosfat m.m. og pakket 
i forbrugervenlig emballage, der også sik-

Nordisk Kellogg's A/S's fabrik i Svendborg. 
(Foto: Henrik M. Jansen, 1995).

Nordisk Kellogg's A/S fabrik; i forgrunden stue
huset, som Th. Petersen byggede ved udflytnin
gen i 1895. Foto: Henrik M. Jansen.

rer holdbarheden. Markedsført under skif
tende navne: »Diamant«, »Avena«, »Oats«, 
»Dego« og endende med det slagkraftige 
»Foska« blev havregryn en verdensmar
kedsvare.

Nye produkter udvikledes således corn
flakes og »Møllerens gule ærter«. I 
1960’erne gik virksomheden ind i det mul- 
tinationale Kellogg’s Company og blev et 
datterselskab under Nordisk Kellogg’s 
A/S. Siden er det vokset stærkt til en af 
Svendborgs største arbejdspladser. Ved 
100 års jubilæet i 1988 noteres, at Svend
borg Boghvede- og Havremølle beskæfti
ger ca. 350 medarbejdere og bearbejder 
30.000 ton korn årligt. Den har således 
overfløjet og overlevet samtlige andre korn
møller i Svendborg.

Møller Michel Strøbech 
boede i Bagergade 58 og ejede nabogrun
den nr. 60, begge med bagsiden ud til 
Grubbemøllevej.
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På grunden nr. 60 byggede han i 1851
et seks fags hus og indrettede deri
et mølleværk. I alt taxeret til 740 Rdl.
1867 beretter brandtaxationen:
a. Forhus: 6 Fag 1 Etage, Bindings

værk, Vestgavl og 2 Fag Grundmur til 
Møllehus

b. Tilbygning: 3 Fag 1 Etage bindv. 
Bagmur grundmuret til Stald

c. Den i a værende Hestemølle 
befandtes saaledes
1. et Ganghjul med Axel, et Stjerne

hjul med dito og Krondrev
2. En Grynqværn med Drev,

2 rhinske Sten 5 Qvt. i Diameter
7 og 77’ tom. tykke
3. En dito med Drev og 2 rhinske 
Sten, 1 Alen i Diameter og 6 og 7 
Tommer tykke

Øvrige Tilbehør

Tilsammen

600 Rdl.

60 Rdl.

200 Rdl.

80 Rdl.

60 Rdl.
460 Rdl.

2200 Rdl.

Michel Strøbech døde 1882, og hans 
enke solgte ejendommen samme år til en 
ølhandler. Om mølleriet fortsattes vides 
ikke.

Graaes Mølle
Den driftige Niels Graae, premierløjtnant 
og ridder, købte 1819 af byen en stor 
grund ved nordsiden af den senere 
Ørkildsgade op mod Øverste Mølle Ban
ke. Han anlagde en kalkovn dér, byens 
første, med en produktion af 1000 tønder 
kalk årlig (1837) og en oliemølle - heste- 
trukken. Den omsatte 1834 200 tdr. rapsf
rø til 5000 potter olie.

Af Morten Pindmøllers dagbog den 11. 
oktober 1834: »Leutenant Niels Graae har 
gravet en Brønd i sin Have, hvor der var 
en Kilde. Nu har han gravet en Grøft ned

Bagergade 58-60. Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
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Graaes mølle, 1929. Foto i Svendborg By histo
riske Arkiv.

af Banken, at Vandet løber deraf. Han har 
i Sinde at anlægge en Oliemølle derved, 
men er for lidet Vand... Han vil nok ikke 
høste stor Fordeel deraf...«.

Men Graae byggede sin vandmølle med 
tilhørende dam, og den fungerede i over 
30 år. Han indrettede også en dampmølle 
- til fortrydelse for byens andre møllere, 
thi han trak kunder til sig, bl.a. fordi han 
var i familie med flere af de store køb
mænd i byen.

I 1845 byggede Graae vejrmøllen på 
banken oven for hans ejendom, en hol
landsk mølle, som - delvis - står der endnu 
og bærer hans navn »Graaes Mølle«.

Niels Graae døde i 1855, og vindmøllen 
tilhørte i nogle år J. Erichsen. Da han sæl
ger den i 1863 beskrives den med 35 alen 
vingefang, fire kværne, to sigter, otte fag 
grundmuret stuehus. Vejrmøllen fungere
de endnu i 1920’erne. 1 1929 blev vinger og 
hat taget ned. Møller Clausen fortsatte 
med motorkraft til 1940, hvorefter mølleri
et blev nedlagt og møllen omdannet til pri
vatbolig.

Vandmøllen forblev i Graae-slægtens eje 
til 1870. I vandmøllens bygninger var der 
en årrække mejeri, siden andre mindre 
industrivirksomheder. Nu (1995) ligger 
grunden øde.

Ørkilds Møller
Øverste og Nederste Ørkilds vandmøller 
var de eneste bygninger, der blev skånet, 
da svendborgerne i 1534 ødelagde Ørkild, 
både borg og landsby.

Vandet fra Kobberbækken og Trappe
bækken mødes i Øverste Mølles dam. 
Efter at vandets kraft er blevet udnyttet - 
henholdsvis spildt - gennem de to møller, 
ender strømmen ude i Sundet, flyder roli
gere og bundfælder, hvad den har haft 
med af sand og mudder. Gennem århun
dreder opstår her en banke, som for et par 
århundreder siden dukker op ved lavvan
de.

Af Morten Jørgensens dagbog 4. juli 
1841: »Jeg var på Koeholmen i Eftermid
dag. Jeg har ikke været der før, thi Vandet 
med dagligt Vande stod over den, Alen. 
Forige Sommer 1840 begyndte Havne 
Commissionen at sette noget Bolværk 
mod Byen, og nu i Sommer er der sat Bol
værk og et Slæbested, hvor de kan trække 
smaae Fartøyer op, og Fyldingen, som de 
Opmudrer med Muurprammen bliver kast 
der, og Baglasten bliver kast der, saa der 
alt er over en Alen opfyldt over dagligt 
Vande, og nu er en reen og tør Pias, og de 
Kiølhaler Fahrtøyerne der nu i Sommer, 
saa det er en stoer Pias, som kan blive til 
megen Nytte«. Og ved menneskers indgri
ben bliver møllebækkenes »delta«, Kohol
men, til Frederiksøen med en af byens 
største arbejdspladser: stålskibsværftet.

Ørkildsmøllerne har lige siden middelal
deren spillet en stor rolle for Svendborgs 
borgere, som dengang i byen kun havde 
Bymøllen - ja, og så deres egne håndkvær
ne. Og det gik gnidningsløst i århundreder. 
Vel var der lidt rigelig afstand til de uden
bys møller, især for små husholdninger, 
som ikke havde hest og vogn. Men så kør
te møllernes vogne og hentede og bragte 
varerne.

Men i 1666 kom det kongelige bud, at 
kun møllerne måtte male malt. Sammen 
med byens møllere blev også Ørkilds møl
lere indkaldt for at aflægge ed på, at de 
ikke ville modtage malt til malning, uden 
at der var accisekvittering med. Ikke nok 
med det. Tolderne fremkom med mistanke 
om, at ørkildmøllerne drev ulovlig handel, 
når både fra øerne lagde til ved Øxenbjerg
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»Udsigt fra Ørkild«, 1874. Maleri af Helmuth E. E. D. Dirckinck friherre af Holmfeld (1835-1912). 
Har lavet flere malerier med motiver fra egnen ved Svendborg Sund, for hvilke han bl.a. modtog 
kunstpriser. Slog sig senere ned i Seattle i USA, hvor han døde. Til venstre Øverste og Nederste møl
ler, til højre Graaes mølle. Svendborg & Omegns Museum.

med møllekorn. Jørgen fra Øverste og 
Jens fra Nederste Mølle svor på, at de 
aldrig havde og aldrig ville i fremtiden til
lade, at »Øboer og Tøsinger, som lagde til 
med deres både deromkring opskivede 
Købmandsvarer, andet end som det ordi- 
naire Møllekorn, som blev malet«.

I 1673, da konsumtionen blev endeligt 
indført, var det ikke blot malt, men alt, 
hvad der blev ført ind i byen, der skulle 
kontrolleres og beskattes. Men møllerne 
på landet er ikke under konsumtionens 
kontrol, og da ørkildmøllerne igen bliver 
indkaldt for at aflægge deres saligheds ed 
på, at de ikke vil modtage korn fra byens 
borgere uden toldseddel, stritter de imod. 
De »foregav, at de ikke ville indtage noget 
fra Borgerskabet til Malning uden Seddel, 
men saasom de er uden Byens Frihed, 
men under Sunds Herred og tiener til Tol
deren i Nyeborg« - så må de først tale 
med deres husbond om det med at aflægge 
ed til andre herrer. Det stod de stædigt fast 
på, selv om de blev truet af borgmester og 
råd med forbud mod overhovedet at male 
for borgerne. Den strid stod på i lange 
tider, for når der ikke blev krævet afgift i 
landmøllerne, så var der penge at spare for 

borgerne, som fik malet billigere på landet 
og så smuglede melet og malten ind i 
byen. Den diskussion og den trafik stod på 
i århundreder. Så sent som i 1826 klager 
Pjentemølleren 1. januar 1826: »Her er saa 
strengt med Toldopsynet... da det her i 
Byens Møller skal ligge til Skue, og de er 
her udsat paa enhver Tid for Overopsynets 
Inqvisitioner, og da Folk kan have det 
bedre i Udenbys Møller, saa kommer her 
intet... Den Strænghed jager Folk herfra, 
saa de stjæler det ind, det meste de bru
ger«.

Ja, de stjæler det ind, og et af de steder, 
der var yndet til den trafik, blev - vel net
op derfor - kaldt »Tyvehaven«. En del af 
den er nuværende Krøyers Have. Arealet 
strakte sig fra Bagergade lige uden for 
porten og næsten til Vestergade - imellem 
Kedelsmedestræde og Byens Bæk, som 
her løb, hvor den siden blev rørlagt: Nu i 
fortovskanten foran TV2-huset og teatret. 
Bækken var konsumtionsgrænse, og øst 
for den var der haver, som strakte sig til 
husene i Fruestræde. Tyvehaven var dels 
haver, dels enge med krat - med de gamle 
vold- og gravanlægs rester midt i. Næsten 
som beregnet til smugleri. Det hændte, at 
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en gruppe borgere »underholdt« betjente
ne i den ene ende af Tyvehaven, mens en 
anden gruppe smuglede i den anden ende. 
Morten Pindmøller fortæller 20. januar 
1831: »... der har været en heel opstyr et 
par Aftener med Smuglerne og betienter- 
ne. De har samlet dem i mængde, nogle 
siger en 80 Mand med Gevæhrer og Pigge, 
og omringet Betienterne, og Smuglet mens 
de har omringet dem, og et par af Betien
terne har de slaaet, men det vil nok faae 
en gal Ende.«

I møllerne var der næsten til stadighed 
posteret en betjent for at påse, at reglerne 
blev overholdt, alt vejet både ud og ind, at 
det stemte med seddelen. Til stor ulejlig
hed og irritation for mølleren, ikke mindst 
fordi betjentene selv ikke altid havde 
»rent mel i posen«. At afgifterne ikke blot 
var småpenge, ses bl.a. af, at told- og 
konsumtionsvæsenet i 1817 havde en sam
let indtægt på 46.506 rbd., hvoraf de 20.202 
rbd. kom fra »maleværket« = maltaccisen. 
Konsumtionen ophævedes i 1851. Det let
tede på mange forhold.

Ørkilds møller havde til stadighed ar
bejdet meget for byens borgere. I 1855 
angiver krigsråd von Lasson, at årsproduk-

Nederste mølle, stuehuset. Foto i Svendborg By
historiske Arkiv.

tet i Øverste Mølle er ca. 100 tdr., men 
vandmængden er svundet så stærkt, at der 
kun kan males fire timer om dagen med én 
kværn, altså en stor reduktion, da møllen 
har en grubbe- og grynkværn samt to mel
kværne.

Samme år angiver møller P. Hansen i 
Nederste Mølle, at der formales 1500 tdr. 
korn årlig. Her er mølleværket suppleret 
med et stampeværk, der behandler 8000 
alen vadmel. Mølleriet her blev først ned

Øverste mølle. Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv.
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lagt i 1946. Nu er møllebygningerne væk. 
Kun det store stuehus står tilbage.

Øverste Mølles vandhjul er for længst 
fjernet, men bygningerne er bevaret, og 
interiøret i møllehuset er også intakt.

Andre udenbys møller har næppe haft 
betydning for svendborgerne. Fra Tåsinge 
og andre øer har man i gammel tid - som 
det ses - søgt til Svendborg eller Ørkild 
med sit møllekorn. I »fastlands«-omegnen 
fandtes to vandmøller - nu i Svendborg 
kommune. Kogtvedgårds mølle var nok 
kun til gårdens og måske landsbyens 
behov. Det lille møllehus står der endnu, 
og mølledammens konturer kan erkendes, 
men mølleværk og -hjul er væk. Tilsvaren
de har Bjørnemoses mølle nok kun været 
herregårdsmølle. Her er også møllehuset - 
med beboelse - bevaret, og mølledammen 
kan ses, men resten er væk. Begge disse 
møller har da også ligget for fjernt for 
byens borgere.

Dampmøller
At mere moderne teknik måtte udkonkur

rere både vand- og vindmøller var vel til at 
forudse, og de første forsøg med at drive 
mølleri med dampkraft dukkede op 
omkring 1840, da Chr. Ravn forsøgte sig i 
Dronningholms Mølle. Omtrent samtidig 
var det, at Niels Graae indrettede sin 
dampmølle i Ørkildsgade. Den var da pro
duktiv nok til at påføre byens andre mølle
re generende konkurrence. Men han må 
nok ikke have troet nok på dampkraftens 
fremtid, da han kort tid efter alligevel sat
sede på vindkraft og byggede sin vindmøl
le. Derimod bed dampkraften sig anderle
des fat i Vestergades Mølle fra 1888. Alle
rede da havde

Svendborg Dampmølle 
længe markeret den nye tids dominans på 
mølleriets felt. Det store kornpakhus ved 
Søndre Havn, som i 1858 var blevet opført 
af grosserer H. J. Rasmussen, blev i 1872 
overtaget af et konsortium af tre driftige 
virksomhedsledere, Fabrikant L. Lange, 
købmand J. P. Baagøe og skibsreder N. 
Troensegaard, som deri indrettede en stor 

Svendborg Dampmølle. Foto i Svendborg Byhistoriske Arkiv.

86



dampmølle. Den fungerede fra 1874 til 
1934, da det hele brændte, og mølleriet 
ikke blev genopført. I sin tid var Svend
borg Dampmølle en betydelig virksom
hed. Eksempelvis kan nævnes, at der i 
1876 produceredes Th mio. pund mel og 2 
1/4 mio. pund klid, hvoraf det meste eks
porteredes.

Øxenbjerg Dampmølle
blev oprettet i 1879 af skibsbygmester P. 
Troensegaard. Den fungerede i 80 år som 
hvede- og rugmølle. Den er nu helt væk, 
og pladsen tilhører Nordisk Kellogg’s A/S.
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ZUSAMMENFASSUNG
Die geologische Lage Svendborgs, das wellige 
Gelände, hat eine Reihe von Quellen und 
Bächen geschaffen. Deshalb ist es seit jeher 
möglich gewesen, die Wasserkraft zu nützen. 
Es war König Valdemar d. 4., der später Atter- 
dag genannt wurde, der es zur Pflicht, beson
ders für seine Lehnsmänner, machte, Wasser
mühlen zu bauen, »damit unsere Wasserläufe 
nicht ins Meer fließen ohne daß sie dem Staat 
gedient haben«. Jahrhundertelang waren die 
Wassermühlen die einzige Form von mechani
scher Energie. In Svendborg kamen die Wind
mühlen verhältnismäßig spät dazu, erst im 
Jahre 1788 bekam Svendborg die erste Wind
mühle und noch 50 Jahre vergingen, ehe noch 
mehr Mühlen gebaut wurden. Als die Mühlen 
ihre Höhepunkt erreicht hatten, hatte die Stadt 
sechs Windmühlen und sechs Wassermühlen, 
aber dann übernahmen die Dampfkraft und die 
Motoren die Arbeit, und die alten Mühlen 
wurden unrentabel.
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Fichs Gaard
- Svendborghuset i Den gamle By

af Bue Beck

Købstaden Svendborg ligger på en kupe
ret bakkeknude, der mod øst afgrænses af 
Svendborg Sund og på de øvrige sider er 
omgivet af lave engdrag. Fra en samtidig 
beskrivelse ved vi, at byen i 1778 havde 
284 huse og gårde, to bykirker, en kloster
kirke og et centralt torv med et renæssan
cerådhus. Der var 14 gader og stræder med 
Møllergade som hovedgade. Bybrande 
havde ikke hærget siden middelalderen, og 
bebyggelsen havde senest lidt overlast 
under svenskekrigene i 1650’erne. Blandt 
Svendborgs 1714 indbyggere taltes 18 
købmænd, 14 skippere og 126 håndværke
re. Skibsfart var byens største næringsvej, 
og i havnen lå tre galeoter, 34 jagter og 10 
mindre både. Det giver indtryk af en lille 
driftig søfartsby, der nød godt af højkon
junkturen og udenrigshandlen i sidste 
halvdel af 1700-årene (1).

Et par menneskealdre senere - i sen
sommeren 1836 - besøgte H. C. Andersen 
Svendborg. Forfatteren iagttog den karak
terfulde gamle bebyggelse, som stadig var 
bevaret i den hastigt voksende søfartsby. 
Indtrykkene benyttede han senere i roma
nen »Kun en Spillemand«: (2) »Svendborg 
eier endnu Præget af Smaabyeme i det for
rige Aarhundrede; disse uregelmæssige 
Bygninger, hvor tidt den øverste Etage 

rager ud over den underste, hvilende paa en 
fritstaaende Bjælke; Karnapper som 
spærrer Udsigten for Naboen, brede For
stuetrapper med Steen- eller Træbænke til 
at sidde ude paa. Over flere Porte læses, 
udskaarne i Træet, Indskrifter deels paa 
Dansk, deels paa Latin. De ujævne Gader 
synes brolagte Høie, idet man i brækkede 
Linier vandrer snart op, snart ned«.

Ved foden af den stejle del af Møllerga
de, der kaldes Tullebrinke og fører ned til 
Bymøllen og Mølledammen, lå indtil okto
ber 1962 netop en af disse bindingsværks
bygninger, der ydermere i alt væsentligt 
var velbevaret. Såvel forhuset som et bag
hus på grunden skulle vige pladsen for et 
større og mere moderne byggeri, men for
huset blev i sidste øjeblik reddet af en ini
tiativrig privatmand med stor kærlighed til 
gamle huse. Det blev opmålt, registreret, 
nedtaget og lagt i depot til senere tider. 
Efter yderligere 29 år kunne forhuset i 
1991 indvies i Den gamle By som Fichs 
Gaard fra Svendborg, genrejst med øko
nomisk bistand fra adskillige fonde og pri
vatpersoner.

Historien om forhuset fra Møllergade 
60 begynder sankthansaftens dag 1761, 
hvor bygherren, bagermester Henrich Ras
mussen Fich (1718-1802) og hans hustru 
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Giertrud Andersdatter Fugleberg (o. 1725- 
1800), sørgede for, at porthammeren blev 
udsmykket med tre beslagformede ind
skriftsfelter med ægteparrets navne i yder
felterne og den fromme latinske sentens - 
Soli Deo Gloria - 23. juni Anno 1761 - i 
midterfeltet (3).

Henrich Fich var ejer af Møllergade 60 i 
1761. Fra Brandtaksationsprotokollen for 
Svendborg Kjøbstad fra samme år ved vi, 
at grunden i februar var bebygget med to 
forhuse i bindingsværk: Et syvfags i to eta

ger og et tofags porthus i en etage. Des
uden et syv fag langt sidehus i bindings
værk og et fem fag langt baghus i bindings
værk. Forhusene var teglhængte, sidehuset 
dels teglhængt, dels stråtækt, mens bag
huset var stråtækt.

De gamle huse blev nedbrudt, og i slut
ningen af juni er der en helt ny bebyggelse 
på grunden. På en panteobligation fra den 
29. juni 1761 omtaler Fich: »... min af Nye 
opbygte Gaard beliggende i Møllergaden, 
2de Etagier Høy med en muured Jord Kiel-

■ntnÅaMtc.rntf ?

Kongelig Landmaaler, Lieutenant Sigfred Johann Paulis kort over Svendborg købstad fra 1771. På 
det centrale torv ligger rådhuset, nord for dette Frue kirke og syd for Nicolai kirke. Fichs Gaard, Møl
lergade 60, lå umiddelbart syd for Bymøllen, hvor Aaen krydser Møllergaden.
Kort i by historisk Arkiv, Svendborg & Omegns Museum.
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Isometrisk rekonstruktion af bebyggelsen på Møllergade 60 i perioden 1761-1822. (Tegning: Bue Beck).

der ude til Gaden. Gaarden alt 9 Fag til 
Gaden streckende sig med syndre Gavl og 
Port til Niels Giertner Kobersmeds iboende 
Gaard og den Nordre Gavl til Byemøllen, 
samt mit i Gaarden 8te Fag Huus Een Eta
gie Høy af lige Stregning, alt steenlagt, til
lige Vesten i Gaarden et Stald Huus af lige 
Stregning 5 Fag et Etagie, lagt med Straae, 
samt Hauge og Gaards Rum og til dette 
Jord og Græsning i Byens Marker efter 
Grund Taxten 6 Rdl.« (4).

Ægteparret Fich, der hidtil havde boet i 
ejendommen Møllergade 56, lejede denne 
ud til guldsmed Erich Lindahl og flyttede 
samme efterår ind i Møllergade 60.

I brandtaksationerne fra 1761, 1771, 
1781 og 1791 gentages samme beskrivelse 
af bygningerne, idet begge udhuse beteg
nes som tværhuse, antagelig fordi de ligger 
på tværs af grunden og ikke, som denne 
betegnelse almindeligvis skal tolkes, på 
tværs af forhuset. I 1801 (5) er taksations
beskrivelsen fyldigere, og denne beskrivel
se gentages i 1811 og 1817:

Møller Gaden
Bager Sr. Henrick Fich Matr. No. 203

a. et Forhuus 9 Fag 2 Etager med 
Kielder under 7 fag. Egebindings
værk Teglhængt, indrettet til 
Værelser, Kiøken og Indkiørsels 
Port, en Skorsten, en Kakelovn.
å Fag 50 rdl. 450

b. et Tverhuus 8 Fag en Etage, 
Egebindingsværk, Teglhængt, til 
Bryggerhuus med en indmuuret 
Kiedel, Bagerstue, Portrum,
en Skorsten.
å 20 rdl. 160

c. et Baghuus, 5 Fag en Etage, 
Egebindingsværk, Straaetag til Stall 
og Loe.
å 20 rdl. 100

710 rdl.

Ejendommens grundstykke er meget lang
strakt og støder mod nord op til Mølle
bækken og Bymøllen, som igennem 1700- 
og 1800-årene tilhørte baron Lehn til Hvid
kilde. Beliggenheden giver nem adgang til 
vand fra Møllebækken, og naboskabet 
med Bymøllen har måske medført visse 
fordele for bagermester Fich. På den viste 
isometriske rekonstruktion er bebyggelsen 
på grunden opdelt i forhus med beboelse, 
en gård, et tværhus med bageri, en bag
gård og et baghus med stald samt en have 
på den bageste del af grunden. Den fem 
fag lange stråtækte staldbygning, der hav
de fjellegavle og synes at stamme fra den 
tidligere bebyggelse på grunden, blev ned
revet i 1833 (6), mens tværhuset med bage
ri var opført samtidig med forhuset i 1761 
og først blev fjernet i 1962. Forhusets ind
retning kendes fra en opmålingsforretning
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Det hvidkalkede forhus på Møllergade 60 set fra sydvest i sommeren 1917. Gadesiden er overpudset, 
mens den afvalmede gavl fremtræder i bindingsværk, der er overkalket. I underetagen er der o. 1880 
tilføjet et seksradet butiksvindue i faget nærmest porten. Butiksdøren og det tofags butiksvindue er 
indsat i begyndelsen af 1900-årene. (Hugo Matthiessen foto 1916. Svendborg & Omegns Museum).
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til ildstedsskat i 1813, hvor der omtales to 
stuer, et køkken og et bryggers - der ligger 
i tværhuset - med angivelse af disse rums 
indvendige mål (7).

Ved nedtagningen i 1962 kunne de 
skriftlige kilders beskrivelser bekræftes og 
i vidt omfang suppleres. Der blev udført 
opmålinger af planer, snit og facader, som 
sammen med en række bygningsarkæolo
giske iagttagelser har bidraget til forståel
sen af husets funktion og oprindelige ind
retning (8).

Kælderen var delvis sat i kampesten, og 
herover var der udmuret med mursten i 
forskellige formater med genanvendelse af 
en stor del sten i renæssanceformat. Der 
var en tydeligvis oprindelig kælderned
gang med retkantede false og indmurede 
stabler under husets ottende fag mod 
gaden. Kældervinduerne synes tilkommet 
senere. Kælderen havde en loftshøjde på 
ca. 190 cm og opdeltes på langs af et dra
gerværk båret af fire groft tilhugne ege
træsstolper. Bag dragerværket var der 
opmuret en kraftig skorstensfod, som bar 
husets skorsten og det åbne ildsted i køk
kenet. Kælderen var stenpikket og langs 
sydvæggen fandtes en ca. 50 cm høj tønde
bænk, der ligeledes var stenpikket.

Egetræsbindingsværket havde fodtøm
meret på en muret skråkantsokkel, der i 
gadesiden havde indmuret syv - antagelig 
romanske - granitkvadre. Mellem stolper
ne sad løsholter og såvel under som over 
disse en dok - et lodret tømmerstykke. 
Foroven var denne konstruktion i langsi
derne sammenholdt med en rem i halv
tømmer og i gavlene med en etagebjælke. 
Etagebjælkerne hvilede af på remmen ud 
for stolperne og var udsmykket med kar- 
nisprofilerede bjælkeender. Andet stok
værk gentog denne konstruktion, idet 
langsidernes stolper her var rejst på en 
karnisprofileret overgangsfod, der lå oven 
på etagebjælkerne, mens gavlenes stolper 
stod på den yderste etagebjælke. Stok
værksfremspringet var i begge langsider 11 
cm. Såvel gavle som langsider var desuden 
forsynet med skråstivere, som i gavlene og 
på andet stokværk var etagehøje, mens de 
i nederste stokværks langsider kun gik til 
løsholtene på grund af husets vinduespla
ceringer. Husets fag nr. VI-IX var ca. 10 

cm mindre end de øvrige fag. Tavlene var 
udmuret med flensborgsten, og mellem 
etagebjælkerne var der udfyldt med afrun
dede sten i rulskifte.

Hvor der senere var foretaget bygnings
ændringer, viste afboringer for nagler i 
stolper og fodtømmer sammen med tap
huller den oprindelige placering af bin
dingsværksdelene. Der var således spor 
efter et oprindeligt dørsted med beslåning 
til en halvdør i fag nr. VII, ligesom udhug
ninger i stolperne ca. 15 cm under tagrem
men viste, at der havde været luger i andet 
stokværk i gadesidens fag nr. II, V og VIII, 
og i gårdsidens fag nr. IV og VII. Portfaget 
havde i begge langsider en porthammer, 
der hvilede af på portstolperne og afstive- 
des af to knægte med buet underside. 
Gadesidens porthammer havde den oven
for omtalte bygherreindskrift. I den nor
dre gavl viste en vandret skråthugget rille i 
øverste stokværks løsholter spor efter en 
tidligere sammenbygning med Bymøllen. 
Jernkrogene under valmen på samme gavl 
havde rimeligvis været anvendt til at fast
gøre hejsestillads under vedligeholdelses
arbejder.

Tagværket, der ikke længere er bevaret, 
var udført med hanebåndsspærfag med 
dobbelte hanebånd. Over sydgavlen var 
taget afvalmet, og over nordgavlen var der 
spor efter en oprindelig tilsvarende af- 
valmning, der må være ændret ved op
førelsen af et højt nabohus i sidste halvdel 
af 1800-årene. Den oprindelige tagfod 
med opskalkning og udhæng var bibeholdt 
i husets gårdside. I tagværket sad ved 
husets nedtagning et simpelt hejseværk, 
hvor der kunne hejses genstande op fra 
portrummet gennem lemme i etageadskil
lelserne. Den kraftige skorsten, der er 
dimensioneret til det åbne ildsted, var 
trukket og båret af en skorstensstol i såvel 
andet stokværk som i tagrummet. Skor
stenspiben var udført med sokkel og ge
sims.

Beboelsen i husets stueetage havde ved 
nedtagningen et gennemgående hovedskil
lerum, der stødte op til bagsiden af det 
store køkkenildsted. Mod gaden var der 
en velbevaret panelstue med vægpaneler 
på de tre indvendige vægge og en kakkel
ovnsplads op mod køkkenildstedet. Der
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Gården til Møllergade 60 set mod forhuset i sommeren 1917. Gårdsiden er hvidkalket og en del af 
husets oprindelige vinduer er her genanvendt i overetagen. Tilbygningen i højre side af billedet er 
stuelejlighedens vaskehus, der blev tilføjet ved ombygningen i 1822.
(Hugo Matthiessen foto 1917. Svendborg & Omegns Museum).
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Plan af i.sal

Plan af kalder

Opmåling af Møllergade 60 i forbindelse med 
forhusets nedtagning i september 1962. Mål 
1:20. Aage Andersen og Mogens Brahde. 1962.

havde tidligere også været paneler på vin
duesvæggen, idet et panelstykke herfra var 
genanvendt i forbindelse med den senere 
indbyggede trappe. Rummet var udstyret 
med tre oprindelige tofyldingsdøre med 
oprindelige kasselåse, men med senere 
gerigter. En fjerde dør, der havde siddet i 
panelrummet, var senere genanvendt som 
indgangsdør til trappen. Dørene var på 
sidevæggene placeret midt for og på bag
væggen symmetrisk omkring midten. Sam

men med rummets vinduesvæg, der oprin
delig havde tre vinduer, har det dannet et 
meget harmonisk rum. Firefagsstuen bag 
panelstuen havde ikke bevaret sit oprinde
lige rumudstyr ud over en lille revledør i 
det nordre fag. Den ledte ind til et trefags 
kammer med spor af en oprindelig skille
væg under bjælke nr. VIII. På rummets 
nordvæg blev der ved nedtagningen iagtta
get et vægmaleri af en kirke i et landskab 
med træer og fugle. Her var også bevaret 
et oprindeligt vindue med rundpost, der 
har haft otterudede rammer. Køkkenet 
havde oprindelig været et fag længere, og 
desuden var der i det et fag brede spise
kammer spor efter en tidligere rumindde
ling med en skillevæg midt i faget. Køkke
net havde bevaret sit åbne ildsted med ild
stedshammer i egetræ. Trapperummet med 
trappen til overetagen var tilkommet sene
re. Den oprindelige port med ulig store 
fløje var bevaret mod gaden. Den var fla- 
meret, hvilket vil sige at den var beklædt 
med profilerede brædder i et sparre
mønster.

Etagen over beboelsen, det andet stok
værk, blev oprindelig benyttet til magasin 
og kornloft, hvad de fem omtalte luger 
bekræfter. Det har stået som ét stort rum, 
hvor kun den ene halvdel af husets fag nr. 
I har været afskilt, muligvis til en stejl 
trappe med forbindelse til portrummet. 
Det skal bemærkes, at der ikke blev fundet 
spor efter andre adgange til kornloftet, 
hverken ved husets nedtagning eller ved 
genrejsningen i Den gamle By.

En farveundersøgelse af forhusets bin
dingsværk og tavl viser, at huset i sine 
første år fremstod rødkalket over tømmer 
og tavl og med rødmalede vinduer og en 
rødmalet port med hvidt opstregne profi
ler (9). Inskriptionen fremstod med for
gyldte bogstaver og rosetter på en lys pari
serblå grund. Udmuringen mellem de pro
filerede bjælkeender var udsmykket med 
en sort streg, så stokværksfremspringets 
profiler syntes gennemgående. Huset fik 
senere en ændret farveholdning med bin
dingsværk, vinduer og port i en mørk kraf
tig grøn. Porten var stadig stafferet med 
hvide profiler og tavlene kalket lys gule. 
Sammen med dette farvelag skiltede Ba
germester Fich med store påmalede bager-
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Da Møllergade 60 i slutningen af 1700-årene fik grønmalet bindingsværk med lys gule tavl, blev der i 
øjenhøjde påmalet okkergule bagerkringler med sorte prikker - måske kommenskringler. Kringlen til 
venstre sad på gadesiden af husets fremspringende hjørnestolpe (nr. X) og havde en pendant på stol
pens gavlside. Den kronede bagerkringle til højre var den øverste af to kringler på den venstre port
stolpe (nr. III). Den højre portstolpe (nr. I) havde en tilsvarende udsmykning. (Foto: Bue Beck 1988).

kringler, to på hver portstolpe i øjenhøjde 
hvoraf den ene var kronet, og endnu to 
placeret i samme højde på hver sin side af 
nordgavlens frie hjørnestolpe. Kringlerne 
var okkergule med sorte prikker som 
kommenskringler og af omtrent samme 
bredde som stolperne, der måler 21 cm. 
Denne farveholdning blev bevaret indtil 
ombygningen i 1822.

Sammenlignes Møllergade 60 med an
dre købstadsbygninger i bindingsværk fra 
midten af 1700-årene, ses der mange 
karakteristiske ligheder. Her skal især 
fremhæves Møllergade 2 i Svendborg, der 
blev nedrevet i 1880’erne. Det var et otte 
fag langt hjørnehus i to stokværk med et 
lille stokværksfremspring, profileret over
gangsfod og profilerede bjælkeender. Det 
bemærkes, at dette hus også havde stok
værksfremspring i gavlen, såvel ved første 
stokværk som under overgavlen. Tilsynela
dende var denne konstruktion udført med 

stikbjælker til de bagvedliggende bjælker - 
en detalje, der ellers er karakteristisk for 
1600-årenes bindingsværk. Bindingsværket 
havde enkelte dokker og var i gavlene 
afstivet med etagehøje, symmetrisk place
rede skråstivere. Taget var ligesom på 
Møllergade 60 afvalmet med opskalket 
udhæng over facaden (10).

Gårdens bygherre og beboer igennem 
41 år, bagermester Henrich Rasmussen 
Fich, døde som enkemand den 3. maj 
1802. Samme dag indfandt skifteretten sig 
i gården, forseglede den og vurderede her
efter inventar og udstyr i hvert enkelt rum 
(11). Den samlede opregning af bohavet 
giver ved nærmere eftersyn et nærgående 
portræt af bagermesteren og hans hus
stand, der bestod af niecerne Inger og 
Maria Elisabeth Hansdatter samt tjeneste
pigen Ellen Pedersdatter (12). Fich havde 
ingen børn, men boopgørelsen viser, at 
han var en yderst velhavende håndværker
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Den oprindelige port mod Møllergade er flameret, dvs. beklædt med kantprofilerede brædder i et dia
gonalstillet mønster. Beklædningen er opsat i otte lodrette baner, der to og to danner et rudemønster i 
brystningshøjde. Den gående fløj er mindst og dækkes af tre af beklædningens baner. Kantprofilerin
gen er hvidmalet, mens brædderne er malet i samme kulør som husets træværk, rød, grøn og senest 
brun. (Foto: Aage Andersen 1962).

med husdyrhold og en formue på over 
5000 rdl., hvoraf alene ejendommen på 
Møllergade 60 var vurderet til 710 rdl. 
Faktisk var bagermesterens formue så 
stor, at han økonomisk må regnes på 
niveau med købmændene, købstadens 
øverste borgerskab.

De fire taksatorer går ind gennem For- 
huusets Indkiørsels Port, ind i Dagligstuen, 
og starter med en gennemgang af Fichs 
eget værelse, Sængkammeret, der har et 
vindue med to Vindues Gardiner mod 
gården. Her står et Himmel Sængested 
med blaastribet Omhæng, tre Stoele og et 
lille Slagbord, samt et Chatoll, hvori der 
ligger 432 rdl. i kontanter - et beløb, der 
svarer til værdien af hele gårdens indbo - 
samt sølvtøj, skøder og pantebreve for 
mere end 4000 rdl. Dokumenterne og en 
række pantsatte effekter viser, at Fich på 
sine gamle dage også har været pantelåner. 

I en kuffert ligger bagermesterens gang
klæder, hvorimellem bemærkes fire for
skellige Kiol og Vest, en graae Dagligkiol 
med 20 Sølvknapper og en blommet Cal- 
lemanqves Casseking med Vestforstykker - 
det er en praktisk snydedragt, en kjol, i 
uldent stof med blank overflade. Den har 
vesteforstykker, så det ser ud som om, der 
bæres en hel vest under. På væggen hæn
ger et Spejl og et Nürnberg Værk - et tysk 
ur - og endelig er der en Violin, som 
bagermesteren må have fornøjet sig med.

Det næste rum er Dagligstuen. Det er 
den stue mod gaden, der stadig har vægpa
neler og døre bevaret. Indretningen domi
neres her af et Slagbord med seks Læder 
Stoele og en Lehnstoel - en armstol. Bor
det må have stået på traditionel vis langs 
de tre vinduer, der har Halvgardiner - 
antagelig gardiner i den ene side af vindu
et. Der har været blomster i vinduerne, for
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Rekonstruktion af Fichs G aard med rumopdeling som 
angivet i skiftet efter bagermesterens død den 3. maj 1802. 

Situationsplan og snit i forhuset. Mål 1:200. 
Fuldt optrukne streger angiver, konstruktionerne er 

opmålt i forbindelse med nedtagningen i 1962. 
Punkterede streger angiver, at konstruktionerne og 

rumopdelingerne er søgt rekonstrueret på grundlag af 
beskrivelser i skiftet fra 1802 og angivelser i 

brandtaksationen fra 1801. 
(Tegning: Bue Beck 1995).
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Nordvæggen i panelstuen efter genrejsningen i Den gamle By. Panelerne er opdelt med lave fyldinger 
i brystningshøjde og aflange overfyldinger. Desuden er der lave panelstykker over dørene. Såvel på 
paneler som på døre har spejlet på fyldingerne kvartcirkulære afskæringer i hjørnerne. Døren, der 
også stammer fra husets opførelse i 1761, har to næsten kvadratiske fyldinger og en oprindelig kasse
lås. Derimod stammer de kanellerede gerigter fra husets ombygning i 1822. Det hvidkalkede felt til 
højre er kakkelovnspladsen. Panelstuen fremstod oprindelig gulbrun og fik i slutningen af 1700-årene 
en ensfarvet grøn bemaling. (Foto: Ernst Kallesøe 1991).

boopgørelsen opregner to Urte Potter. 
Rummet opvarmes af en 2 Etage Jern 
Kackelovn med Kaaber Tud og i loftet 
hænger en Malm Lyse Krone. På en Pyra
mide - en amagerhylde - står en række 
forskellige øl- og brændevinsglas, og des
uden er der et 24 Timers Stue Uhr med 
Fouteral - et standur.

Den fine stue, Øverste Stuen, er i over
ensstemmelse med de almindelige plan
indretninger i 1700-årene uopvarmet med 
møblerne placeret langs væggene. Beteg
nelsen angiver, at stuen blev anvendt ved 
festlige lejligheder og i øvrigt rummede 
husets kister med linned. Her kan bager
mester Fich have ligget lig i de foreskrevne 
tre døgn, men det fremgår ikke af skiftet. 
Stuen har fire vinduer mod gaden samt et i 
det nordre gavlfag, der springer frem for 
Bymøllen. Vinduerne er udstyret med ti 
Stk. Gardiner med Kappe. Møbleringen 

består af seks Stk. Guld læders Stoele - 
stole med gyldenlæder, et Indlagt Chatoll 
med Opsatz, tre Dragekister og et indmu
ret Skab i bagvæggen op mod skorstenen. 
De indeholder husstandens linned og 
pigernes gangklæder. Der er også et Blaa- 
malet Slagbord og et Lille Thee Bord. På 
væggene hænger Kong Friderich den 5te og 
hans Dronnings Portraiter, der må være fra 
tiden omkring bygningens opførelse, da 
Frederik den femte døde i 1766. Tre andre 
Skillerier i forgyldte Rammer og Glas for 
synes at være kobberstik. Belysningen i 
stuen kommer fra seks Lampetter - væg
hængte reflektorskærme af messing med 
lyseholdere.

Gieste Kammeret, der ligger ud mod 
gården bag Øverste Stuen, er Maria Elisa
beth Hansdatters værelse. Hun sover i et 
Skak Sængested med Omhæng, der er 
udstyret med tre blaastribet linnet Under-
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Det nordvestre hjørne af kælderen med rester afen oprindelig kældernedgang. I den retkantede mur
fals sidder to store nokker. Kældermurene er over kampestenene udført af store mursten, mens tilmu- 
ringen af dørhullet er sket med sten i et mindre format. (Foto: Aage Andersen 1962).

Tværhuset i Fichs Gaard set fra øst i den del af haven, der tidligere udgjorde »Baggaarden«. Husets 
bindingsværk svarer i konstruktionstype til forhuset, og den skråt afskårne gavl, der følger skellet, har 
bræddebeklædning på overgavlen. Tværhuset rummede bl.a. »Bagerhuuset« og »Bryggerhuuset« 
samt en gennemgang mellem »Gaarden« og »Baggaarden«. (Foto: Aage Andersen 1962).

99



Til venstre snit i lodpost på et bevaret oprindeligt vindue fra 1761. Lodposten har en barok udformning 
med en halvcirkulær forside, der afsluttes med flade hulkehlprofiler. Til højre snit i lodpost på et vindue 
fra ombygningen i 1822. Denne klassicistiske lodpost har en usædvanlig udformning, hvor de karak
teristiske tre kvarts ta ff er på hjørnerne er fremhævet med karnisprofiler. Mål 1:2. (Tegning: Bue Beck).

dyner, to blaastribet ulden Overdyner, to 
Hoveddyner og fire korte blaastribet Hoved 
Puder. Skaksengen er en topseng med top
pen over hovedgærdet, så omhænget kom
mer på skak, det vil sige på skrå, og de 
mange dyner og puder skyldes, at man sad 
op i sengen og sov. I rummet er der også et 
Klæde Skab, en Spinde Rok, en Kaaber 
The Machine, en Messing Caffe Kande og 
en Liden Bogreol, hvori står en Bibel, 
C5tes Lovbog og Arnths Sande Christen 
Dom - et af pietismens grundlæggende 
skrifter. Der er også to Fleuteraduser - en 
fordanskning af det franske udtryk for 
blokfløjte, flute å douce.

Kiøkkenet er bygget op omkring det sto
re åbne ildsted og vender ud mod gårds
pladsen. Ildstedet er udstyret med en 
Skorsteens Stang af Jern, tre Skorsteens 
Ringe, to store Skorsteens Lænker, en Jern 
Trefod og en stor Ildtang. Ved vindues
væggen er der et Kiøken Bord med Skab 
under. På den ene sidevæg er der en Tin 
Ræk - en tallerkenrække - med 48 Tin 
Tallerkener, og i den modstående sidevæg 
er Pigens Alkove Seng indbygget. Det er 
her tjenestepigen Ellen Pedersdatter 
sover. Alkoven er udstyret med en blaa
stribet ulden Overdyne, en blaastribet linnet 

Underdyne, to Hoved Dyner og et Blaar- 
garns Lagen. I samme væg findes Spiise 
Kammeret og Vadsken med Vadskebænk. 
Køkkenudstyret er mangfoldigt med tal
lerkener, skåle, fade og lysestager i tin, 
kedelbænkens udstyr i kobber og messing 
og en række pander, gryder, riste, stege
spid, vaffeljern og tænger i jern.

I den stenpikkede Kielder står en række 
tønder med øl, smør og kalk til hushold
ningen, Kar og Bøtter til fløde og ost sam
men med en Tiere Pøs, en Olie Dunk, 
Skrupper og Koeste og et Fiinlapper Kar - 
et finsk kar til rengøring. Der er også to 
Degntrug fra bageriet og et Mosttrug med 
en Mostperse og Støder.

På Forhuus Loftet, det vil sige magasin
loftet over beboelsen, er det først og frem
mest Sæcke, Haar Sold og en Strippe med 
Strogholdt - en bøtte med strygetræ til 
afmåling af korn - der vidner om etagens 
benyttelse til kornmagasin. Der er hver
ken korn eller mel på loftet, hvilket kunne 
tyde på, at Fichs bageri ikke har fungeret i 
længere tid. Både på dette loft og på Det 
Øverste Loft - hanebåndsloftet ovenover - 
er der forskelligt kasseret inventar og 
Skramlerie, der viser en udstrakt genbrug 
og uvilje til at kasssere og smide væk. Her 
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står en Paryk Blok, som var en uundværlig 
ting midt i 1700-årene, tre Bikuber fra 
haven, et Hundehuus, et Fuglebuur, en 
Rotte Sax, en Jern beslaaet Eege Kiste sam
men med redskaber fra gårdens daglige 
drift - en Styrte Saug, en Buil Øxe, en Skar 
Økse, en Hacke, en Skovl, en Klever 
Hacke, en Nøde, der er en svær trækølle, 
tre Navre - træbor - og fire Kiepstocke, 
tværstykker fra en arbejdsvogn.

I Gaarden er der tre store Stabler op- 
kløvet Brænde, og her ligger bagermeste
rens sengetøj til luftning - to blaastribet 
linnet Underdyner, tre blaastribet Hoveddy
ner, en rødtærnet overdyne, en Træke Pude 
med Vaar og et Blaargarns Lagen. Ligesom 
på lofterne er der også en lang række 
usammenhængende genstande og en del 
redskaber, tilsyneladende i et syndigt 
roderi.

Tværhuset indeholder, ud over gennem
gangen til Baggaarden, et Bagerhuus, dvs. 
et bageri og et Bryggerhuus, der begge har 
indgang direkte fra Gaarden. Bagerhuuset 
opvarmes med en en Etage Jern Kackel- 
ovn. Selve bageovnen er ikke omtalt, da 
den må være muret og dermed en del af 
bygningen, men der er fire Skødsler og to 
Ragere, 30 Jern Plader, 12 smaae Brætter, 
26 Dække Klæder, en Meel Tønde, et lidet 
Degntrug, en Ægge Skaal af Træe, et lidet 
Finlapper Saltkar og et lidet Tin Brænde- 
viins Bæger. I Bryggerhuuset er der en Ind- 
muuret Kaaber Kiedel og en Sye Kiedel - 
en gruekedel - sammen med tønder, trug 
og arbejdsbænke. Tværhuset rummer også 
et Spiise Kammer med flasker og øltønder 
samt en Rulle Stue, hvor der står et gam
melt langt Fyr Bord med Skuffe og en Eege 
Rulle med Stoke. Kammeret bag Rulle Stu
en er Inger Hansdatters. Det er opvarmet 
af en liden 2 Etage Jern Kackelovn med 
Kaabertud og her står et Himmel Sænge- 
sted med gi. tryke Omhæng - et omhæng 
med stoftryk. Herudover består møblerin
gen af et lidet Skab med Glasdør for, et 
Hiørne Skab, et lidet Bord med 3 Skuffer 
under og en Træe Lehnstoel. På væggene 
hænger seks Skillerier, og på stolen ligger 
en blaat Reise Hynde og en rød Reise Kap
pe. Da de er medtaget i skiftet, må det 
være bagermesterens rejseudstyr.

I Baggaarden foran Baghuuset ligger en

Dør på første sal fra ombygningen 1822. Den 
har en lav underfylding og en aflang overfyl
ding. Dørskiltet er i klippet messingblik, og 
gerigterne har en kraftig kanellering.
(Foto: Ernst Kallesøe 1991).

Møjdyng og her står en Hiulbar og en 
Høebar, det er to trillebøre, samt en Mæn- 
geballe, en blandebalje.

Baghuuset rummer Stalden, Bagporten 
og Loen. I Stalden er der opstaldet tre 
køer, men ingen heste. Hesten må stå i 
bagermesterens udlejede nabogård på 
Møllergade 58 sammen med en i skiftet 
omtalt Jagtvogn. I Bagporten, der fører til 
Haugen, hænger en lang Stiige og i Loen 
står en liden Fork og nogle Kar, men der 
er hverken hø eller halm her eller på Mel
lem Loftet. Taksatorerne bemærker til 
sidst, at der mangler en Griis som til Huus- 
holdningen vil behøves, men et Sviinetrug 
og et Griise Trug i Loen viser, at der tillige 
har været svinehold.

Bagermester Fichs 10-årige gudsøn 
Henrich Fich Qvist arvede Møllergade 60, 
som blev udlejet i de følgende år. I 1812
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Forhuset til Møllergade 60 
fremstod efter opførelsen i 
1761 med rødkalkede tavl og 
rødmalet tømmer. Kuløren 
som brændt siena. Det er en 
farvesætning, der har været 
almindelig i danske købstæder 
i 1600-årene og første halvdel 
af 1700-årene. Vinduer og port 
var også rødmalede, porten 
med hvidt stafferede profiler. 
De tre indskriftsfelter på 
porthammeren fremstod med 
forgyldt skrift og rosetter på 
en lys pariserblå baggrund. 
Mål 1:150.
(Tegning: Bue Beck).

I slutningen af 1700-årene fik 
forhuset en ny farvesætning. 
Bindingsværk, vinduer og 
port blev malet mørk grøn, 
porten med hvidt stafferede 
profiler. Tavlene blev kalket 
lys gule, mens bygherreind
skriften fremstod uforandret. 
Bagermester Fich skiltede med 
påmalede okkergule bager
kringler i øjenhøjde. Dels på 
hjørnestolpen mod nord, dels 
på de to portstolper.
Mål 1:150.
(Tegning: Bue Beck).
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Ved den radikale ombygning i 
1822 blev der indsat nye vindu
er, gadesiden blev overpudset, 
og der blev sat en retkantet 
trægesims under taget. I de 
første år herefter fremstod 
huset hvidkalket med lys brune 
vinduer og ensfarvet lys brun 
port. Mål 1:150.
(Tegning: Bue Beck).

I midten af 1800-årene blev 
gadesiden kalket lyserød - det 
var en af datidens mode farver - 
med hvidkalket etagefrem
spring og gesims. Vinduer og 
port blev malet mørk grønne, 
og porten fik igen hvidt staffe
rede profiler.
I slutningen af 1800-årene skif
tede facaden igen udseende og 
blev gråkalket med det grønne 
træværk uforandret. Omkring 
1900 var huset hvidkalket, en 
behandling, der blev gentaget
II gang. Døre og vinduer var 
stadig grønne. Og i årene umid
delbart op til nedtagningen i
1962 var gadesiden kalket lys 
gul, vinduer og port rødbrune 
og stafferingerne på porten 
mørk grønne. Mål 1:150. 
(Tegning: Bue Beck).
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Møllergade set mod nord ned ad »Tullebrinke« i 1896. Huset til højre i billedet med gråkalket facade, 
hvidkalket gesims og hvidkalket overgangsfod er Møllergade 60. Ved foden af bækken ses til venstre 
Mølledammen. Foto i Byhistorisk Arkiv, Svendborg & Omegns Museum.

solgte han den til Møller Claus M. Schnor 
i Rudkøbing, der også benyttede ejendom
men til udlejning, således i 1817 til bager 
Gertz. Gårdens bageri fungerede stadig på 
dette tidspunkt.

I 1822 købte Procurator og Birkedom
mer Mathias Jacob Pas bier g ejendommen 
og startede straks en større ombygning, 
der blev gennemført i løbet af sommeren 
(13). Den største forandring var indretnin
gen af en lejlighed i forhusets tidligere 
magasinloft og udskiftning af facadens vin
duer. Baggrunden for ombygningen må 
ses i Svendborgs store befolkningsforøgel
se i begyndelsen af 1800-årene med gode 
muligheder for udlejning af boliger (14). 
Den nye lejlighed var meget irregulær, 
men med nogenlunde samme disposition 
som den oprindelige beboelse i undereta

gen. Den blev forsynet med en række klas
sicistiske tofyldningsdøre kannelerede ge- 
rigter. Det kneb med pladsen til en ny 
trappe, som derfor blev delvis udbygget i 
portrummet. Huset fik også klassicistiske 
vinduer, i overetagen torammede med 
trerudede rammer, og i underetagen kors
postvinduer med torudede underrammer. 
De gamle vinduer blev genanvendt i husets 
bagside og fik senere nye vinduesrammer.

Lejligheden i stueetagen blev også om
bygget. Et fag fra køkkenet blev lagt til 
det bagvedliggende værelse, og der blev 
mod gården tilbygget et bindingsværks 
sidehus på tre fag til Vadskehus. I køkke
net blev alkoven fjernet og spisekammeret 
udvidet, ligesom der blev indsat to klassi
cistiske døre af samme type som i den nye 
lejlighed på første sal. Det skal også
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Afbindingen af bindingsværket til Fichs G aard foregik udendørs i Aarhus Mølles G aard. Her er 
gadesidens to stokværk lagt ud sammen med gårdsidens øverste stokværk og gavlene, således at tøm
meret kan vurderes og omfanget af udskiftninger fastlægges. (Foto: Bue Beck 1987).

bemærkes, at de panelerede vægge i dag
ligstuen ikke længere var moderne og der
for blev tapetseret over. I første omgang 
overvæggenes panelfelter, således at rum
met fremstod med moderigtige brystnings
paneler, der blev gråmalet. Senere blev 
hele vægfladen dækket med tapet og faget 
mod porten afskilt som en forstue til lejlig
heden.

Samtidig med ombygningen - eller nog
le få år senere - blev facadens forskårne 
bindingsværk med de sænkede løsholter 
pudset over og kalket hvid med lysbrune 
vinduer og port, og der blev opsat en sim
pel retkantet trægesims under gadesidens 
tagskæg. Fichs gamle bygherreindskrift 
over porten blev også overpudset og por
ten i gadesiden afkortet i forbindelse med 
en udjævning af den stejle Tullebrinke. 

Nogle år senere skiftede farveholdningen 
til en lyserød facade med grønne vinduer, 
hvidkalket gesims og hvidkalket stok
værksfremspring og herefter en blågrå 
kønrøgskalkning med hvidkalket gesims 
og hvidkalket stokværksfremspring. Ved 
slutningen ar århundredet skiftede huset 
igen farveholdning og fremstod nu hvid
kalket med grønne vinduer og grønmalet 
port, hvor flammeringens profileringer var 
streget op i hvidt (15).

Bageriet i tværhuset blev nedlagt sam
men med ombygningen, og det blev nu 
anvendt til Bryggerhuus, Karlekammer og 
Vognport. I 1833 blev baghuset med stald 
og lo nedrevet, hvorefter der ikke længere 
var husdyrhold på gården. I 1847 omtales 
der to Fag halvtag til Locum. Det synes 
tilføjet, da man ikke længere kunne forret
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te sin nødtørft bag køerne (16). Senere 
blev der igen drevet erhverv fra ejendom
men af Naalemager R. Jeppesen, og efter 
ham blev gården i 1889 solgt videre til 
Detailist R. E. May, som indsatte et seksru- 
det støbejerns butiksvindue i faget op til 
porten. I dette århundrede blev der indret
tet butik for en frøhandel i den firefags 
stue med stort butiksvindue og indgang fra 
gaden. Trods disse ændringer havde forhu
set ved nedtagningen bevaret store dele af 
sit oprindelige rumudstyr og indretning 
sammen med de senere tilføjelser.

Ved genrejsningen af Fichs Gaard i Den 
gamle By er der taget udgangspunkt i for
husets udseende, da detaillist May havde 
overtaget gården i 1889. Det svarer tids
mæssigt til de museumsinteriører, som 
bygningen danner ramme om - et skræd
deri fra slutningen af 1800-årene, et klun
ketidsinteriør og en kobbersmedie fra 
samme periode. Forhuset fremtræder der
for i det ydre hvidkalket over tømmer og 
tavl. Vinduerne fra ombygningen i 1822 
sidder i gadesiden og i det gavlfag, der i 
Møllergade sprang frem i gadeflugten. 
Forhuset er orienteret som i Svendborg og 
har fået en placering for enden af Vester
gade, hvor der er samme fald mod åen 
som i Møllergade.

Kælderen og stueetagen er i alt væsent
ligt genskabt, som det forefandtes ved 
nedtagningen med panelstue, øverste stue, 
køkken og kammer, men uden vaskehus. 
Der er foretaget enkelte større tilføjelser, 
således en ny vindeltrappe til overetager
nes kontorer. Museets tegnestue har fået 
plads i tagetagen og på første sal ligger en 
række administrationskontorer indrettet 
med genanvendelse af dørene fra 1822 og 
farvesat i en række tidstypiske kulører i 
limfarve. Her ønskede Erik Kjersgaard sit 
eget spartanske kontor indrettet med 
pompeianskrøde vægge og med udsigt 
over Aagade. At huset netop var fra 
Svendborg betød meget for Den gamle 
Bys direktør. Erik Kjersgaard havde fami
liemæssige relationer til byen, og Fichs 
Gaard var det største byggeri, han fik gen
rejst i sin direktørperiode, hvor hovedind
satsen ellers blev lagt på vedligeholdelse, 
modernisering og økonomisk styrkelse af 
museet.
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SUMMARY
The front building of No. 60 Møllergade in 
Svendborg was inaugurated on Midsummer 
Day in 1761. The owners of the house the 
baker Henrich Rasmussen Fich and his wife 
Giertrud Andersdatter Fuglebjerg had the 
knocker decorated with their names and the 
pious Latin inscription - Soli Deo Gloria - June 
23 A.D. 1761. There were three half timbered 
buildings. A two-storey front house with nine 
bays, living quarters on the ground floor, and 
store-rooms in the cellar, on the first floor and 
in the attics. Two outbuildings, one with eight 
bays and placed crosswise on the site con
taining bakery, a room for brewing and living 
quarters. The other placed in the same way 
containing cowhouse and barn. The cowhouse 
was pulled down in 1833, and the bakery in 
1962. At this time the front house was measu
red and registered, and all parts of the building 
were numbered and stored by a private person. 
25 years later the building was handed over to 
the museum Den gamle By in Århus where it 

was inaugurated on Midsummer Eve in 1991 
under the name of Fich’s Gaard. Here it repre
sents the architectural style of towns on South 
Funen in the 18th century.

Although the front building was rebuilt in 
1822 when the store rooms on the first floor 
were converted into a flat, it has been possible 
to reconstruct the original plan of the various 
houses by means of archaeological investiga
tions and information from archives. Especially 
a registration of the administration of baker 
Fich’s estate after his death in 1802 gives us a 
vivid impression of the house and its inmates. 
Here every single room and every single piece 
of furniture is mentioned. It has also been pos
sible to reconstruct the original colours from 
the time when the house was built. At that time 
it was red-washed, later on it was yellow- 
washed with green timber, and finally after it 
was rebuilt in 1822 it was first whitewashed, 
later pink and in the end of the 19th. century 
the facade was grey with white cornices.

Bue Beck, født 1950. Arkitekt MAA med speciale i bygningsrestaurering 
og dansk arkitekturhistorie. Er desuden videreuddannet i monumentre
staurering på The Institute of Advanced Architectural Studies i York og 
på UNESCO’s internationale restaureringscenter ICCROM i Rom i 1981. 
Har siden 1987 været fast ansat arkitekt for Den gamle By, Danmarks 
Købstadsmuseum, med ansvar for vedligeholdelse og ombygning af muse
ets 80 bygninger - og for nedtagning, flytning og genopførelse af nedriv
ningsdømte historiske bygninger til Den gamle By, så gadeforløb og haver 
også fremover understreger den helt specielle stemning. Medforfatter til 
bogen »Møgeltønder - Slotsby og Bondeby« samt en række artikler og 
foredrag om bygningshistorie, restaurering, opbevaringsforhold i museer 
og historiske maleteknikker.
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Vind og vejr

Det skib, som sejler for enhver vind, kommer aldrig i havn. (Finsk ordsprog) 

af Henning Thalund

Hvordan bliver vejret?
Sådan spurgte jægeren i stenalderen, 

mens han skubbede sin udhulede træstam
me ud i søen.

Det samme spurgte vikingen om, når 
tiden for sommerens togter nærmede sig.

Og det samme spørgsmål har søfolk og 
fiskere stillet sig selv og hinanden op gen
nem utallige generationer, og deres erfa
ringer og iagttagelser af himmel, vind og 
hav har været det materiale, som de har 
bygget deres vejrforudsigelser på.

Høj- og lavtryk, koldfront, varmfront og 
isobarer var navne, der ikke var opfundet 
endnu, selv om disse meteorologiske fæno
mener naturligvis eksisterede.

Nej, sund fornuft og lang tids erfaring 
var alt, hvad en sømand behøvede for at 
kunne give et bud på, hvordan vejret ville 
blive. Dog har ikke alle de gamle, kloge 
vejrregler været lige troværdige. Det er 
denne gamle engelske regel et eksempel 
på:

»Hvis skibskatten er urolig og rastløs, bety
der det torden. Er den derimod rolig og 
dvask, kan der forventes en periode med 
godt vejr. Er katten ikke til at lokke under 
dæk, er der chancer for tåge. Hvis katten 
miaver meget og hjerteskærende, er der en 
orkan i anmarch, og orkanen vil komme 
fra det verdenshjørne, mod hvilket katten 
vender sit hoved under »koncerten«.

Selv om nogle af de gamle vejrregler såle
des savner ethvert grundlag for realitet, 
har nogle af dem dog deres gyldighed helt 
op i vor tid. De naturfænomener, som de 
fleste af vejrreglerne grunder sig på, kan 
nemlig stadig iagttages af enhver, der vil 
kaste et blik på himlen og skyerne.

I dag kan vi, med den meteorologiske 
viden vi har, give en videnskabelig forkla

ring på, hvorfor der f.eks er udsigt til regn 
den kommende dag, når solen »går ned i 
en sæk«.

Frontsystemerne på vor halvkugle be
væger sig næsten alle fra vest mod øst, og 
foran en varmfront vil der være tunge sky
er, der indeholder regn. Går solen ned bag 
disse skyer i vest, kan man være næsten 
sikker på, at regnskyerne den næste dag vil 
befinde sig lige over hovedet.

Denne vejrregel har i øvrigt været kendt 
langt tilbage i tiden og også under frem
mede himmelstrøg. I Lukas evangeliet står 
der således: »Når I ser en sky trække op i 
vest, siger I straks: Der kommer regn, og 
det gør der« (Luk. 12,54).

Med bogtrykkerkunstens opfindelse blev 
det bl.a. muligt at skrive og sælge alma
nakker, der blandt sit stofområde også 
havde vejrprognoser for hele det kom
mende år. Disse langtidsprognoser grun
dede sig dog i meget høj grad på astrologi 
og var med denne baggrund helt uden 
bund i virkeligheden.

Nej, generationers erfaringer om him
lens og skyernes udseende som forløber 
for vejrforandringer indenfor det næste 
døgn eller to, var til at stole på - og det var 
vel også kun de færreste søfolk og fiskere, 
der havde råd til at anskaffe sig en alma
nak.

VEJRVARSLER FOR DÅRLIGT VEJR 
Søfolk og fiskere har opholdt sig under 
åben himmel i mange af døgnets timer. De 
har derfor kunnet iagttage himlens og sky
ernes udseende og har bemærket, at deres 
udseende havde en umiddelbar sammen
hæng med både det eksisterende og det 
kommende vejr.

De fleste vejrprognoser berører natur
ligvis først og fremmest udsigten til storm, 
for det var af afgørende betydning for ski-
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bets sikkerhed at vide i så god tid som 
muligt, om en storm var i anmarch.

Mange af de gamle vejrprognoser er på 
vers. Derved var de lettere at huske. De 
efterfølgende vers er omskrevet eller ny
digtet af forfatteren Knud Andersen, da 
han arbejdede på manuskriptet til roma
nen »Hugo fra Havet«.

Skyernes udseende kan varsle noget om 
en kommende storm, og hvis sejlskibsskip
peren så himlen dekoreret med lange stri
ber af højtliggende, hvide skyer, kunne 
han sige:

»Når ræven svinger med sin stjært, 
vær forberedt på lidt af hvert. 
Hænger skyerne i laser, 
klar ved skøder, fald og braser!«

Foran et kommende lavtryk viser der sig 
ofte nogle højtliggende, lange cirrus-skyer, 
der godt kan ligne svingende rævehaler, og 
de forrevne, mørke skyer kendes også fra 
perioder med hårdt vejr.

Et lavtryk ledsages af en varmfront og 
en koldfront. Når barometeret stiger hur
tigt på bagsiden af en koldfront, er der 
udsigt til kuling fra NV. Hurtige barome
terfald eller -stigninger fortæller, at lav
trykket har været »dybt«, og at vinden der
for vil være særlig kraftig. Dette kan 
huskes med følgende vers:

»Har glasset stået meget lavt 
og stiger i en fart.
Så vil vi - skønt det blæser bravt - 
få mere kuling snart«.

Et varsel om kommende dårligt vejr kan 
også være den lysende ring, der somme 
tider kan iagttages omkring månen. Rin
gen skyldes lysets brydning i de høje skyer, 
der er forløbere for et kommende lavtryk.

»I aftes månen med en ring.
I aften er der ingen ting.
I morgen har vi sikkert nok, 
en piber ud af ragnarok«.

Ud af ringens størrelse mente man også at 
kunne læse andre ting. Var ringen stor, 
varslede det kun en lille vejrforandring. 
En lille ring derimod betød virkelig hårdt 

vejr. Var ringen ikke hel, men åben i bun
den, betød det, at det kun ville regne en 
lille smule i forbindelse med den kommen
de blæst.

Et andet vers om den samme fænomen 
lyder:

»Er der ring om sol og måne, 
vil vejret ingen sømand skåne«.

Somme tider kan der iagttages nogle 
lysende pletter på begge sider af solen. 
Fænomenet kaldes for »bisole« og skyldes 
lysets brydning i iskrystaller højt oppe i 
atmosfæren. Sådanne bisole er et forvarsel 
om barometerfald med tilhørende blæst og 
regn. Disse bisole kaldes tidligere for 
»solulve«, og udtrykket stammer fra den 
nordiske mytologi, hvor der tales om jor
dens undergang.

Bisolene og deres forvarsler om vejrfor
andring kendes langt tilbage i tiden. På 
British Museum findes der således en 
4000- årig babylonisk lertavle, hvor der 
med kileskrift står: »Hvis en ring kranser 
solen, vil der falde regn«.

Fra Danmark kendes fra 1500-tallet et 
skrift, der siger, at »- ses en sort krone 
eller ring eller flere om solen, da melder 
de enten en ret vinters natur formedelst 
regn eller anden væde at være udi luften 
eller en gruelig storm«.

Et andet gammelt kuling- og stormvar
sel lyder således på vers:

»Når den klare himmel blå, 
tager fjerne fjerskyer på, 
kæmpevifter, krøller, striber, 
er der udsigt til en piber.
Stejler de med liv og lyst 
som en brænding mod en kyst, 
til de hvide jætters kamp 
skjules afen skummel damp 
uden farve eller form, 
er det klart, vi får en storm«.

Ændring af vindretningen eller optræk til 
mere blæst eller storm er det, der oftest 
har optaget sømanden og fiskeren på 
havet. Derfor har han iagttaget himlen og 
skyerne mange gange på vagten og draget 
sine erfaringer efter himlens farver og sky
ernes form.
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»I aften er himlen gul og mat, 
måske får vi regn endnu i nat.
I aften er himlen gul og skinnende, 
i morgen går solen hul for vindene.«

En anden huskeregel, der kan aflæses af 
skyernes farvepragt, lyder således:

»Farvepragt, hård i form.
Vær på vagt - vi får storm!«

Vind - for lidt eller for meget - var altaf
gørende for sejlskibenes fremdrift. Var der 
for lidt vind, mente nogle søfolk, at det vil
le hjælpe, hvis man fløjtede, men det måtte 
gøres med megen forsigtighed. Var man 
uheldig, kunne det betyde for megen vind 
eller måske storm.

Den der fløjter på havet, fløjter stormen til 
sig.

UDSIGT TIL REGN ELLER
GODT VEJR
Udsigten til vejrforandring til noget bedre 
kunne også iagttages på himmel og skyer.

»Er morgenhimlen trist og grå, 
vil aftenhimlen blive blå«.

Lyse og lette skyer, der dannes på himlen 
om formiddagen, lover godt vejr - i mod
sætning til skyer, der bevæger sig over 
kors.

Følger vinden solen, betyder det godt vejr.
Østen- og nordøstenvinde giver tørt og 
smukt vejr.

Det er dog ikke enhver blå himmel, der 
lover fint vejr, for:

»Mørkeblå og skummel - 
vagt og skrå og tummel.
Lyseblå og klar - 
frivagt og cigar«.

Naturligvis har iagttagelser af solens op
og nedgang givet mange erfaringer om det 
kommende vejr. På engelsk kendes verset:

»Red in the morning 
the sailors warning.
Red in the night
the sailors delight«.

Denne vejrregel var også kendt i Israel på 
Jesu tid, for Matthæus skriver: »Om afte
nen siger I, det bliver en smuk dag, for 
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himlen er rød, og om morgenen: Det bli
ver storm, for himlen er rød og mørk« 
(Matt. 16,2-3).

Erfaringen viste også, at lette skyer for
an en farverig solopgang betød regn inden 
længe. Hvis skyerne forsvandt lige efter 
solopgangen, blev det kun en stille, sagte 
regn. Var skyerne derimod tykke og mørk- 
farvede, ville regnvejret blive voldsomt. 
Rødstribede morgenskyer blev betragtet 
som et tegn på forestående blæst og regn.

Var der tåge ved solopgang, var det også 
tegn på et kommende regnvejr.

»Det første morgenskær ved himlens rand 
bebuder dejligt vejr på sø og land.
Men ligger skæret meget højere oppe, 
Bli’r vejret strengt for dovne kroppe«.

Hvis luften er tør, bliver der ikke reflekte
ret så meget af det røde lys under solop
gangen. Fugtig luft i højden - som det fin
des foran et lavtryk - farves derimod kraf
tigt, og solopgangen bliver flammende 
rød.

Regn og blæst hører ofte sammen, og på 
engelsk findes et vers, der sætter disse to 
elementer sammen med den sejlføring, et 
skib kunne bære.

»Rain before wind 
take the top-sails in.
Wind before rain 
put the top-sails up again«.

Efter passagen af et lavtryk med tilhøren
de koldfront, drejer vinden mod nordvest, 
og det klarer op i kortere eller længere tid. 
Ved passagen af en varmfront kommer 
vinden fra sydøst og øst og er ledsaget af 
kraftig regn. Denne erfaring kommer til 
orde i det engelske vers.

When the wind is in the north-west, 
the weather is at its best.
But if the rain comes from the east, 
it will rain for twenty-four houers at least.

VEJRET OG MÅNEN
Mange gamle vejrregler sætter vejret i for
bindelse med månen og dens faser. Meteo

rologer har forsket i emnet, man har ikke 
kunnet føre noget videnskabeligt bevis for 
nogen sammenhæng. Nogle af disse gamle 
vejrregler lyder:

Aldrig storm lige før fuldmåne. 
Fuldmånen æder skyerne.
Det bliver dårligt vejr på femtedagen efter 
fuldmåne.
Vejret tegner godt og stabilt, når månen 
stråler klar og ren. Hvis månens rand er 
utydelig og kornet, og dens farve er gul/- 
rød, er det tegn på vejrforandring med regn 
og blæst - måske storm.

DYR SOM VEJRPROFETER
Også iagttagelsen af dyrs opførsel på 
havet, har kunnet fortælle sømanden om 
de kommende dages vejr. Hvis mågerne 
fløj voldsomt skrigende mod land, blev det 
betragtet som et sikkert varsel om kom
mende storm og regn.

Satte mågerne sig derimod på vandet 
under stormvejr, var det et tegn på, at 
blæsten snart ville aftage.

Til de mere kuriøse iagttagelser hører 
denne, der sagde, at hvis mågerne flaksede 
rundt om mastetoppen og snappede efter 
vimplen, var det tegn på, at en storm var 
på vej.

Nær kysten kunne ænderne iagttages. 
Når de samlede sig i flokke og dykkede 
ivrigt, blev det betragtet som et tegn på 
snarlig regn.

Fiskerne havde iagttaget, at når fisken 
gik højt i vandet, varslede det storm. En 
makrel, der springer, varsler det samme.

METEOROLOGISKE 
»INSTRUMENTER« 
Hvordan bliver vejret?

Sådan har spørgsmålet altid lydt.
Himmel og skyer, sol og måne kan give 

et fingerpeg mod et svar, hvis man som 
fortidens søfolk og fiskere forstod at læse 
tegnene.

Et hjælpemiddel fik man med barome
teret eller »glasset«, som det også blev 
kaldt. Steg kviksølvsøjlen, var det tegn på 
godt vejr. Faldt søjlen, var blæst og regn på 
vej. Denne iagttagelse i forbindelse med 
generationers erfaringer med tegn i sol og 
måne, himmel og skyer, har reddet mange
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skibe fra forlis. Sejlene har kunnet bjærges 
i tide, eller skibet blive lagt på en anden 
kurs, der førte bort fra stormen.

Et barometer var forbeholdt de få. Der
for har andre »instrumenter« været taget i 
brug som supplement til erfaringen.

I mange fiskersamfund har det været 
almindeligt at hænge en tørret tangsnarre 
eller nålefisk op under loftet i en snor. Ved 
at iagttage hvorledes denne »vejrfisk« dre
jede sig og til sidst pegede i en bestemt 
retning, mente man at kunne sige, fra hvil
ken retning vinden ville blæse.

På Læsø stak fiskerne en krans af svane
fjer i et bundt sammenknyttet tang og 
hængte indretningen op i en snor under 
loftet. Den følgende morgen skulle man så 
- ud fra den måde som kransen var drejet 
på - kunne se, fra hvilken retning vinden 
ville komme og hvilken styrke, den ville 
have.

Fra Reersø kendes en »vejrprofet«, der 
blev lavet af et par stykker kamfer i en 
klar flaske med vand. Når kamferstykker
ne steg til tops i flasken, var det tegn på, at 
en storm var i anmarch. Blev kamferstyk
kerne liggende på bunden, blev vejret 
godt. Blev flaskens indhold uklart, betød 
det om sommeren regn og om vinteren sne.

Forfatteren har prøvet at eftergøre den
ne »vejrprofet«, men har ikke kunnet få 
instrumentet til at virke efter hensigten.

Et »Stormglas« virker efter samme prin
cip og har været kendt fra omkring 1750. 
Det fandtes om bord på det skib, som 
bragte Charles Darwin rundt om jorden 
fra 1831 til 1836. Skibets kaptajn - og 
senere admiral - Fitzroy benyttede sig af 
stormglasset gennem sine mange år til søs.

Og endelig er der gigten - mange gamle 
søfolks trofaste følgesvend erhvervet gen
nem et langt liv i kulde og vand. Ved vejr
forandringer har smerterne i led og musk
ler tiltaget og været et sikkert tegn på, at 
vejret ville ændre sig inden længe.

Nye videnskabelige undersøgelser i bl.a. 
USA har godtgjort, at der er noget om 
snakken. Gigtspecialister erkender i dag, 
at varierende temperatur, tryk og luftfug
tighed influerer på gigtsmerter, og at gigt
patienter faktisk kan mærke i kroppen, 
hvordan vejret bliver.

Hvordan bliver vejret?
Det fortæller i dag vejrsatellitter og vejr

radar, og om bord på skibene i dag kan 
vejrprognoserne modtages fra de meteoro
logiske stationer mange gange i døgnet.

En klar forbedring fra de tider, hvor 

113



skipperen studerede himlen og skyerne for 
at kunne vide, om det var på tide at bjærge 
sejl, eller om de kunne stå nogle timer 
endnu.

Men de gamle vejrregler gælder stadig 
og kan udmærket supplere den moderne 
vejrmelding.

Måske også den, der siger:

Søndenvind og kvindesind giver nedbør!

Kilder
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SUMMARY
How is the weather going to be?

To fishermen and seamen this has always 
been a burning question. Therefore they soon 
learned to »read« the sky and the clouds, to see 
the signs that meant a change of weather.

Their experiences have been passed on from 
generation to generation, and often their ob
servations have been handed down to posterity 
in form of rhymes which made it easier to 
remember them. These rhymes - telling about 
a lowering storm or the continuance of a high 
wind - have survived in many languages, and 
even if modern weather services and radio 
communication have nowadays made it unne
cessary for seamen to know and remember 
these old rules, they may still be useful to any
body who asks:

How is the weather going to be?
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Søfarts- og kulturrelationer mellem Sydfyn og 
Grønland gennem tiderne

af Benno Blæsild

At der eksisterer specielle relationer mel
lem Grønland og Det sydfynske Øhav kan 
kun komme som en overraskelse for per
soner uden tilknytning til de to områder. I 
en lang række grønlandske byer spiller 
venskabs- og andre byrelationer til øha
vets købstæder en fremtrædende rolle. På 
samme måde som Grønland og grønland
ske forhold permanent spiller ind på det 
liv, som har udspillet sig omkring øhavet.

Der kan findes flere forklaringer på 
fænomenet, men det synes indlysende at 
tage udgangspunkt i søfarten, da de grøn
landske farvande er et af besejlingsområ
derne for Det sydfynske Øhavs skibe. Selv 
om det - som det vil fremgå nedenfor - 
især er i perioden efter 1945, at skibene fra 
det sydfynske har præget de grønlandske 
farvande, så spillede området en rolle alle
rede i sejlskibstiden.

Det har sin baggrund i, at lokalområdet 
leverede ca. 50% af Danmarks træskibs
tonnage i sidste halvdel af det 19. og første 
halvdel af det 20. århundrede. Derfor er 
det kun naturligt, at det også har sat sit 
præg på den træskibsteknologi, der 
anvendtes i grønlandsbesejlingen. En stor 
del af de fartøjer, der blev benyttet i grøn
landssejladsen, havde fået kølen strakt i 
det sydfynske område. Det er en tradition, 
som jf. skibslisten senere, er blevet fortsat 
bl.a. med nybygninger fra Svendborg Stål
skibsværft - det senere Svendborg Værft - 
igennem hele det 20. århundrede.

Hovedtræk af grønlandsbesejlingen 
i nyere tid - med særlig vægt på Det syd
fynske Øhavs rolle
Det første initiativ fra den danske stat i 
nyere tid i forbindelse med besejlingen af 
Grønland blev taget i 1636, da Christian 
IV oprettede Grønlands Handelskompag
ni i København. Men det var først med 

Hans Egedes bosættelse i Grønland i 1721, 
at der kom realiteter bag den danske hæv
delse af overhøjheden. Samme år oprette
des et privat handelskompagni i Bergen, 
som skulle forestå besejlingen.

Fra 1726 til 1734 overtog den dansk/nor- 
ske regering midlertidigt handel og missi
on. Det er dog et spørgsmål, hvorvidt det 
er rimeligt at antage den danske besejling 
af Grønland som den væsentligste i denne 
periode (1).

Mens den danske andel i disse år sneg 
sig op på 25-30 besejlinger på 10 år, så 
viser hollandske kilder, at Davisstrædet i 
tiåret 1719 til 1728 besejledes af 478 hol
landske skibe, der tilsammen fangede 
1.251 hvaler. Fra 1728 til 1738 var antallet 
af skibe 975 med en samlet fangst af 1.929 
hvaler. Det højeste antal i et enkelt år 
forekom i 1737, da 106 skibe fangede 355 
hvaler.

Den hollandske hvalfangst og handel 
med lokalbefolkningen gav i det først
nævnte tiår et overskud på 1.351.000 gyl
den, og for sidstnævnte tiår 1.947.000 gyl
den.

Med en hollandsk trafik af dette omfang 
forstår man bedre, at de danske bestræbel
ser - både hvad angik hvalfangst og han
del med lokalbefolkningen på vestkysten - 
havde store vanskeligheder med at kom
me i gang.

Da købmanden Jacob Severin i 1734 
med et kongeligt monopol og et årligt til
skud på 5.000 rigsdaler overtog handelen 
på Grønland, var det en særdeles risikabel 
investering, idet der indtil da ikke havde 
været nogen indtjening af betydning; deri
mod gigantiske udgifter til udrustning af 
nye skibe hvert år og til udsendelse af pro
viant til de danske missionærer og han
delsfolk.

I 1749-50 opgav Jacob Severin da også
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KGH’s barkskib »Hvidbjørnen« fotograferet ud for Julianehåb den 8. april 1894. Foto i Søfartsarki
vet på Svendborg & Omegns Museum.

at skabe overskud på grønlandsbesejlingen 
og overdrog handelsmonopolet til Det 
Kongelige Almindelige Handelskompagni.

Blandt de handelskompagnier, som i de 
følgende årtier forsøgte at drive et over
skud ud af grønlandsbesejlingen, var fra 
1758 til 1778 »Det Nyborgske Handels
kompagni«, som bl.a. rådede over grøn- 
landsfareren galeothen »Der Junge Jan«, 
bygget i Flensborg i 1744. Skibet blev ved 
kompagniets afvikling købt af KGH og i 
Nyborg ombygget til brigantine. Også på 
et andet felt satte det fynske kompagni sit 
præg på KGH, idet den fynske kommissio
nær for »Kongelig Grønlandske Handel« i 
1779 kunne rekvirere ikke mindre end 44 
fynske matroser til grønlandsfarten - 23 
fra Nyborg, 17 fra Kerteminde, tre fra 
Odense og en fra Fåborg (2).

I 1774 overtog staten handel og besej
ling. Handelen overgik nu til Den Kongeli
ge Monopol Handel under navnet Den 
Kongelig Grønlandske Handel. Dette sel
skab rådede i de første år ikke selv over 
skibe, hvorfor man chartrede fartøjer af 
private redere.

I alt var 70 skibe beskæftiget i besejlin
gen af Grønland i tidsrummet fra 1760 til 
1797. Det år købte KGH af Andreas 
Bodenhoffs enke de ni skibe, som på det 

tidspunkt besørgede Grønlandsbesejlin
gen. Fra dette tidspunkt blev KGH selv 
reder. Af fartøjerne fra den første periode 
er der ud over »Der Junge Jan« kun et 
enkelt, som har forbindelse til Det sydfyn
ske Øhav. Det er »Taasinge Slot«. Man 
ved, det var i fart i 1760, hvor optegnelser
ne begynder, men det er sandsynligt, at 
skibet allerede inden da var beskæftiget 
ved grønlandssejlads. »Taasinge Slot« var 
oprindelig bygget og ejet af stamhusbesid
der kammerherre Niels Juel Den Yngre til 
Valdemar Slot på Tåsinge (1696-1766) (3).

Skibet overvintrede i kolonien Sukker
toppen 1778-79 og var fast stationeret på 
Grønland fra 1782-86. Vi ved ikke, hvilken 
størrelse og skibstype »Taasinge Slot« var, 
men det var sædvanligvis kun mindre ski
be, der udstationeredes fast ved kolonier
ne, hvorfor man må antage, at der har 
været tale om en jagt eller en galease.

Som rederi var KGH udpræget konser
vativt. Man holdt fast ved gamle veltjente 
sejlskibe længe efter, at damp og motor
skibene havde gjort deres indtog på Nord
atlanten. Dampbarkskibet »Hvidbjørnen« 
var grønlandsfartens første maskindrevne 
skib. Det blev bygget i 1886-87 på Hel
singørs træskibsbyggeri, og det afsejlede 
på sin jomfrurejse fra København den 24. 
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april 1888. Skibet forliste i 1895, da det 
blev skruet ned af isen i en havn på sydsi
den af Nunarsuit.

Selv om »Hvidbjørnen« allerede i 1896 
blev erstattet af det i Norge indkøbte 
dampbarkskib »Castor«, fortsatte hoved
parten af KGH’s flåde med at være rene 
sejlskibe langt op i det 20. århundrede.

I perioden fra 1797 til 1926 var i alt 89 
skibe beskæftiget med sejlads på Grønland 
ejet eller chartret af KGH. Fra 1850 til 

1938 var der årligt seks til ni skibe i fart på 
Grønland. I 1850 fordelte det sig på otte 
skibet ejet af KGH og et chartret, mens 
det i 1938 drejede sig om fem KGH skibe 
og tre chartrede. Tonnagen steg i perioden 
fra 2.000 nrt. til 5.000 nrt. Den samlede 
passagerkapacitet steg fra otte passagerer 
årligt i 1900 til 106 passagerer i 1938 (4).

Når der blandt de 89 skibe kan nævnes 
to, som er bygget i det sydfynske område, 
lyder det ikke umiddelbart imponerende,

KGH's barkskib »Nordlyset« for anker ved Uummannak ca. 1890. Foto i Søfartsarkivet på Svend
borg & Omegns Museum.
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A. E. Sørensens skonnert »Dannebrog« for anker ud for Thule sommeren 1934. (Foto: Jette Bang). 
Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum.

men en nærmere undersøgelse viser, at i 
sejlskibsepokens sidste tid bestod KGH’s 
flåde af et svensk skib - »Hvalfisken«, et 
preussisk - »Peru«, et bygget i Korsør - 
»Nordlyset« samt to bygget i Troense - 
»Tjalfe« og »Ceres«. Det vil sige, at næsten 
halvdelen af KGH’s sejlskibe i den perio
de var fynske.

Knud Rasmussen benyttede i 1930’erne 
de to sydfynske skonnerter »Dannebrog« 
og »Nordstjernen« som ekspeditionsskibe. 
I perioden fra 1930 til 1960 besejledes de 
vestgrønlandske byer desuden af de fynsk 
byggede skonnerter »Fylla«, »Klapmyd- 
sen« og »Mona«. Man kan derfor med ret
te hævde, at de sidste store sejlskibe i fart 
på de vestgrønlandske byer overvejende 
var udsprunget af den sydfynske skibsbyg
ningstradition.

»Tjalfe«
»Tjalfe« - en brig bygget i 1853 af skibs
bygmester P. Brandt i Troense. »Tjalfe« 
var på 216 brt. Den var beskæftiget i 
atlantfart for KGH fra 1857 til 1904 og 
igen med Adolf Jensen på fiskeriunder
søgelse i 1908.

Ganske ufortjent har »Tjalfe« fået på
klistret en legende om, at den i sine tidlig
ste år havde tilhørt to danske søofficerer, 
som benyttede skibet i fart på Brasilien, 
herunder til slavehandel eller slavetrans
port. En historie som selvsagt ikke har det 
mindste gran af sandhed på sig.

»Tjalfe« byggedes til en grosserer Holm 
i København, og i tre år i træk kan man 
ganske rigtig se, at briggen var i Rio de 
Janeiro med planker, sejldug og kul eller 
stykgods på udturen, og naturligvis tusind-

KGH’s brig »Tjalfe« fotograferet i en grøn
landsk fjord, ca. 1900. Foto i Søfartsarkivet på 
Svendborg & Omegns Museum.
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vis af sække fyldt med kaffe som retur
ladning. Efter sin tid på Grønland var 
»Tjalfe« fra 1910 til 1915 hjælpeskib under 
bygningen af fortet på Saltholm Flak. 
Grønlands styrelse havde egentlig lovet 
briggen til Københavns Amatør Sejlklub 
til en pris af 5.000 kr., men i Svendborg 
ønskede man brændende at få dette gamle 
troensefartøj tilbage til Svendborg Sund til 
brug for sømandshøjskolen. Handelsmini
steriet støttede fynboerne, mens finansud
valget skar igennem og dekreterede, at 
skibet skulle sælges ved offentlig auktion. 
Her gik Amatørsejlklubben af med »Tjal
fe« for en pris af 12.000 kr., mens man i 
Svendborg måtte trøste sig med »Hvalfi
sken«; herom senere. »Tjalfe« blev efter 
lang tids tjeneste som klubhus ved Frede- 
riksholms Kanal anmeldt ophugget i Hels
ingør nordhavn i 1950 (5).

»Ceres«
»Ceres« var et barkskib på 266 brt. Det 
var bygget i Troense i 1867 af Th. E. Peter

sen i Troense til A. C. Thurø samme sted 
og sejlede sine første år på det fjerne 
østen, siden i vestindienfart. Det blev købt 
af KGH i 1878 og overgivet til Marinen i 
1929.

I sin tid som grønlandsfarer gjorde det 
77 rejser over Nordatlanten. Fra 1926 
var »Ceres« sammen med »Nordlyset« de 
to sidste rene sejlskibe i KGH’s tjeneste. 
Marinen havde ved overtagelsen tænkt sig 
at bruge skibet som skoleskib for kadet
aspiranter, men planen blev aldrig ført ud i 
livet, og den 2. juli 1931 udbød marine- 
ministeriet »Ceres« og »Nordlyset« til salg. 
De gik til Sverige - og til ophugning (6).

»Fylla«
Det tredje sydfynske sejlskib i grønlands
farten var den 3-mastede jagtbyggede 
sietskonnert »Fylla« bygget i 1922 hos N. 
P. E. Drejer i Nyborg under navnet »Fyn«. 
Det var på 122 brt. Det blev oprindelig 
bygget til redere i Marstal. I 1929 blev det 
solgt til rederiet Grønland A/S i Korsør og 

KGH’s barkskib »Ceres« fotograferet i drivis i 
Davisstrædet i 1915. Foto i Søfartsarkivet på 
Svendborg & Omegns Museum.

KGH’s skonnert »Fylla« fotograferet under 2. 
Verdenskrig liggende tør i havnen i Holsteins
borg ved ebbe. Foto i Søfartsarkivet på Svend
borg & Omegns Museum.
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fik da navnet »Fylla«. Rederiet gik i likvi
dation i 1931. I 1933 blev »Fylla« solgt til 
KGH og fungerede som togtefartøj i Ege
desminde, desuden fungerede »Fylla« som 
fordelingsskib for transitgods langs kysten 
under 2. Verdenskrig.

I 1968 blev det solgt til Albrecht og 
Boserup A/S i Godthåb under navnet 
»Arctic Freezer«. I 1969 solgt til I/S Chr. 
Johannesen, Godthåb under navnet »Polar 
Freezer«. I 1974 overgik skibet til Polar 
Shipping, og i 1979 blev skibet solgt til 
Fyns Amtskommune som lejrskoleskib. 
»Fylla« fungerer den dag i dag som lejr
skoleskib og har hjemhavn i Svendborg (7).

Et tredje fartøj af fynsk oprindelse 
opnåede også at blive fast inventar i den 
vestgrønlandske kysttrafik - nemlig:

»Klapmydsen«
Denne 2-mastede jagtbyggede sietskon
nert blev bygget på R. Møllers værft i 
Fåborg i 1915 og samme år solgt til Mar
stal under navnet »Prøven«. Videresolgt til 
Gåbense under navnet »Sarpen«. Kuldsej
let i Østersøen og indbragt til Marstal. 
Solgt til Grønland, hvor den fik navnet 

»Klapmydsen«. På Grønland var dets 
fører Ivan Juel Andersen, Nuuk. »Klap
mydsen« blev hugget op i 1971.

»Mona«
var den sidste 3-mastede bramsejlsskon
nert A. E. Sørensen lod bygge. Den blev 
leveret fra Ring-Andersens skibsværft i 
1951. Rederiet lod den udføre nogle rejser 
til Grønland, hvor den bl.a. sejlede med 
sand for KGH. Skibet blev solgt til Einer 
Sørensen, Hadsund, der riggede det om til 
galease og gav det navnet »Activ«. Det 
sejler i dag atter som bramsejlsskonnert 
stadig under dette navn, dog under 
engelsk flag, og ses ofte i danske farvande.

Ekspeditionsskibe
Knud Rasmussen benyttede sig ved sin 7. 
Thule-ekspedition i 1933 af et sydfynsk 
skib. Det var den 3-mastede bramsejls
skonnert »Nordstjernen«. Den var bygget i 
1912 i Troense af skibsbygmester Z. Th. 
Jacobsen. »Nordstjernen« havde i 1932 
fået installeret motor. Skibet forliste den 
13. november 1948 ved Shetlandsøerne.

Da Knud Rasmussen året efter - 1934 -

A. E. Sørensens skonnert »Mona« fungerede kun en kort årrække i 1950’erne i grønlandsfart, hvor
efter den blev solgt og nedrigget til galease. Her er den fotograferet i 1980, efter at den under navnet 
»Activ« var blevet tilbageført til sit oprindelige udseende. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.
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Knud Rasmussens ekspeditionsskib »Nordstjer
nen« fotograferet i Pilekrogen i 1913. Foto i Sø
fartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum.

atter skulle udruste en Thule-ekspedition, 
udså han sig igen et sydfynsk skib. Denne 
gang 3-mastet sietskonnert »Dannebrog« 
på 220 brt. bygget på Thurø i 1916. I for
bindelse med udrustningen til ekspediti
onsfartøj i 1934 fik det installeret maskine, 
og skroget blev forstærket til ishavsfart. 
Skibet sejlede i en årrække på Nordgrøn
land indtil udbruddet af 2. Verdenskrig. 
»Dannebrog« blev af rederen A. E. Søren
sen solgt i 1944.

Specialfartøjer
En lang række af de mindre træskibe, som 
i tiden efter 2. Verdenskrig blev brugt ved 
de grønlandske byer, er bygget på sydfyn
ske værfter. I 1954 byggede Ring-Ander
sens Værft i Svendborg en inspektionskut
ter til Fyr- og Vagervæsenet på 70 brt., den

Fyr- og Vagervæsenets skib »Narssak« fotogra
feret i Svendborg Sund umiddelbart efter fær
digudrustningen hos Ring-Andersens værft i 
1953. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.

fik navnet »Narssaq«. Politikutterne »Eli 
Knudsen« og »Hik« er bygget hhv. på Rant- 
zausminde Bådebyggeri i 1952 og Fåborg 
Skibs- og Bådebyggeri i 1962. Også geo
logbåden »J. F. Joenstrup« på 26 brt., byg
get i 1965, stammer fra Rantzausminde 
Bådebyggeri.

Et af de mest kendte grønlandske speci
alfartøjer af sydfynsk oprindelse er dog 
»Misigssut«, der blev bygget som rønt
genskib og lægebåd til ministeriet for 
Grønland i bestræbelserne på at bekæmpe 
den udbredte tuberkulose på Grønland. 
Skibets tilblivelseshistorie knytter sig til 
den landsdækkende indsamling, som skaf
fede midlerne til at bygge sanatorium i 
Nuuk. En del af de indsamlede midler 
finansierede bygningen af »Misigssut«. 
Heri lå også begrundelsen for, at skibet 
var ejet af en fond og ikke af ministeriet.

Det blev bygget af stål på Svendborg 
Værft i 1955. Det var på 194 brt. Skibet 
afsejlede første gang til Grønland den 19. 
juni 1955. Foruden den 8 mands besætning 
var der om bord en læge, en røntgensyge
plejerske, 2 sygeplejersker og en tolk 
udlånt af Dronning Ingrids Sanatorium i 
Nuuk.

De første år havde »Misigssut« nyhe
dens interesse hos den grønlandske be
folkning, og man mødte talstærkt op til

Dronning Ingrid, Bondo Lautitzen og værftsdi
rektør Fis ker-Andersen fotograferet ved »Mi- 
sigssuts« stabelafløbning den 28. april 1955. Det 
var ved denne lejlighed, at direktør Fisker- 
Andersen under den efterfølgende reception bød 
velkommen med en bemærkning om, at der til 
smørrebrødet var en øl til hver, hvorefter han 
tilføjede: »Det gælder selvfølgelig ikke Dem, 
Deres Kongelige Højhed!«. Foto i Søfartsarkivet 
på Svendborg & Omegns Museum.
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»Misigssut« under udrustning ved Svendborg 
Værft i sommeren 1955. Foto i Søfartsarkivet på 
Svendborg & Omegns Museum.

undersøgelsen, men derefter gik det op for 
folk, at skibets besøg på et udsted kunne 
betyde, at både en far og en mor måtte 
væk fra udstedet - ofte et år - for ind
læggelse på Dronning Ingrids Hospital. 
Dette var en skræk for udstedet, når folk 
på denne måde forsvandt. Resultatet var, 
at fremmødet faldt betragteligt, og på de 

mindre sommerbopladser var folk simpelt
hen væk, når skibet kom.

»Misigssuts« fartområde var hele Grøn
lands vestkyst, som hvert år blev besejlet 
fra Nanortalik til Upernavik. Enkelte år 
nåede skibet helt til Thule. Trods den 
megen indenskærs sejlads - til dels på uop- 
målte fjorde - led skibet ingen større 
havarier, når man fraregner enkelte 
grundstødninger for langsom fart.

I de første år afsejlede »Misigssut« fra 
Grønland i november for oplægning i 
København og reparation af røntgenud
styr m.v., men efter en meget hård hjem
rejse i 1959 og en lige så hård udrejse i 
1961, hvor det forreste skot på styrehuset 
trykkedes 20 cm agterover, besluttede 
man at lade skibet overvintre i Grønland.

De første år lå det oplagt i Ulkebugten 
i Sissimiut, og de følgende år bag Kuløen 
i Nuuk. Efter undersøgelser i 1970 og 
71, hvor skibet om vinteren var oplagt i 
Aasiaat, blev det besluttet at oplægge 
skibet, da man havde konstateret, at 
tuberkulosen faktisk var udryddet i hele 
Grønland.

»Misigssut« fotograferet oplagt ved Sukkertoppen 1970-71. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.
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I 1974 blev det besluttet igen at sætte 
skibet i drift for en afsluttende kontrol af 
tuberkulosen. Skibet afsejlede fra Ålborg 
medio april og returnerede medio novem
ber. På denne tur led det sit første havari 
på Nordatlanten, da et bæreleje til skrue
dækslet brændte af, og skibet måtte slæbes 
til Thorshavn for reparation.

Resultater af TB-undersøgelsen i 1974 
viste, at der ikke mere var behov for 
»Misigssut« i Grønland, tuberkulosen var 
næsten udryddet, og de lokale sygehuse 
havde efterhånden fået udstyr og persona
le, der kunne diagnosticere eventuelle 
tuberkulosepatienter. Da det i 1975 ville 
koste 3 mio. kr. at holde skibet i drift, be
sluttede man at sælge det. Den 14. oktober 
1975 betalte Rederiet Boserup 620.000 kr. 
for skibet. Det lå en årrække ubenyttet hen, 
men blev i begyndelsen af 1980’erne solgt 
til en ejer i USA, hvorefter det på Svend
borg Værft blev ombygget til lystfartøj.

Endnu et skib bør regnes til specialfar
tøjerne, det er kystfragtskibet »Kaskelot«. 
KGH købte det af rederiet A. E. Søren
sen, mens det endnu stod på bedding hos 
Ring-Andersens Værft. Skibets tilblivel
seshistorie rækker helt tilbage til de sidste 
besættelsesår. Ring-Andersens Værft fik i 
1944 besøg af repræsentanter for besættel
sesmagten, der krævede, at værftet påbe
gyndte en nybygning bestemt til den tyske 
flåde. Johannes Ring-Andersen meddelte 
tyskerne, at man ikke inden for en over
skuelig fremtid kunne påtage sig arbejdet, 
idet man havde tegnet kontrakt på 
motorkvasen »Katrine Petersen«, og at 
man derefter igen skulle i gang med et 
skib for A. E. Sørensen. Ikke så snart var 
tyskerne ude af porten, førend Ring- 
Åndersen satte sig i sin jolle og roede over 
havnen til A. E. Sørensens rederikontor. 
Her aftalte han i al hast med skibsrederen, 
at såfremt besættelsesmagten skulle for
høre sig om fremtidige nybygninger, ville 
han bekræfte Ring-Andersens historie. 
Det blev umiddelbart efter besættelsen til 
»Kaskelot«, som A. E. Sørensen i grunden 
ikke havde brug for. Derfor blev det halv
færdige skib solgt til KGH.

Byggetiden blev usædvanlig lang, fordi 
skibet, som oprindelig var beregnet til 
fragtsejlads i danske farvande, efter KGH’s 

overtagelse skulle ombygges til grønland
ske forhold. Det blev forsynet med det 
dobbelte antal spanter og isforstærket, så 
det kunne anvendes til sejlads mellem 
Danmark og Østgrønland. I 1950’erne blev 
skibet ombygget til kombineret last- og 
skoleskib med plads til 12 elever. I denne 
udformning blev det indsat i kystfart i 
Grønland. Senere blev skibet indrettet til 
fabrikation af saltfisk, og det fungerede 
som sådan, indtil det i 1966 blev solgt til 
Færøerne.

Blandt specialskibene må tillige henreg
nes de af flådens skibe, som er bygget i 
Svendborg, og som har gjort tjeneste ved 
Grønland. Før 2. verdenskrig drejede det 
sig om marinekutterne »Ternen« og »Al
ken«, hvoraf »Ternen« på grund af over
isning forliste på Ravns Storø i 1957, hvor
ved hele besætningen omkom.

Efter krigen var det først og fremmest 
inspektionsskibet »Ingolf«, bygget på 
Svendborg Værft i 1963. I årene fra 1974 
til 1979 byggedes inspektionskutterne 
»Agpa«, »Agdleq« og »Tulugaq« hver på 
195 brt. på værftet i Svendborg.

Senest har Svendborg Værft i årene 
1988 til 1993 færdiggjort de fire inspekti
onsskibe »Thetis«, »Vædderen«, »Triton« 
og »Hvidbjørnen« til en samlet pris på ca. 
1 milliard kr. (8).

Blandt de sydfynske værfter er det ikke 
kun Svendborg Værft, som har bygget ski
be til Grønland. Marstal Stålskibsværft og 
Maskinfabrik byggede i 1980’erne tre ski
be til Kallaallit Niuerfiat Service A/S, 
Maniitsoq. Det første var fryse- og tørlast
skibet »Anguteq Ittuk«, som blev afleveret 
fra værftet i Marstal i juli 1983. Det andet 
var ligeledes et kombineret tørlast- og 
fryseskib, »Aqqaluk Ittuk«, der aflevere
des i januar 1984. Det tredje, »Angaju 
Ittuk«, kom i fart i maj 1984.

Passagerskibe
I efterkrigstiden omorganiseredes person
befordringen på Grønland. Stort set hele 
passagertrafikken fra Danmark foregik 
efterhånden pr. fly, og til fordelingen af 
passagerer langs kysten oprettedes en 
rutetrafik med store moderne passagerski
be - »Kunnunguaq« og »Disko«. »Disko« 
blev bygget på Svendborg Værft i 1968, og 
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det blev det tredje skib i grønlandsfarten 
med dette navn. Ejeren var Rederiet North- 
sea I/S i København, og skibet blev bare- 
boatchartret af Den Kongelige Grønland
ske Handel og overtaget umiddelbart efter 
pr øve tur en.

Det er på 2162 brt. og specielt bygget til 
sejlads i arktiske farvande. Dets kapacitet 
er 55 passagerer i atlantfart og 200 passa
gerer i fart langs Grønlands kyster, heraf 
er der køje- og liggepladser for 160 passa
gerer.

»Disko« afsejlede fra København den 
18. maj 1968 på sin første rejse til Grøn
land og har siden været en fast bestanddel 
i den grønlandske trafikplan. Skibet er i 
skrivende stund et populært og skattet ele
ment i den grønlandske passagerbefordring.

A. E. Sørensen og grønlandsfarten
Det mest markante bindeled mellem Svend
borg og Grønland i nyere tid er dog Rede
riet A. E. Sørensens afgørende rolle for 
besejlingen af Grønland frem til rederiets 
lukning.

Selv om A. E. Sørensens engagement 
primært drejede sig om fragtfart, så var 
både »Nanok S« og »A. E. S.« apteret 
således, at de kunne medtage op mod en 
halv snes passagerer over Atlanten.

Som tidligere nævnt startede A. E. 
Sørensens engagement på Grønland med, 
at han stillede den 3-mastede skonnert 
»Dannebrog« til rådighed for Knud Ras
mussens Thule-ekspedition i 1934, men 
egentlig fart i grønlandssejladsen kom der 
først efter 1945, hvor A. E. Sørensens S- 
skibe var fast inventar langs alle grønland
ske havnekajer indtil rederiets lukning i 
1987 (9).

Besejlingerne startede i foråret 1948 
med KGH’s chartring af »Mogens S« for 
rejser til Thule og Angmagssalik.

Fra 1949 var seks til otte af rederiets ski
be permanent placeret i grønlandsafarten. 
Frem til 1962 udførte rederiet over 450 rej
ser fra København til Grønland og retur.

Fra 1956 til 1961 besejlede A. E. Søren
sen Disko-øen med tre skibe: »Sigrid S«, 
»Elin S« og »Annette S«. Med ca. 80 anløb

»Sigrid S« laster kul fra Disko-øen under fuldmåne og havblik. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.
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Selv for moderne fartøjer kunne grønlandssej
ladsen være en barsk tørn, især overisningsrisi
koen var et problem, som det fremgår af dette 
billede taget på dækket af »Hanne S« sidst i 
1950’erne. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.

om året besørgede de hele øens produkti
on af kul (10).

Da A. E. Sørensens grønlandsbesejling i 
1970’erne var på sit højeste, havde rederiet 
hvert år otte til ti skibe engageret i grøn
landsfart. Svendborgskibene kom til at 
spille en vigtig rolle i forsyningen af det 
grønlandske samfund.

Til de mere kuriøse fragter, der blev sej
let over Nordatlanten, hører den, »Hanne 
S« bragte frem i juli 1952. Det var en spe
cialtransport af rensdyr fra Nordnorge til 
Grønland. Det var ved denne lejlighed, at 
grundstammen til bestanden af tamrener i 
Vestgrønland blev etableret.

Året efter bragte »Hanne S« 200 tons 
Durisol byggeblokke svarende til 600.000 
mursten bestemt for opførelsen af Dr. 
Ingrids Sanatorium.

Grønlandssejladsen blev ikke uden om
kostninger for Rederiet A. E. Sørensen og 
lokalsamfundet Svendborg. Rederiet hav
de i slutningen af halvtredserne flere skibe 
beskæftiget i kryolitfart fra Ivigtut. Det 
kunne være en barsk tørn, hvilket bl.a. 
illustreres af, at »Svendborg«, da man i 
oktober måned 1959 mistede radiokontak
ten med skibet, var eftersøgt over hele 
Nordatlanten i fire døgn, uden man fandt 
mindste spor, før det dukkede op ved Nor
ges sydspids med en nedblæst radioanten
ne.

I begyndelsen af maj 1960 kunne man i 

»Hanne S« fotograferet for anker ud for Uummannak 1958. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.
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pressen følge udviklingen af en lignende 
situation. Dagbladet BT skildrede det 
således:

»En kort rutinemæssig melding med 
position og ordet storm, afgivet natten 
mellem torsdag og fredag i sidste uge fra 
farvandet syd for Grønland, er endnu til 
morgen det sidste livstegn fra Svendborg- 
rederiet A. E. Sørensens lille fragtmotor- 
skib »Hanne S«.

Den storstilede eftersøgning med skibe 
og fly, der blev indledt i går, genoptages 
ved daggry. Vejret er meget dårligt i det 
pågældende område, og man nærer nu fra 
time til time stigende ængstelse for den 15 
mand store besætning og de tre passage
rer.

Fregatten »Thetis«, der deltager i efter
søgningen, fiskede i går en del vragrester, 
som kan stamme fra »Hanne S«, men det 
er dog endnu ikke godtgjort, om de er fra 
det savnede skib.

»Hanne S«, der i længere tid har været 
chartret ud til Grønlandske Handel, er 
lastet med 900 tons kryolit til Kryolitsel- 
skabet Øresund i København. Skibet sejle

de fra Ivigtut den 27. april og meddelte 
natten mellem den 28. og 29. april positio
nen 58,54 nord, 44,54 vest - i nærheden af 
det sted, hvor »Hans Hedtoft« forliste.

Da den rutinemæssige vejrrapport til 
Narssarsuaq-iscentralen derefter udeblev, 
udløstes den omfattende eftersøgning. To 
catalinamaskiner og et canadisk charterfly 
afsøgte i går området syd-sydvest for Kap 
Farvel, på havet var Fregatten »Thetis« og 
Svitzers »Sigyn« på eftersøgning« (11).

I de følgende dage svandt håbet i takt 
med at »Thetis« fandt to ølkasser indehol
dende rester af kryolit, kasser til sekstant, 
fartmåler og nødraketter foruden luge
rester, to hvidmalede jollebunde og en del 
rødmalet træværk.

Da amerikanske catalinamaskiner den 
5. maj yderligere observerede to store 
olieplamager på havet i det formodede 
forlisområde, indså de fleste, at skibet 
måtte anses for forlist.

Dagen efter nåede søsterskibet »Nancie 
S« frem til »Thetis«, og dets kaptajn, K. G. 
Jørgensen, Thurø, kunne bekræfte, at lu
geresterne og træværket måtte stamme fra 

Isen gjorde dengang som nu, at det kunne være vanskeligt at få skibene til kaj i de grønlandske havne. 
På dette billede fra 1958 losses »Nancie S« pr. mennesketrukket slæde i havneindløbet i Sukkertop
pen. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum.
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»Hanne S«. Den 9. maj kom den officielle 
erklæring fra rederiet om, at skibet nu offi
cielt måtte anses for »antageligt forlist«.

I løbet af efteråret rejste der sig en del 
kritik af forholdene omkring forliset i sær
deleshed, og rederiets grønlandsbesejling i 
almindelighed. Det affødte afholdelsen af 
endnu et søforhør i Svendborg den 31. 
januar 1961. Her kom det bl.a. frem, at det 
udvalg - Vedel-udvalget - som efter 
»Hans Hedtofts« forlis skulle forbedre sik
kerhedsstandarten vedrørende grønlands
sejladsen, kun havde forholdt sig til KGH’s 
egne skibe, mens der ikke var sket ændrin
ger i sikkerhedsbestemmelserne for chart
rede fartøjer. Der opstod en pinlig situa
tion, da formanden for Danmarks Skibs
førerforening, kaptajn Kastrup-Olsen, of
fentligt havde beskyldt kaptajnen på 
»Hanne S« for at have overlastet skibet. 
Det viste sig at Kastrup-Olsen havde ud
talt sig på baggrund af oplysninger i Dan
marks Skibsliste, hvor skibets lasteevne 
fejlagtigt var opgivet til 900 tdw. mod det 
korrekte 933 tdw.

Konklusionen på vinterens efterunder
søgelser blev, at der ikke kunne rettes kri
tik mod hverken besætning eller rederi, 
samt at forliset sandsynligvis skyldtes, at 
skibets træluger over lasten var blevet 
knust under en brådsø. En alternativ hy
potese om, at »Hanne S« skulle have 
påsejlet et isfjeld, vandt stadig mindre til
slutning.

Først den 20. juni 1963 erklæredes de 
første fire at de 18 savnede for omkommet 
(12).

Præcis seks år senere forliste »Martin S« 
på grund af storm og svær dønning i ind
sejlingen til Maniitsoqs havn. Skibet blev i 
de følgende måneder verdensberømt, da 
århusopfinderen Karl Krøyer hævede det 
ved at pumpe lasten fuld af flamingokug
ler. Skibet blev solgt efter havariet og gen
opstod i grønlandsfarten som »Anna 
Johanne«.

To år senere i maj 1968 forliste »Sigrid 
S« i skærgården syd for Julianehåb. Begge 
disse forlis skete dog uden tab af besæt
ning.

Senere samme år ramtes »Britannia« af 
et alvorligt havari syd for Nanortalik. Hele 
forskibet blev trykket ind af isen, men i 

dette tilfælde lykkedes det at bjerge både 
skib og besætning.

På baggrund af denne gennemgang kan 
man konkludere, at de maritime erhverv 
ved Det sydfynske Øhav har sat et betyde
ligt præg på besejlingen af Grønland. 
Mindst 56 skibe med tilknytning til Det 
sydfynske Øhav har gennem tiderne været 
involveret i opretholdelsen af forsyningsli
nierne mellem Danmark og Grønland. 
Disse skibe repræsenterer en samlet ton
nage på 34.415,09 brt.

Grønlands kulturpåvirkning i
Det sydfynske Øhav
Ud over de mange søfolks førstehånd
skendskab til de grønlandske havnebyer 
har Grønland i en række tilfælde sat sit 
præg på livet ved Det sydfynske Øhav. 
Specielt et skib og tre personer har bidra
get hertil. Det drejer sig først og fremmest 
om briggen »Hvalfisken«. Den blev bygget 
i Kalmar i 1801, og dens tilknytning til 
Svendborg startede, da det mislykkedes 
for byen at erhverve sig den gamle tro- 
ensebrig »Tjalfe«. »Hvalfisken« var efter 
97 års tjeneste på Nordatlanten blevet 
taget ud af de aktive skibes række i 1899 
(13).

I 1916 købte bestyrelsen for Sømands
højskolen i Svendborg den gamle brig for 
at bruge den som stationært skoleskib i 
Svendborg havn. Selv om skibet ikke mere 
kom ud at sejle, var det med sin impone
rende rigning og sit kanonport-bemalede 
skrog med til at sætte stemning i havnemil
jøet i Svendborg. Det var derfor med 
vemod, at byen og Sømandshøjskolen tog 
afsked med den gamle skude i 1937, men 
»Hvalfiskens« skrog var på det tidspunkt i 
en sådan forfatning, at det var for stor og 
kostbar en opgave at hovedreparere og 
renovere det. Skibet blev købt af en tidli
gere lærer ved Sømandshøjskolen, kaptajn 
A. F. Hansen i Strib. Vel ankommet hertil 
blev »Hvalfisken« hugget ned til mellem
dækket og det resterende skrog solgt til et 
ingeniørfirma. Her gjorde det først tjene
ste ved opførelsen af vesthavnen i Frederi
cia, senere som betonpram ved bygningen 
af Aggersund-broen. De sidste rester af 
»Hvalfisken« blev sprængt bort med dyna
mit i marts 1949, men såvel galionsfigur
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Den gamle grønlandsbrig »Hvalfisken» slæbes bort fra Svendborg havn den 27. marts 1937 af Lille- 
bæltsfærgen »Jyden«. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum.

som skibsrat findes fortsat i Svendborg på 
hhv. Ring-Andersens Skibsværft og Sø
mandshøjskolen i Svendborg.

Ud over skibsfarten har en række kul
turpersonligheder præget den sydfynske 
dagligdag ved jævnligt at sætte Grønland 
på dagsordenen. Den første er maleren 
Jens Erik Carl Rasmussen. Han blev født i 
en søfartsslægt fra Ærøskøbing i 1841 og 
kom som 14-årig i lære hos en hosekræm
mer. Fra 1859 fik han privatundervisning i 
tegning, og i 1862 opnåede han friplads på 
kunstakademiet. Han gennemgik hurtigt 
akademiets klasser og var færdiguddannet 
i 1866. Som kunstner udviklede Carl 
Rasmussen sig i skyggen af de store genre
malere Julius Exner, Kresten Dalsgaard og 
J. F. N. Vermehren, men han var en gene
ration ældre end de malere, der stod for 
realismens gennembrud i den danske 
kunst med P. S. Krøyer og skagensmalerne 
i spidsen (14).

Rasmussen blev i 1870-71 den første 
akademiuddannede maler, der rejste til 
grønland og hjembragte indtryk, som vi
dereformidledes til et bredt dansk publi

kum ikke mindst gennem de maleriudstil
linger, han i 1880’erne hver sommer af
holdt på Hotel Svendborg.

1 1880 havde han taget et drastisk skridt, 
idet han havde flyttet atelier og bolig fra

Marinemaleren Jens Erik Carl Rasmussen af- 
billedet sammen med sin hustru og otte børn. 
Foto i Marstal Søfartsmuseum.
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Maleri udført afJ. E. C. Rasmussen i 1893. Motivet er KGH’s brig »Peru« set ud for Grønlands vest
kyst i magsvejr. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & Omegns Museum.

hovedstaden til Marstal. I de første år her
efter skildrede han Det sydfynske Øhav og 
dagliglivet i Marstal i en række optimisti
ske og solfyldte billeder sideløbende med, 
at han fortsatte med at male grønlandsmo
tiver fra sine skitser. Under endnu et grøn
landsbesøg i 1893 faldt Rasmussen over 
bord fra KGH’s brig »Peru« og druknede, 
men gennem sine efterladte grønlandsbil
leder fortsatte han med at påvirke den 
sydfynske dagligdag i en årrække.

Den næste kulturpersonlighed, der skal 
nævnes i denne sammenhæng, er præsten 
Valdemar Christoffer Frederiksen (1872- 
1920), der var ældste barn i en skipperfa
milie i Troense. Valdemar Christoffer Fre- 
deriksens far, Jens Frederiksen, stammede 
fra den midtfynske landsby Voldtofte (15). 
Han lod allerede som 34-årig bygge en 
skonnertbrig, som han opkaldte efter 
fødebyen, ved skibsbygger C. R. Møller i 
Troense.

Den 27. december 1880 døde skipper 
Jens Frederiksen på et hospital i Edin- 
burgh i Skotland. Få år senere måtte hans 
enke sælge sine anparter i skibet. Som det 

ofte var tilfældet, betød forsørgerens død, 
at familiens økonomiske grundlag var for
svundet. V. C. Frederiksens mor ernærede 
sig i de følgende år som lærerinde i Troen
se.

V. C. Frederiksen blev som 18-årig i 
1891 student efter privatstudium, og i 
januar 1901 blev han teologisk kandidat. 
Året efter ægtede han i København Agnes 
Emonia Margrethe Ingeborg født Tegl
gård, og således udstyret med såvel hustru 
som kandidateksamen var han kvalificeret 
til et embede som missionær i en af koloni
erne.

V. C. Frederiksen blev ordineret som 
hjælpepræst og seminarielærer i Godthåb 
samme år. Allerede i 1903 overflyttedes 
han som missionær (fra 1905 med titel 
førstepræst) for Holsteinsborg og Sukker
toppen præsteembede med sæde i Hol
steinsborg.

I juli 1910 indgik han en aftale med det 
nyoprettede Svendborg Amts Museum om 
at sende genstande og beretninger ved
rørende grønlandsk dagligliv og kultur 
hjem til museet i Svendborg. Den første
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V. C. Frederiksen fotograferet i Holsteinsborg 
1912. Foto i Søfartsarkivet på Svendborg & 
Omegns Museum.

sending ankom ved juletid i 1910. Frem til 
1914 sendte Frederiksen løbende kasser 
med indkøbte genstande og demostrati- 
onsmodeller udført af den grønlandske 
kunstner Gert Lyberth til Svendborg. I 

1912 supplerede han med en længere arti
kel om fund af en kirke fra nordbotiden i 
Grønland samt husruiner fra de første inu
itter (16).

Dele af denne beretning blev i 1912 
trykt som artikel i »Meddelelser fra Grøn
land«, bind 50, under titlen »Fund af eski
mohuse af Kap York-typen«.

V. C. Frederiksens grønlandssamling var 
i en menneskealder udstillet i Svendborg 
Amts Museum og blev for flere generatio
ner af sydfynboer gnisten til en livslang 
interesse for Grønland og grønlandske 
forhold.

Den tredje kulturpersonlighed, som 
medvirkede til at knytte forbindelse mel
lem det grønlandske og det sydfynske 
område, der skal nævnes i denne forbin
delse, er Jørgen Peder Hansen (1923-94) 
(17).

Også han var skippersøn - fra Thurø. 
Hans far druknede allerede seks uger 
inden sønnens fødsel. Jørgen Peder tog 
realeksamen i 1942, og på grund af besæt
telsen stak han ikke til søs, men kom i ste
det til toldvæsenet. Han sad i Folketinget 
for socialdemokratiet fra 1960-81 og var 
fra 1975 til 1981 grønlandsminister. Han

Kolonien Holsteinsborg, som den tog sig ud i 1910. (Foto: John Møller - Arktisk Institut).
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Jørgen Peder Hansen. Foto: Henrik M. Jansen.

var som sådan ansvarlig for nedsættelsen 
af hjemmestyrekommisionen, der skulle 
bane vejen for det grønlandske hjemme
styre. Både under og efter sin ministertid 
var Jørgen Peder Hansen en markant per
sonlighed i det sydfynske lokalsamfund. 
Han forsømte ingen chancer for at sætte 
grønlandske forhold på dagsordenen i det 
sydfynske gennem medvirken til udveks
ling af udstillinger, etablering af venskabs
by-relationer etc.

At den kulturelle forbindelseslinie sta
dig er intakt er fhv. landstingsformand 
Lars Chemnitz yderligere et eksempel på. 
Han valgte at udtræde af alle politiske 
hverv i forbindelse med sin 70 års fødsels
dag, hvorefter han sammen med sin kone 
flyttede fra Grønland til Svendborg i efter
året 1995. Med Lars Chemnitz blev det 
sydfynske område beriget med en central 
skikkelse i den grønlandske politiske ud
vikling efter 2. Verdenskrig.

Lars Chemnitz blev født i Godthåb 
1925, blev uddannet folkeskolelærer fra 
Godthåb Seminarium i 1946 og fra Haslev 
Seminarium i 1951. I 1967 valgtes han som 
landsrådsmedlem i Jakobshavn og fra 1975 
i Godthåb. Han sad på en nøglepost under 
forberedelserne til Grønlands hjemmesty

re og blev i 1979 valgt ind i Grønlands 
Landsting for det konservative parti Atas- 
sut. Han var formand for Landstinget fra 
1988-91, ligesom han frem til 1984 var 
landsformand for Atassut (18).

Afslutning
Som det forhåbentlig fremgår af oven
stående, er Det sydfynske Øhav med sine 
stærke maritime traditioner naturligt knyt
tet til besejlingen af Grønland. De mange 
sydfynske søfolk, der gennem mere end 
100 år jævnligt har besejlet Grønlands 
kyster, har gjort deres til, at man i dag 
omkring Det sydfynske Øhav har et ind
gående kendskab til - og interesse for - 
Grønland og grønlandske forhold.

Denne interesse er yderligere blevet 
styrket ved, at en håndfuld sydfynske kul
turpersonligheder, hvoraf tre er nævnt 
ovenfor, gennem tiderne har formidlet 
grønlandske forhold i de sydfynske medier 
og kulturinstitutioner.

Årsagerne til denne følelse af samhørig
hed er sikkert mangfoldige. Et par tydelige 
grunde springer dog i øjnene. For det 
første befordrer topografien i Det sydfyn
ske Øhav kendskab til indenskærs sejlads, 
ligesom den traditionelle sydfynske besej
ling af havne i Sverige og Finland havde 
gjort de sydfynske søfolk fortrolige med i 
sejlskibe at besejle farvande med klip
peskær.

En anden hovedårsag er, at de sydfyn
ske rederes uvilje mod at opgive træskibs
teknologien til fordel for jern, damp og 
diesel harmonerede fint med den tildels 
tvungne konservatisme, som prægede KGH’s 
rederivirksomhed indtil 1920’erne.

Den sidste hovedårsag kunne betegnes 
»synergi-effekten«. Kendskabet til Grøn
land - skabt af besejlingen - videreformid
ledes til resten af lokalbefolkningen og 
kom herved rundt til andre dele af sam
fundet (akademikere, pædagoger, politike
re og kunstnere etc.). Det gav i sig selv 
grobund for et yderligere engagement.

Skibe i grønlandsfart 
med tilknytning til Sydfyn
»A. E. S.« - bygget på Svendborg Værft 1957, 

2200 tdw. - 994 brt. - 499 net.
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»Agdleq« - bevogtningskutter, bygget på Svend
borg Værft til Søværnet i 1974 - 330 brt.

»Agdleq« - kystfragtskib bygget 1960-61 til 
KGH på H. C. Christensens Stålskibsværft, 
Marstal. - 157,4 brt. - 70,6 net. - til 10 pass.

»Agpa« - bevogtningskutter, bygget på Svend
borg Værft til Søværnet i 1974, søsterskib til 
»Agdleq« - 330 brt.

»Alken« - marinekutter. Bygget på Svendborg 
Værft til søværnet. Søsterskib til »Ternen«.

»Angaju Ittuk« - bygget på Marstal Stålskibs
værft og Maskinfabrik til Kallallit Niuerfiat 
Service A/S, Maniitsoq i 1984 - 381 brt. - 
114 net.

»Anguteq Ittuk« - tørlast-fryseskib, bygget på 
Marstal Stålskibsværft og Maskin-fabrik til 
Kallallit Niuerfiat Service A/S, Maniitsoq i 
1983-375 brt.-112 net.

»Aqipi Ittuk« - bygget i 1986/87 på Svendborg 
Værft-398 brt.-147 net.

»Aqqaluk Ittuk« - bygget på Marstal Stålskibs
værft og Maskinfabrik til Kallallit Niuerfiat 
Service A/S, Maniitsoq i 1984 - 382 brt. - 
114 net.

»Britannia« (IV) - bygget i Hamborg 1956, 
1300 tdw. - 500 brt - 232 net.

»Ceres« - bark i atlantfart 1878-1925. Bygget i 
Troense 1866-67 til Kinafart. Købt af KGH 
1878. Overgået til Marinen 1929, oph. 1931 - 
285 brt. - 266 net.

»Dannebrog« - 3-mastet sietskonnert, bygget 
på Thurø 1916 - 223 brt. - 194 net.

»Der Junge Jan« - galeoth bygget i Flensborg i 
1744. Fra starten i fart på grønlandske 
farvande. Fra 1760 til 1778 ejet af »Det 
Nyborgske Grønlandske Compagni«.

»Disko« - kystpassagerskib, bygget på Svend
borg Værft 1968 til rederiet Northsea I/S - 
købt af KNI 1988 - 2.162 brt. - net. 940.

»Eli Knudsen« - politikutter, bygget 1952 på 
Rantzausminde Bådebyggeri til Grønlands
departementet. Stationeret i Godthåb til ca. 
1960 - derefter i Diskobugten - 26,3 brt. - 5 
net.

»Elin S« - bygget på Svendborg Værft 1949, 
650 tdw. - brt. 498 - net. 237.

»Fylla« - 3-mastet sietskonnert, bygget 1922 
hos N. P. V. Dreyer i Nyborg. 1929 solgt til 
rederiet Grønland A/S - 122,74 brt. 93,71 
net.

»Hanne S« - bygget på Nobiskrug værft i 
Rendsborg 1952 - 499 brt. - 215 net.

»Hvalrossen« eks »Mester« eks »Express« - 
togtefartøj KGH - Sisimiut. Bygget 1916 hos 
H. C. Poulsen, Rudkøbing til Købmand 
Bendix Hansen, Rudkøbing. 1926 solgt til 
Grønlands Styrelse - brt. 32 - net. 23.

»Hvidbjørnen« - bevogtningsfartøj, bygget på 
Svendborg Værft til Søværnet i 1993, søster
skib til »Thetis« og »Triton« - 2.600 brt.

»Hik« - rednings- og politikutter, bygget 1962 til 
Ministeriet for Grønland på Faaborg Skibs- 
og Bådebyggeri - 77,79 brt. - 17,05 net.

»Ingolf« - bevogtningsskib, bygget på Svend
borg Værft til Søværnet i 1961 - 1650 brt.

»J. F. Johnstrup« - geologbåd, bygget 1965 til 
Ministeriet for Grønland på Rantzausminde 
Bådebyggeri - 26 brt. - 5,65 net.

»Kaskelot« - kystfragtskib, bygget 1947 på 
Ring-Andersens Værft til A. E. Sørensen, 
solgt s.å. til KGH, solgt 1966 - 269 brt. - 150 
net.

»Klapmydsen« - bygget på R. Møllers værft i 
Fåborg i 1915 under navnet »Prøven«. Efter 
havari i Østersøen solgt til Grønland. 
Ophugget i 1971 - 99 brt. - 81 net.

»Louise« - galease, togtefartøj. Bygget 1898 til 
KGH på F. Hansens Bådebyggeri, Marstal. 
1898 opsejlet til Egedesminde for hvalros
fangst - 46 brt. - 32 net.

»Martin S« - bygget på Nobiskrug værft i 
Rendsborg 1952 - 499 brt. - 215 net.

»Martin S« (II) - bygget på Svendborg Værft 
1965, 3100 tdw. - 2313 brt. - 1239 net.

»Miki« - motorkutter, bygget af eg i Faaborg 
1946. Togtefartøj i Angmassalik - 18,46 brt. 
- 3,00 net.

»Miki« - motorkutter, bygget af eg på Ring- 
Andersens Værft i Svendborg 1950. Togte
fartøj i Angmassalik - 42,47 brt. - 24,55 net.

»Misigssut« - lægebåd, røntgenskib. Bygget af 
stål på Svendborg Værft 1955 - 194 brt. - 44 
net.

»Mogens S« - bygget på Svendborg Værft 1953 
og navngaves »Nancie S«, 900 tdw. - 493 brt. 
-214 net.

»Mogens S« - motorskib, bygget i Holland 
1940-383 brt.-199 net.

»Mona« - 3-mastet jagtbygget skonnert, bygget 
1951 hos Ring-Andersen, Svendborg til A. 
E. Sørensen, sejlede i begyndelsen af 
1950’erne for KGH på Grønlands vestkyst. 
Solgt til Hadsund under navnet »Activ«. 
Efter en omskiftelig tilværelse nu atter rig
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get som bramsejlsskonnert under navnet 
»Activ« - 128 brt. - 83 net.

»Nakuaq« - politi- og redningskutter, bygget 
1969 på Bogense Skibs- og Bådebyggeri - 
93,62 brt. - 25,3 net.

»Nanok S« - bygget på Svendborg Værft 1962, 
3100 tdw. - 2232 brt. - 1283 net.

»Nanok S« - bygget på Svendborg Værft 1962 
med plads til 12 passagerer. Bareboat-chart- 
ret til KGH i 1973, derefter alm. chartret i 
nogle år - 2232 brt. - 1283 net.

»Narhvalen« - motorgalease, bygget af eg i 
Rudkøbing 1920. Togtefartøj med station i 
Sukkertoppen i 1925 - 34 brt. - 22 net.

»Narssaq« - inspektionskutter til Fyr- og 
Vagervæsenet. Bygget 1954 hos Ring- 
Andersen, Svendborg - 70 brt. - 18 net.

»Nikki Ittuk« eks »Svendborg« - bygget i 1968 
i Rendsborg til Rederiet A. E. Sørensen, 
Svendborg. Skibet blev bygget for forsik
ringssummen for »Martin S« - 1593,84 brt. - 
877,92 net.

»Nordstjernen« - bygget 1912 i Troense af 
bygmester Th. Jacobsen som 3-mastet bram
sejlsskonnert. Fik installeret motor i 1932. 
Chartret af Knud Rasmussen til 7. Thule- 
eksp. i 1932. Forlist 13. november 1948 ved 
Shetlandsøerne - 211 brt. - 99 net.

»Pajuttaat« - kystfragtskib, bygget på Svend
borg Værft 1979 til KNI - 498 brt. - net. 292.

»Remmesæl« - togtefartøj KGH. Bygget i 1948 
i Marstal under navnet »Kristian Albertsen« 
senere »Ærøpaket«. Solgt til KGH 1950.

»Saffioq« - 11x4x1,5 m rejsebåd for GTO, byg
get 1963 på Rantzausminde Bådebyggeri - 
15 brt.

»Signe Vest« - lægebåd til Ammassalik, bygget 
i Bogense 1965 - 51 brt. - 13 net.

»Sigrid S« - bygget i Marstal 1949 - 499 brt. 
236 net.

»Svendborg« (III) - bygget på Nobiskrug værft 
i Rendsborg 1968, 2450 tdw. - 1594 brt. - 
878 net.

»Sælen« - motorgalease, bygget 1915 i Marstal. 
1919 solgt til Styrelsen af Kolonierne i Grøn
land - 67 brt. - net. 46.

»Ternen« - marinekutter. Bygget på Svendborg 
Værft til Søværnet i 1936 - 82 brt.

»Thetis« - bevogtningsfartøj, bygget på Svend
borg Værft til Søværnet i 1990 - 2.600 brt.

»Tjalfe« - brig i atlantfart 1857-1904 og igen 
med Adolf Jensen på fiskeriundersøgelse i 

1908. Bygget 1853 i Troense af skibsbygme
ster Christian Rasmus Møller - 216 brt. - 
197 net.

»Triton« - bevogtningsfartøj, bygget på Svend
borg Værft til Søværnet i 1992, søsterskib til 
»Thetis« - 22.600 brt.

»Tulugaq« - bevogtningskutter, bygget på 
Svendborg Værft til Søværnet i 1979, søster
skib til »Adgleq« og »Agpa« - 330 brt.

»Taasinge Slot« - i fart på Grønland før 1760. 
Oprindelig bygget til - og ejet af - kammer
herre Niels Juel d.y., Valdemar Slot.

»Vædderen« - bevogtningsfartøj, bygget på 
Svendborg Værft til Søværnet i 1994, søster
skib til »Thetis«, »Triton« og »Hvidbjørnen« 
-2.600 brt.

Kilder
Ud over de i note 10 nævnte kilder er anvendt: 
»Danmarks skibsliste« 1900-1994, Jane’s »Figt- 
hing Ships« 1930-1994 samt Herholdt Jensen, 
P.: »Flådens inspektionskuttere ved Grønland«, 
København 1982 pp. 7-174.
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1. Beretningen om besejlingen beror, hvor 
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Grønlandsbesejlingens Historie«, Det grøn
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»Årbog for Svendborg & Omegns Muse
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vedr. Grønlands Styrelse, nr. 1, København 
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6. Ibid., pp.62-77.
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som venligst er stillet forfatteren til rådig
hed af Helge Schultz-Lorentzen, samt på 
udvalgte skibsoplysninger fra KGH’s arkiv 
fremsendt til Søfartsarkivet ved Svendborg 
& Omegns Museum af KNI i efteråret 
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fartøjer beroende på Søfartsarkivet ved 
Svendborg & Omegns Museum. Hvad 
angår »Misigssut« og »Kaskelot« bygger 
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Peter Christensen, Svendborg, der i årene 
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um.
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ningerne vedrørende A. E. Sørensen fra: 
Mohr, C.: A. E. Sørensens Rederier i 
»Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 
Årbog 1991«, København 1991, pp. 73-94, 
samt Brønnum, H.: Svendborg matadoren 
fra Thurø i »Årbog for Svendborg & 
Omegns Museum 1986«, Svendborg 1987, 
pp. 113-126 samt Hansen, B.: »En skibsre
ders saga«, Svendborg 1974, pp. 11-146.

10. JF tidsskriftet »Fragtfarten« nr. 2 og 3, 
1961.

11. Dagbladet BT den 3. maj 1960.
12. Beskrivelsen af forliset og den efterfølgen

de debat er baseret på artikler i Svendborg 
Avis den 3. til 20. maj samt 2. og 3. decem
ber 1960, Information den 7. maj 1960, 
Berlingske Tidende den 14. september 
1960, Politiken den 14, september 1960 
samt 21. marts 1963.

13. Jf. Thalund, H.: Hvalfisken - historien om 
et gammelt skib i »Årbog for Svendborg & 
Omegns Museum 1991«, Svendborg 1992, 
pp. 96-102.

14. Jf. Blæsild, H. og Blæsild B.: »Marinemale- 
ren Jens Erik Carl Rasmussen (1841- 
1893)«, Svendborg 1993, pp. 7-108.

15. Jf. Blæsild, B.: V. C. Frederiksen. En tro- 
ensedrengs eventyrlige levned fra Svend
borg Sund til Davisstrædet i »Tåsinge 
Årbog 1995« (under udgivelse).

16. Jf. Blæsild, B.: »V. C. Frederiksens grøn
landssamling Sisimiut Svendborg tur/- 
retur«, Svendborg 1988, pp.6-36.

17. Jf. nekrolog over Jørgen Peder Hansen i 
Fyens Stiftstidende den 17. februar 1994.

18. Jf. personalia vedr. Lars Chemnitz i 
»Dansk Biografisk Leksikon«, 3. bind, 
København 1979 samt artiklen Fra Grøn
land til Sydfyn i Fyns Amts Avis onsdag 
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SUMMARY
The subject of this article is the role part of the 
Danish province played in the Danish service 
of Greenland throughout the ages.

A large part of the Danish fleet of wooden 
ships came from the ports of the archipelago, 

Svendborg, Fåborg, Rudkøbing, Ærøskøbing, 
and Marstal. C. 1900 about half of the Danish 
wooden ships were built at the shipyards here 
too.

In this area the units were traditionally small 
and there was a low degree of organization. 
Therefore it was difficult for the shipowners to 
adapt themselves to motor vessels of iron or 
steel. It was not until the years after the first 
World War that this change-over took place.

The Greenland Trade Department which had 
a monopoly of running between Denmark and 
Greenland was a very reactionary company 
when choosing vessels, partly forced to be so by 
the circumstances under which it had to ope
rate. Consequently the sailing ships from South 
Funen played a big role during the first 30 
years of the 20th century when the main part of 
the Greenland Trade Department’s fleet was 
still made up by sailing ships. From this period 
the brig »Tjalfe« built in 1853 at Christian 
Rasmus Møller’s shipyard in Troense is especi
ally wellknown. The tonnage of the ship was 
216 BRT. It sailed on the Atlantic for the 
Greenland Trade Department from 1857-1904, 
and again in 1908 with Adolf Jensen making 
fishery research at Western Greenland.

Another famous vessel was the barque 
»Ceres« with a tonnage of 266 BRT. It was 
built in Troense in 1867 by Th. E. Petersen for 
A. C. Thurø in Troense, and during its first 
years it sailed on the Far East, later in the West 
Indies. It was bought by the Greenland Trade 
Department in 1878, and handed over to the 
navy in 1929. When owned by the Greenland 
Trade Department it made 77 voyages across 
the North Atlantic.
The third vessel from Funen is the three- 

masted fore-and-aft schooner »Fylla« built in 
1922 at N. P. E. Drej er’s shipyard in Nyborg 
under the name of »Fyn«. Its tonnage was 122 
BRT. It was originally built for a shipping com
pany in Marstal. In 1929 it was sold to the ship
ping company Grønland A/S in Korsør, and 
was named »Fylla«. The company went into 
liquidation in 1939, and in 1933 »Fylla« was 
sold to the Greenland Trade Department, and 
it was used as a cruising vessel in Egedesminde. 
»Fylla« also served as a distribution vessel for 
transit goods along the coast during the second 
World War.

From 1797-1925 a total of 89 ships sailed on 
Greenland owned or chartered by the Green
land Trade Department. From 1850-1938 each 
year 6-9 ships were engaged in the Greenland 
trade. In 1850 the relation between the ships of 
that year was as follows, 8 ships owned by the 
Greenland Trade Department and one ship 
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chartered, but in 1938 it was 5 and 3 respective
ly. In this period the tonnage rose from 2.000 
NT to 5.000 NT. The total capacity for passen
gers rose from 8 passengers per year in 1900 to 
106 passengers in 1937.

When we only mention 3 ships which were 
built in the South Funen area and engaged in 
the Greenland trade, owned or chartered by 
the Greenland Trade Department, it is not very 
impressive, as the total number of ships was 89, 
but a further investigation shows that in the last 
years of the epoch of the sailing ships the Gre
enland Trade Department’s fleet consisted of 1 
ship built in Sweden, »Hvalfisken«, 1 built in 
Prussia, »Peru«, 1 built in Korsør, »Nordlyset«, 
and the former mentioned 3 ships built in the 
South Funen area which means that half the 
number of the ships belonging to the Green
land Trade Department in this period were 
from Funen.

After the second World War the ships form 
South Funen were even more important to the 
service of Greenland. This was due to the ship
ping company A. E. Sørensen’s engagement. It 
started as long ago as in 1934 when he put the 
three-masted schooner »Dannebrog« at Knud 
Rasmussen’s disposal for the Thule expedition, 
but there was no regular service until 1948 
when the Greenland Trade Department charte
red »Mogens S« for voyages to Thule and 
Angmagssalik. When the engagement was at its 
highest in the 1970’es the company had each 
year 8 ships in the Greenland service which was 
more than the Greenland Trade Department 
had at its disposal both regarding number and 
tonnage. One of the more special freights 
which were carried across the North Atlantic 
was a transport of reindeers from Northern 
Norway to Greenland. They became the nucleus 
of the stock of tame reindeers in Western Gre

enland. A. E. Sørensen had a total of 16 ships 
engaged in the service of Greenland between 
1945 and 1972.

This service had some expenses for the com
pany and the community of Svendborg too. In 
April 1960 »Hanne S« disappeared at Cape 
Farewell. The whole crew was killed (18 per
sons). Most of them lived in the South Funen 
area or had their roots here. Exactly 6 years 
later »Martin S« was lost at the entrance to the 
harbour of Maniitsoq. The ship became world 
famous because Karl Krøyer, an inventor from 
Aarhus, raised it by pumping it full of flamingo 
balls.

Two years later in May 1968 »Sigrid S« was 
lost in the skerries south of Julianehåb, when 
the whole forepart of the vessel was pushed in 
by the ice, but in all these cases both ships and 
crews were successfully saved.

The writer continues by mentioning 56 ves
sels with a total tonnage of 34.415 BRT. which 
were built in the South Funen area or owned 
by companies here, and which were engaged in 
the service of Greenland.

Three persons from the South Funen area 
have contributed to make Greenland well- 
known in cultural life here throughout the last 
one hundred years viz. the painter Jens Erik 
Carl Rasmussen (1841-93), the clergyman V. 
C. Frederiksen (1872-1920), and Minister of 
Greenland Affairs Jørgen Peder Hansen (1923- 
94).

Finally the article shows how the seamen’s 
knowledge of Greenland has influenced the 
community of South Funen by the souvenirs 
and tales they brought home. Some cases of 
how seamen and intellectual leaders from 
Greenland have brought their knowledge of 
arctic conditions into the current discussion in 
the South Funen area are mentioned.

Benno Blæsild, født 1956, cand.mag. i historie, forhistorisk arkæologi samt 
kunsthistorie fra Århus Universitet 1985. Samme år udnævnt som muse
umsleder ved lokalmuseet i Sisimiut/Holsteinsborg. Siden 1. marts 1988 
ansat ved Svendborg & Omegns Museum som souschef. Har siden 1980 
især beskæftiget sig med studier af: Kultursammenstød, kunsten som kul
turformidler, arkitektur og dansk provinssøfartshistorie. Udgivet lære
bøger og artikler om: Grønlands historie, provincialromersk samfundsor
ganisation, søfartshistorie, maritim kunst, »Arkitektur i antikkens Rom«, 
samt nyere historie. Siden 1990 tillige underviser i kunsthistorie ved Lan
gelands Kunsthøjskole, Bagenkop.

Fra 1. november 1995 ansat som museumsinspektør ved Den gamle By i 
Århus.
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Vresen - det fynske Atlantis

af Poul Henrik Harritz

Da jeg den 16. juni 1973 for første gang 
satte min fod på Vresen, noterede jeg i 
min notesbog: »sammenskredet fiskerhyt
te«.

Senere læste jeg om forfatteren Achton 
Friis’ besøg på øen 52 år tidligere. »Den 
eneste beboer vi traf hjemme, var en stak
kels ensom, gråhærdet puddelhund, der 
var lænket bag husets plankeværk«.

Min nysgerrighed omkring dette »fyn
ske Atlantis« var vakt. Hvor landskaber
nes forsvinden eller genopståen ofte er en 
konsekvens af byudvikling, større anlægs
arbejder eller naturgenopretningsprojek
ter, er Vresen en undtagelse. Historien om 
øen, der ligger 3 km ud for Fyns østkyst, 
syv kilometer nord for Langeland, er en 
dokumentation af dansk naturs forander
lighed.

Vresen har haft forskellige ejere. I middel
alderen tilhørte den Kronen, der i 1473 
pantsatte den til Vor Frue kirke i Nyborg. 
Kansler Johan Friis fik - i 1529 - en halv 
snes år før han påbegyndte byggeriet af 
Hesselagergård, kongelig tilladelse til at 
indløse øen og beholde den i pant, uafløst 
i hele sin livstid (Friis døde i 1570), med 
mindre kongen ville indløse den til eget 
behov.

Biskop Jacob Madsen nævner om Vre
sen - i sin visitatsbog, hvor oplysningerne 
er samlet ind i årene 1588-1604: »Wresen 
0 vden for Heszelager; Nels (=Niels Fris, 
der er brodersøn til Johan Friis, forf. anm.) 
haffuer sin Stod der paa. Nogen Egekrat 
paa«. Et stod er 12 hopper og en hingst, så 
øens græsareal har haft en vis størrelse.

Vresen er senere kommet under Glorup 
og i 1767 ved et mageskifte under Bro
holm.

Om der har græsset andet end et stod 
heste på Vresen gennem tiderne er uvist. 

Forfatteren Erik Aalbæk Jensen nævner i 
»Livet på øerne«, at der i 1700-tallet skulle 
have været karantænestation på øen.

En kancelliindberetning fra amtmanden 
over Nyborg og Tranekær amter, Th. Ade
ler, Lykkesholm, 1744, angiver, at øen er 
ubeboet, men årligt avles der op til ti læs 
hø, ligesom der kan ses rester af pløjning. 
Dette kunne indikere tidligere tiders korn
dyrkning.

Øens størrelse
Igennem årene - når jeg har spurgt til Vre- 
sens størrelse - har lokale fiskere og op- 
synsmænd altid fortalt, at den var meget 
større førhen. »I min fars barndom var der 
nok 50 tønder land«, fortalte en af Vresens 
opsynsmænd, fiskeren Marius Jensen, Revs
øre, få år før han døde i 1992.

Det kan være svært at finde eksakte tal 
for Vresens størrelse. Lokaliteten optræ
der på Videnskabernes kort fra 1772, men 
på grund af opmålingernes usikkerhed er 
det umuligt at vurdere størrelsen. På kor
tet er Vresen angivet som den største ø i 
forhold til det syd for indtegnede rev.

Ved matrikuleringen i 1809 blev Vresen, 
eller Wræsen som det stavedes på matri
kelkortet, opmålt til 188.190 kvadratalen, 
hvad der svarer til 14,4 tønder land. Jor
dens beskaffenhed blev vurderet lavt, 2 
skæpper og 1/2 albue.

Sydfor lå revet »Langsand« på 14280 
kvadratalen, altså 1 tønde land.

I 1917 får Vresen atter besøg af landmå
lere: »Den store 0« (selve Vresen) regi
streres til 118655 kvadratalen, lig 8,5 tøn
der land, og »den lille ø« (revet Lange
sand) til 11695 kvadratalen, altså 0,8 tøn
der land. I perioden 1809 - 1917 er selve 
Vresen altså blevet 59 procent mindre.

Achton Friis angiver i 1921 Vresen til 
9,7 tønder land. Botanikeren Alfred Han
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sen besøger Vresen i 1957 og vurderer den 
til at være »højest« 1 1/2 ha (2,7 tønder 
land). I begyndelsen af 1960’erne angives 
den af en sommerhusbeboer til at være cir
ka tre hektarer.

Ser man på det nyeste målebordsblad, 
udtegnet på baggrund af flyvefotografe
ring i 1971 er Vresen, der på dette tids
punkt hænger sammen med Langesand, 
kun på 2,3 tønder land, mens revet Lange
sand er vokset til 9 tønder.

I de sidste tyve år er Vresen stort set 
forsvundet, og en besøgende vil i dag ople
ve Vresen som den nordlige del af et sno
et, halvandet kilometer langt rev.

Vresen og Langesand ligger i et lavt 
havområde, hvor et israndsstrøg går i ret
ningen syd-nord. Langelandslinjen er en 
israndsstilling under den sidste fase af 
isens udbredelse i det sydfynske område. 
Syd for Vresen og Langesand stikker revet 
Smørstakke op ved lavvande, mens der 
nord for Vresen ligger lave grunde - Vre
sen Puller.

Udseende
Hvor Vresen som nævnt i dag er sammen
hængende med revet Langesand og næppe 
mere end IV2 meter høj på det højeste 
punkt og bevokset udelukkende med et

Øen havde dengang en størrelse, der kunne brødføde en familie.
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Vresen høj. Tegning i Illustreret Tidende, bind 
XXVI, 1884-85.

mindre krat af rynket rose og urter har 
øen været væsentlig mere spændende i sin 
storhedstid.

Matrikuleringsfolkene noterer i sogne
protokollen fra 1809, at den største del af 

Vresen er »grønning« (10,3 tønder land) 
og 2,9 tønder land er »strand«. På selve 
matrikelkortet er angivet bevoksningssig
natur på den nordøstlige del af øen, men 
uden tekst.

Oplysningerne er mere righoldige på 
målebordsbladet fra 1917. Her er angivet 
en mindre nåleskov og vestfor opvækst af 
nål. Vest og nord for denne er angivet en 
made, et fugtigere areal, ligesom der fra et 
landingssted på den sydvestlige del af Vre
sen fører en vej til bevoksningen og et 
nivelleringspunkt. På kortet fra 1945 er 
udelukkende angivet samme nivellerings
punkt og »engelskmandens grav«. Desu
den er indtegnet signaturen for et hus. I 
perioden fra 1917 til 1945 er Vresen vok
set sammen med Langesand.

Ved at sammenligne fikspunktet kan 
man se, at på denne tid er Vresen ned
brudt fra vest, og der er tilsyneladende 
sket et tillæg af land på den østlige side.

Kammerherre, politiker og konseilspræsi
dent Hannibal Sehested (1842-1924), Bro-

Vresen set fra Tamoddes sydspids. I baggrunden Sprogø. Tegning af Mich. Berg i Illustreret Tidende, 
bind XXVI, 1884-85.
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Vresens forandring. Kortet fra 1917 viser øen med fiskerhus, beplantning og Tamodde. Langesand 
var dengang en selvstændig ø. 11945 er Vresen og Langesand vokset sammen, men der er forsvundet 
noget af Vresen. Nedbrydningen fortsatte i årene fremover, og i 1973 er næsten hele det gamle Vresen 
forsvundet, mens Langesand er vokset.

holm, skriver om Vresens udseende i 
begyndelsen af 1800-tallet: »En Leerbanke 
med Land Syd for den, og fra Øen går der 
videre mod Syd en smal Tange en halv 
Fjerdingvej Lang, Tamodden, der var 
adskilt fra Langesand ved et lille Sund 
med en Dybde af 7 Fod (2,20 meter, forf. 
anm); nu er dette efterhaanden sandet til, 
saa at man kan vade over det. I min Barn
dom (cirka 1855, forf. anm.) laae Banken 
omtrent 30 alen (19 meter, forf. anm.) fra 
den østlige strand, og de store Sten som nu 
ligger c. 100 Alen Nord for Øen, var den
gang landfast med Øen, og imellem den og 
Huset fandtes der en Tørvemose med 
fersk vand. Lige tæt ved Huset imod Nord, 
fandtes der endvidere en rund grav ligele
des med fersk Vand. I min Barndom har 
jeg set Øen bevokset med lavt Egekrat, en 
Levning fra dens Bevoksning i dens Vel
magtsdage«.

Marius Jensen, der sammen med sin søn 
og navnebror, Marius Jensen, begge fiske
de fra den åbne strand ved Revsøre, tre 
kilometer vest for Vresen, har i årtier frem 
til cirka 1970 været opsynsmænd ved Vre
sen for Broholm gods. Han siger i et inter
view med Danmarks Radios navnkundige 
reporter, Christian Torpe i 1957: »Første 
gang jeg kom til Vresen (cirka 1890, forf. 
anm.), var der en stor lerbanke på nord

osthjørnet. Den havde tre mands højde. 
Bag ved den var en lille mose med tørve
skær og også en stor eng - made - som vi 
kalder det. Sydvest for engen en granskov. 
Men det har stranden taget. Alt sammen. 
Og meget mere til«.

Engelskmandens grav er fra perioden, 
da engelske orlogsskibe blandt andet gjor
de ophold i Bæltet, og den »unge« Marius 
Jensen fortæller kort før sin død i 1992, at 
graven og korset er fra begyndelsen af 
1800-tallet og til minde om en englænder, 
der døde om bord på et skib, opankret nær 
Vresen. Graven blev i mange år vedlige
holdt af Marius Jensens mor. Den blev for
nyet med strandsten, og der blev af og til 
plantet en blomst. Graven er i dag for
svundet.

Som omtalt ovenfor er øen blevet min
dre og mindre, og i slutningen af 1970’erne 
forsvandt alt græs fra selve Vresen. Revet 
mod syd er tilsvarende vokset.

Vresens beboere
Hvornår det første hus på Vresen er byg
get vides ikke. I godsarkiverne er Vresen 
ikke med på listen over forsikrede ejen
domme i 1831, men 14 år senere fremgår 
det, at »Carl Adolph Thejll, Kongelig 
Majestæts Justitsråd og Branddirektør i 
Svendborg Herred« har indtegnet ejen

139



dom på Vresen i landets almindelige 
brandforsikring.

Hannibal Sehested skriver i sine nota
ter, at der i hans barndom - altså i 
1850’erne - lå et bindingsværkshus på Vre
sen beboet af en fisker, Gregers, med sin 
kone. Fiskeren må være flyttet ind i slut
ningen af fyrrerne, og har måske været 
den første beboer på øen. Vi ved intet om 
tidligere indvånere. Kort tid efter at fiske
ren Gregers lejer huset, får Broholm et 
brev fra en Hr. Thomsen, Ellerup Skole, 
stilet til »Herr forvalter Kjær på Bro
holm«: »Fra privatlærer S. Tandrup i Faa- 
borg har jeg modtaget en skrivelse, hvori 
han anmoder mig om at forskaffe ham 
oplysning angående Vresen og dens nye 
beboer med hensyn til, at bemeldte Tand
rup som formynder for en beslægtet af 
ham, ønsker dette menneske for betaling 
anbragt hos beboerne af bemeldte ø i så 
fald det er en mand, der både kan, vil og 
må for sit herskab indlade sig på at tage et 
sådant menneske til sig. Årsagen til dette 
ønskes opnåelse er, at bemeldte Tandrups 
myndling, når lejlighed giver er forfalden 
til drik, og at man har troet muligt at fore
bygge denne last eller fristelse dertil ved at 
få ham anbragt på et isoleret sted, hvilket 
jo netop Vresen er.

Da denne ø så vidt jeg ved, hører til 
Broholm, og beboerne altså er Deres 
veldædelighed bekendt, så tillader jeg mig 
ærbødigst at henvende mig til Dem, og at 
bede mig meddelt de forønskede oplysnin
ger, nemlig om De tror at den mand, der 
nu beboer eller skal bebo Vresen egner sig 
til at modtage et sådant menneske, samt 
om han dertil er villig, og endelig om der 
fra Herskabets eller anden vedkommen
des side intet er til hinder med videre, 
hvilke oplysninger bedes mig behageligen 
meddelt mig snarest muligt. Med agtelse, 
Deres ærbødige Thomsen.«

Hvad der kom ud af henvendelsen til 
forvalter Kjær, vides desværre ikke. Men 
følgende historie om fisker Gregers, skre
vet ned af Hannibal Sehested, vidner om, 
at moralen hos Vresens nye beboer mulig
vis ikke var af en karakter, der muliggjor
de pleje af drikfældige unge mænd:

»Gregers var gift med en stor, knoklet 
kvinde fra Nakskov. Han observerede en

dag, at en Jagt, som kom Syd fra, løb fast 
paa den Grund, der fra Smørstakken 
strækker sig mod nord henimod Kobber
dybet. Han saa, at Skipperen og hans 
dreng gik i Jollen for at søge Hjælp i 
Lohals. Da de vare vel borte, roede han ud 
til Jagten for at se, hvad der muligen kun
ne bjerges. Han fandt staaende ved 
Masten en stor messingbeslaaet Kasse, 
som han tog med sig i Jollen. Han gik i 
land paa Langesand, slog Kassen itu og 
fandt den fuld af Sølvtøj. Greve Gebhardt 
Moltke Hvitfeldt paa Glorup skulle be
gynde sit Vinterophold i København og 
havde i Svendborg lejet en Jagt, som skulle 
føre en Del af hans Sager til København. 
Det var hans Sølvtøj, som Gregers havde 
faaet fat paa. Han slog det nu i Stykker og 
gravede en del af det ned paa Langesand, 
og tog noget af det med til Vresen. Da han 
kom Hjem til Konen, bød han hende fyre 
op i Bagerovnen. »Sludder, Gregers«, sag
de hun »du har jo intet at bage«. »Gør nu 
ingen Vrøvl« svarede han, »men fyr op og 
det straks«. Ovnen blev saa hedet og Sølv
stumperne bragt i Ovnen. Med de blev 
kun sorte, og vilde ikke smelte. Saa pakke
de ham dem sammen, og sejlede til Svend
borg, hvor han kendte en Mand, der mod
tog slige Sager. Til ham solgte han sit Sølv, 
og da han nu havde Penge på Lommen, 
drak han sig en ordentlig Perial og begav 
sig paa Hjemvejen. Undervejs kom Stor
hedstankerne op i ham. Han stoppede op i 
Lundeborg og gik til Broholm og fik 
Foretræde hos min Fader. Scenen foregik i 
Entreen. Jeg var en lille dreng og over
værede den. Han kom da for at købe Øen. 
»Hvad vil Du« sagde min Fader. Du er jo 
en fattig Lus, som ikke har noget at købe 
for, og saa kommer Du her saa fuld som et 
Bæst. Se til, at Du kommer herud, og det i 
en Fart«. Så drev han af til Lundeborg gik 
om bord i sin Jolle og satte Kursen mod 
Vresen, men undervejs kuldsejlede han og 
druknede. Hans kone blev siddende på 
Øen i tre Fjerdingaar ganske alene. Saa 
tog hun til Nakskov, hvor hun var fra, og 
tog med sig det Sølv, som var nedgraven 
paa Langesand. En mørk Aften tog hun 
nogle Stykker Sølvtøj, og gik hen til en 
Guldsmed og spurgte, og han vilde købe 
det. Tyveriet af Grev Moltkes Sølvtøj hav-
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Kanonfotografen er taget til Vresen i år 1902 og foreviger fisker Carl Jensen og familie. Billedet ind
gik i den mappe, som stamhuset Broholms beboere forcerede til Hannibal Sehested i anledning af 
hans sølvbryllup samme år. Huset er det andet af tre huse, der har været på øen, som i dag blot er et 
smalt sten- og sandrev tre kilometer fra Fyns østkyst.

de i sin Tid gjort megen Opsigt, og der var 
talt og skreven om den Sag, saa den var 
godt kjendt. Nu traf det sig saa heldigt, at 
et af de Stykker hun havde med, var det 
Stykke af den store Themaskine, hvorpaa 
det Molteske Vaaben var anbragt. Det saa 
guldsmeden straks. Han bad hende sidde 
ned, medens han gik ud i sit Værksted for 
at prøve, om det var Sølv. Saa sendte han 
Bud efter Politiet, og konen blev arreste
ret og kom i Tugthuset. Siden blev hun 
benaadet og henlevede sine sidste Aar i 
Nakskov«.

Hannibal Sehested fortæller, at bin
dingsværkshuset forfaldt, efter at enken 
forlod øen. Til sidst var kun en tomt til
bage.

Vresens andet hus bygges af Sehested, 
efter at han i 1894 tiltræder stamhuset. 
Fire år senere byggede han et hus af gran
stammer og lejede det ud. »I en meget 
streng Isvinter blev et par Søfolk kastet i 
land på Øen, blottede for alt og havde 
opgivet at redde Livet. De blev meget 

overraskede ved at træffe på Mennesker, 
som hjalp dem tilrette«.

De skibbrudne søfolk mødte fisker Carl 
Jensen, der boede i huset på Vresen fra 
1898-99 til 1906 sammen med sin kone og 
tre børn. Sommeren 1902 bliver familien 
fotograferet foran det forholdsvis nye hus. 
I forgrunden ligger garn og bundgarnspæle 
klar. Billedet blev et af mange i den map
pe, som Stamhusets fæstere forærede til 
deres Herskab i anledning af Hannibal 
Sehesteds sølvbryllup i 1902.

I tiden op til sølvbrylluppet havde Han
nibal Sehested brugt megen energi på at 
»forskønne« Vresen. Han aflagde studie
besøg på Lindholm ud for Bandholm ved 
Lollands nordkyst. Godset Knuthenborg 
havde omkring 1875 tilplantet Lindholm 
med eg, østrigsk fyr og vilde roser med 
succes. Sehested gravede planteriller på 
Vresen og plantede de samme arter, men 
kun med begrænset succes, da mågerne 
byggede reder i rillerne!

Den næste lejer af Vresen er Niels Christi
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an Petersen. Den 8. maj 1906 underskriver 
han lejekontrakten, der gælder fra 1. 
november samme år. Den årlige leje er 
100 kroner, der betales over to rater.

Niels Christian Petersen får fri bolig i 
huset »med Undtagelse af Værelset i den 
vestre Gavl, som forbeholdes Herskabet«, 
som man i dag kan læse i den gamle leje
kontrakt. »Det af Herskabet forbeholdte 
Værelse skal N. C. Petersen holde rent og i 
Orden, ligesom han altid skal være til min 
og mine Gæsters eller Befuldmægtigedes 
Tjeneste under Opholdet på Øerne.« 
Værelset skal i øvrigt varmes op lejligheds
vis for fugtens skyld. Fiskeren skal holde 
huset ud- og indvendigt, og får desuden til
delt et stykke have, som han forpligter sig 
til at holde rent og efterårsgrave. Petersen 
får al ret til fiskeri inklusive Stamhusets 
ålegårde.

»N. C. Petersen paaser strængt at ingen 
som ikke dertil have Herskabets Tilladelse 
besøger Øerne. Herfra undtaget dog de af 
hans slægt eller Bekjendte, som besøge 
Øerne for hans Skyld, men han bærer da 
Ansvaret for, at ingen Uorden sker ved 
sådanne Besøg«.

I månederne marts til september må der 
ikke skydes på Vresen, men ellers må leje
ren nedlægge ænder, gæs, rovfugle og sæl
hunde, men ikke måger og vadefugle.

Årene går, og fisker Petersen trives til
syneladende på Vresen. En af de væsentli
ge opgaver er at holde øje med øen og hin
dre ulovligt fiskeri eller jagt, ligesom leje
ren har ansvar for, at der ikke fjernes 
sand, sten eller grus indenfor en afstand 
fra øen, der bestemmes ved strandsyn.

Det med jagten volder problemer, såvel 
for den første beboer som for fisker Peter
sen. Den 7. juni 1906 er grønthandler Jens 
Kastrup, der bor i Svendborgs Bagergade, 
på familietur i bæltet. Sammen med sin 
hund og børn går han i land for at samle 
vibe- og mågeæg. Niels Christian Peter
sens kone påtaler ulovligheden men får at 
vide, at hvis hun ikke forsvinder, vil hun få 
et skud hagl!

Konen går tilbage til huset og adviserer 
sin mand, der fluks kommer til stede og 
skyder hunden efter forgæves at have for
søgt at optage den.

Halvanden måned senere må domme

ren i Svendborg henlæggge sagen. Jens 
Kastrup er flyttet - hvorhen ved ingen.

Fem måneder senere er der igen proble
mer. Den 8. november skyder fisker Olaf 
Christensen to ænder tidligt om morgenen. 
Uheldigvis to af Vresen-fiskerens tamæn
der! 10 kroner i erstatning og 2 kroner og 
55 øre skal den uheldige jæger af med.

Niels Christian Petersens opsigelsesvar
sel har - efter nutidens forhold - været uri
meligt. Med kun tre måneders varsel til 
henholdsvis 1. maj eller 1. november kun
ne han risikere at skulle forlade Vresen, 
hvorimod lejemålet fra hans side var uop
sigeligt i 15 år!

Dagligdagen var hårdt arbejde i særde
leshed, når der skulle opsættes høfder og 
holdes opsyn med dem. Det var egepæle 
med risgærder imellem, som Hannibal 
Sehested lod sætte op på nordøstpynten, 
men selv om de holdt på sand og tang, 
kunne de ikke modstå nordøst-stormene.

I 1916 giver Broholm Niels Christian 
Petersen uopsigelighed i hele hans livstid. 
Lejen fordobles og Vresens fisker skal i 
løbet af fem år opsætte en stendossering 
ud for huset og på øens vestlige side 
anlægge en bådehavn, hvortil Broholm 
leverer materialerne.

Selv noterer Hannibal Sehested, at han 
lader den tykke grønsvær skrælle af, og 
sætter det op som gærder omkring små fir
kantede indhegninger, hvor der plantes en 
række træsorter, som ofte går ud. Fyr og 
poppel får dog fodfæste. Der graves des
uden en ny brønd.

Den 2. juni 1921, mens Petersen er på 
fiskeri, besøger forfatteren Achton Friis 
Vresen sammen med fuglemaleren Johan
nes Larsen. De har netop påbegyndt deres 
fire år lange ø-odysse til samtlige danske 
småøer.

Achton Friis bemærker straks de små 
diger af tørv, der deler Vresen op i kva
dratformede felter. Træerne, der er plan
tet, er en kummerlig forsamling. »I små 
grupper står de, hver for sig segnefærdige, 
uden håb - borgerne fra Calais.«

»Vi gik ud til huset på nordengen. Det 
er en stor rønne, slet bygget, men pænt 
holdt. Fiskere holder altid deres boliger 
lige så pyntelige som deres fartøjer. Des
værre var ingen beboere hjemme, men vi
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Fårehytten og guldregnbusken. Tegning i Illustreret Tidende, bind XXVI, 1884-85.

kiggede ind gennem vinduerne og så, at 
stuerne med de få og fattige møbler var 
rene og pæne. I soveværelset stod en stor 
opredt dobbeltseng uden lagner - måske 
bor her bare et par mandfolk i huset?

En stor, forfalden tangpresse, besat med 
stærekasser, men uden stære - her er af 
fugle kun måger på øen - en tjæreovn til 
kogning af net, en hullet spand.

På vestsiden af øen nær revet, som for
binder den med den lille, sandede holm 
»Langesand«, er en landgangsbro af ned
rammede pæle. Her ligger et materiale- og 
arbejdsskur af træ, stort og rummeligt, 
hvori vi finder spor af, at der nyligt er 
arbejdet, flere ting er under reparation. 
Sømands- og fiskerklæder hænger under 
loftet, der hersker orden overalt derinde, 
alle sager er på deres plads«.

Men al den orden, Achton Friis registre
rer, skulle snart ende i ét frådende kaos!

Niels Christian Petersens karriere på 

Storebæltsøen slutter brat et år senere. 
Marius Jensen, Revsøre, fortæller: »Det 
var i 1922, under stormfloden. Petersen 
sad i huset, da højvandet kom. Til sidst 
slog bølgerne grunden væk under huset. 
Det faldt sammen. Da tog han sin hund 
under armen, gik ud af døren og stod i 
vand til halsen. Han gik længere op på øen 
og fandt ned til sit fiskerskur på sydsiden, 
hvor han kunne kravle op på sine bund
garn, hvor bølgerne væltede forbi. Hans 
sønner i Lundeborg skulle ellers holde øje 
med ham, men de havde ikke opdaget al
voren. Først to døgn senere ankom de og 
tog deres far med til fastlandet«.

Siden har der ikke været faste beboere 
på Vresen.

I 1927 udlejes jagten til politifuldmægtig 
Kjær fra Svendborg.

Men selv om perioden med faste beboere 
er ovre, får Vresen alligevel sit tredje hus. 
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Det bygges en gang i 5O’erne. I begyndel
sen af tresserne havde Venstres daværende 
partisekretær, Kurt Sørensen, lejet huset 
som sommerbolig. Til en avis udtaler han, 
at han frygter øens fremtid. Den er kun på 
tre hektarer.

Huset fik sit banesår under stormfloden 
den 3. januar 1976. Forinden var det skre
det delvis i vandet og forsøgt afbrændt af 
sommersejlende gæster.

Manglen på brænde har altid voldt pro
blemer, når sommerens sejlere lagde sig 
for svaj uden for øen. Hannibal Sehested 
fortæller, at øens gamle egepurrer er brugt 
af de besøgende til at varme deres kaffe
kedel med.

I dag ses resterne af det sidste hus - de 
støbte hjørnesten - ved lavvande. De lig
ger 20 meter nordvest for Vresen.

Kongerne på Vresen
Da de faste beboere forsvandt, blev tilsy
net med Vresen overdraget til fisker Mari
us Jensen (1876-1961) og senere til hans 
søn, opkaldt efter faderen, Marius Jensen 
(1906-1992). En stor teleskopkikkert skab
te nærkontakt til Vresen, og pressen var 
jævnligt på besøg hos »Kongen af Vresen«, 
som gamle Marius blev kaldt. I perioden 

var hofjægermester Jørgen Sehested (1885- 
1977) opsynsmændenes »arbejdsgiver«.

Far og søn gav penge for at være opsyns- 
mænd. 100 kroner årligt, men da fulgte 
retten til ægsamling og fiskeri med. Ålefi
skeriet ved øen var i perioder godt. Ålene 
blev opkøbt af en kvase fra Kolding, der 
lagde sig på reden ud for Revsøre. Godset 
krævede dagligt tilsyn. Og Jørgen Sehe- 
steds ordre var, at ingen måtte gå i land, så 
hver gang en båd nærmede sig, måtte 
Marius’erne ud i jollen.

Højdepunktet var den sommerdag, hvor 
Sehested, døtre, kokkepiger og tjeneste
folk drog på udflugt til øen. Som i alle 
andre situationer skulle opsynsmændene 
lægge båd til transporten.

Tilværelsen som fisker i Revsøre var et 
liv i nær kontakt med Vresen året rundt. I 
isvintre gik fiskerne - iført hvide kitler - 
over isen til øen. Med sig havde de en jolle 
- med bundgarnspæle bundet på tværs - så 
den var lettere at skubbe over isen. Den 
blev brugt i nødsituationer og til at kom
me over den isfri sejlrende, Statens isbry
dere sørgede for i farvandet øst for Fyn, 
vesten for Vresen.

Fiskerne på Østfyn tjente også penge 
ved at hjælpe grundstødte skibe fri.

Fiskere fra Revsøre afslutter dagens isjagt ved Vresen. Billedet er fra en isvinter i ]960’erne. Turen til 
øen foregik over den åbne rende ud for Østfyn. Dertil skulle jollen bruges. Det er Marius Jensen 
længst til højre.
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Gamle Marius i en radioudsendelse fra 
1957: »Det var et meget vanskeligt far
vand. Det var ofte, når vi stod op om mor
genen og så ud over Bæltet, at der sad 
skibe ved Vresen. Så havde vi et lille job. 
Vi tjente somme tider en rigtig god skil
ling. Men det er slut nu med motorer, 
dampere og den slags, og hvor fyrene er 
blevet så klare, så der er fin vej der opad 
gennem Bæltet«.

Den »unge« Marius Jensen var meget 
optaget af de stenalderbopladser, der tidli
gere fandtes på selve øen, men efterhånd
en ligger på et par meters vand.

Langelands Museum har undersøgt 
stenalderbopladserne på og omkring øen i 
begyndelsen af 1970’erne. Levn fra yngre 
stenalder (flintøkser, dolkstave, skiveøk
ser, flintmejsler og adskillige flækker og 
skiveafslag) er fundet i udvaskede kultur
lag og på undersøiske tørveaflejringer med 
faststående egestubbe. Hannibal Sehested 
skriver i sine notater, at egestammerne i 
hans barndom (1850-1860) lå i tørvemosen 
på Vresen.

Marius Jensen samlede selv på stenal
derredskaber. I fiskerhjemmet ved Revs
øre havde han utallige økser. Det flotteste 
dolkeblad fandt han efter stormfloden i 
1976, og sendte det til Dronningen, og fik 
et pænt takkebrev.

I 1980 var det sket med »unge« Marius’ 
Vresenture. Under indsamling af mågeæg 
sammen med sin bror faldt han sammen. 
Siden da kom han ikke på Vresen, men 
måtte nøjes med at kigge over på øen fra 
sin »sommerbænk« uden for fiskerhuset i 
Resvøre.

Dyrenes og planternes ø
Da det sidste hus forsvandt, var det defini
tivt slut med flere dages ophold på Vresen. 
Stedet var det meste af året helt uberørt 
og overladt til naturen.

Hannibal Sehested lod - sandsynligvis i 
slutningen af 1800-tallet øens kyster frede 
- og i den anledning tog han ejendoms
dom på Langesand, der ellers ville være 
blevet statsejendom.

I 1976 blev Vresen vildtreservat med 
adgangsforbud i fuglenes yngletid fra 15. 
marts til 30. juni.

Den 1. november 1995 købte staten 

Vresen blandt andet for at sikre det rige 
fugleliv og hindre ulovlig jagt. Det vil 
fremover ske ved lejlighedsvise kontrolbe
søg i fuglenes yngletid og i jagtsæsonen.

Fuglelivet på Vresen har ændret sig gen
nem årene, og takket være opsynsmænde- 
ne i Revsøre og deres jævnlige besøg på 
øen sammen med pressen, og årlige regi
streringer af ynglefuglenes antal og arts
fordeling siden 1976, kan udviklingen 
beskrives.

I store træk er ynglefuglesammensæt
ningen på Vresen som på andre ubeboede 
øer og præget af ynglende måger i koloni
er, enkelte vadefugle og få andearter.

Edderfuglen indvandrede til Vresen i 
midten af 1950’erne og i dag yngler der 
250-350 par. Det er den største bestand i 
Fyns amt.

Knopsvanen er, i takt med at den op 
gennem dette århundrede er blevet mere 
almindelig, presset fra yngleområder med 
ferskvand (moser og søer) til det mere 
barske, salte miljø, hvor fuglen ofte yngler 
i kolonier. Til Vresen kom den mellem 
1965-69, og 5-10 par yngler på lokaliteten i 
dag.

Også skarven er en art, der i de sidste 
10-15 år har været i kraftig fremgang her
hjemme. I 1982 sås herhjemme den første 
koloni, hvor fugle ynglede direkte på jor
den (træer er den almindeligste redeplace
ring), og i årene 1993-94 forsøgte 23-33 par 
skarver at yngle i rosenbuskene på Lange
sand, men uden at få unger på vingerne.

Stormmågen har engang haft én af lan
dets største kolonier på Vresen. Achton 
Friis fortæller om tusinder af par, og i 
Marius’ernes tid var det ikke ualmindeligt 
at samle 82 snese æg på én gang under et 
besøg.

I dag er pladsen overtaget af sølvmåge, 
der op gennem 1950’erne og 1960’erne har 
nydt godt af de åbne lossepladser og sene
re det moderne fiskeri, hvor fangsten 
renses til havs. Sølvmågekolonien er på 
450 par.

Svartbagen - Danmarks største mågeart 
- er almindelig (ynglende fra 1968 - i dag 
20-25 par), og sildemågen har sin største 
fynske koloni på Vresen (50 par i 1995).

Knopsvanen, sølvmågen og svartbagen 
får ofte skyld for at skræmme andre arter 
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væk. Allerede i 1968 fastslog opsynsmand 
Marius Jensen, at dette ikke er tilfældet. 
Får fuglene lov til at ligge uforstyrret, kan 
edderfugle og måger have reder med få 
centimeters mellemrum.

Hvor mågerne ofte i dag er forhadte 
fugle, var det anderledes, da politifuld
mægtigen i 1927 lejede jagten. Under leje
kontrakten har en godsansat skrevet, hvad 
der øjensynligt er glemt i selve jagtkontak
ten: »Husk i fremtidige kontrakter at for
byde skydning i april-maj af hensyn til 
Maagerne«. Man ønskede så megen ro 
som muligt i yngletiden.

Udenfor yngletiden huser havet om
kring Vresen titusinder af rastende edder
fugle. På øen overvintrer jævnligt sortgrå 
ryle, som et af de få steder i Østdanmark.

Edderfugle driver ofte i land, døende 
eller døde af olieforurening.

Der findes ikke mange oplysninger om 
pattedyr på Vresen. Som nævnt måtte 
Niels Christian Petersen i 1907 skyde sæl
hunde (men ikke måger og vadefugle) ved 
Vresen, og jagtlejeren i 1927 må ikke ned
bringe øens bestand af vilde, udsatte kani
ner til under 30. Senere uddøde kaninerne. 
Dels skød tyskerne under besættelsen en 

del af dem, dels døde de senere under hår
de isvintre.

Der er af opsynsmændene set odder på 
jagt ved Vresen. Det er sket før 1970. Den 
er sandsynligvis kommet til øen svømmen
de fra Fyn.

Vresen har været besøgt af botanikere i 
1811,1860,1887,1899,1955,1957 og 1992. 
Der er registreret mellem 46 og 105 arter, 
afhængig af besøgstidspunkt og -længde.

Generelt gælder det, at arter, der er 
knyttet til moræne, lidt dyrket jord, vand
huller, eng eller mose, er blevet sjældnere 
eller helt forsvundet, hvorimod arter, der 
er knyttet til sandstrande, strandvolde 
eller strandoverdrev, har holdt skansen på 
lokaliteten.

Strandbeden blev allerede iagttaget i 1899, 
og denne for Fyn relativt sjældne plante 
blev også fundet i 1992 i stor mængde. 
Strandbeden er oprindelig indslæbt til de 
østdanske havnebyer ved at frø har ligget i 
skonnerternes ballastsand. Det første sted, 
den blev fundet i Fyns amt, var Marstal, 
der havde en stor sejlskibsflåde.

Vresens flora er, af Fyns amt, kategori
seret i værdiklasse 2 (af meget stor bota

Vresen fotograferet 1988. Moræneknolden er væk og erstattet af reservatskilt. Det var her, der engang 
lå en ø på mere end 14 tønder land. En ø, hvor fiskerfamilier levede gennem årene. (Foto: Poul 
Henrik Harritz).
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nisk betydning) på grund af forekomsten 
af strand-fladbælg, der er sjælden på Fyn.

En særlig opmærksomhed bør rettes 
mod vinter-portulak, der tidligere er fun
det på Vresen, blandt andet af opsyn- 
smændene, der tog »Vresenblomsten« med 
til Revsøre, og viste den frem som en 
seværdighed. Den er nordamerikansk og 
en sjælden køkkenurt herhjemme.

Hvordan den er havnet på øen midt i 
Storebælt må fantasien gætte sig til. Måske 
gennem vandet, for tidligere har den haft 
ét af sine få, danske voksesteder der, hvor 
færgelejerne ved Halsskov siden er bygget.

Fremtiden
Vresen er gennem årene blevet mindre. 
Øen fik et par »knæk« under stormfloder
ne i 1872 og 1874, og i 1922 blev store dele 
af den gamle kerne af moræne skyllet væk. 
Vresen og Langesand er i dag et rev uden 
rester af istidens aflejrede moræne. Måske 
vil stedet ende som et ubevokset sand- og 
stenrev, der skyder op over Bæltet, som 
Smørstakken længere mod syd.

Er Vresen et eksempel på naturens for
anderlighed? Højst sandsynligt ikke. Den 
kraftige nedbrydning har sikkert sammen
hæng med et voldsomt stenfiskeri tæt på 
øen. Hannibal Sehested skriver allerede i 
1915-20: »Kysten var mod Øst beskyttet af 
en Mængde store Sten. Disse have Stenfi
skerne efterhaanden stjaalet, og Havet har 
derved faaet frit Spil og har temmelig hur
tigt erobret hele den 30 Alen brede for
strand og største Delen af Lerbanken, 
samt hele den nordlige Del af Øen med 
Tørvemosen.« Først i de senere år er der 
lavet begrænsninger i det danske sten
fiskeri, der givetvis vil gavne såvel Vresens 
fremtid som det fynske stenrev, lokaliteten 

er omgivet af, og som rummer en righoldig 
alge-flora og er opvækstområde for små
fisk.

Men også en udbredt sygdom i ålegræs
set i 1930’erne kan have øget erosionen. 
Ålegræsset forsvandt over store arealer, 
og tidligere beskyttet sandbund blev blot
lagt for strøm og bølger.

Men endnu eksisterer den lille fynske ø 
- og dermed også Vresens historie.

SUMMARY
Vresen is an island situated three kilometres 
off the eastern coast of Funen in the Great 
Belt. It is one of 55 islands south and southeast 
of Funen which are all elements of a typical 
Danish glacial landscape. Today it is a drowned 
moraine formation because the land has sunk 
to a lower level, and the sea has risen.

The first geodetic measurings of Vresen are 
from 1809, and the island had then an extent of 
0,0847 square kilometre. One hundred years 
later Vresen’s moraine nucleus had eroded tre
mendously by the sea and the current, and in 
1917 the island was measured to 0,0512 square 
kilometre - 60 per cent less. The moraine part 
of the island has disappeared, and today Vre
sen is a twisted stone- and sand-reef, 1,5 kilo
metres long.

In spite of its modest size Vresen has been 
exploited by man. The first description is from 
1566-1604, at that time 13 horses were put out 
to pasture here. In the 1850’es the island was 
inhabited by a fisherman’s family who lived in 
an old half timbered house. The island belongs 
to the Broholm estate, and in 1898 they had a 
new house built in which a fisherman’s family 
lived until 1922 when a flood ruined the house.

The third, and last, house on Vresen was 
built in the 1950’es, and used as a weekend cot
tage. It has now disappeared into the sea.

Today the island is a sanctuary, and breeding 
place for colonies of eiders, herring gulls, black- 
backed gulls, and the mute swan too has one of 
its Danish sea water localities here.

Vresen is an example of the dynamics in 
Danish nature, and the erosion of the island 
has probably been accelerated by the fishing up 
of boulders from the sea floor.

Poul Henrik Har rit z, født 1956, bosat i Svendborg. Uddannet som journa
list 1986. Diplomjournalist 1995. Arbejder ved Danmarks Radio, primært 
med formidling af natur- og miljøstof. Har siden 1976 været optæller af 
fuglelivet på en række fynske vildtreservater, herunder Vresen. Udarbej
der rapporter, holder foredrag og skriver artikler om Det sydfynske Øhav.
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Tale ved afslutningen på
»Fyn Rundt for gamle træskibe« 1995

af Asger Møller Sørensen

Tak.
Jeg repræsenterer Danish Consulting 

Analysis, og vi har lavet en endorfinistisk- 
feministisk analyse af det kvindeliges ind
flydelse på det psykiske plan hos søfolke
ne. Som en præst ville sige: »Hvordan 
påvirker kvinden vor sjæl«. Vil det få 
nogen indflydelse på, hvordan etaperne på 
FYN RUNDT vil blive fremover?

Vi har i vor analyse to komponenter at 
arbejde med:

1. Manden, som vi opfatter som en lige 
stiplet streg.

2. Kvinden, som en cirkel - som ønsker en 
helhed, en etape: Startlinie - distance - 
mållinie.

Altså fra nu af skal alle skibe have en 
chance for at nå målet.

Kvinderne har også fattet skøderne med 
begge hænder for at nå målet. De har altså 
fattet skødet med begge hænder, hvori
mod Sole ikke har fattet noget som helst - 
med hænderne i skødet. Soles egen konfir
mationsfest blev aflyst i sidste øjeblik - og 
siden da har han benyttet enhver lejlighed 
til at gøre det samme. Nu har han jo meget 
om ørerne - og det var ønskeligt, om der 
også var noget imellem. Vore analyser 
viser, at hver gang han åbner munden, så 
forøges summen af den menneskelige uvi
denhed. Hvor meget - synes jeg ikke, jeg 
behøver at sige.

Som et eksempel på det typisk mandli
ge. Et citat fra det danske postvæsens arki
ver: En postal normal forsendelse er en 
brevforsendelse af rektangulær form, hvis 
længste udstrækning ikke er mindre end 

bredden multipliceret med kvadratroden 
af to.

Kvinderne FYN RUNDT har været et 
katalysatorisk produktionscenter af endor- 
finer, et stof, som er kroppens naturlige 
beskyttelse mod smerter, som gør, at krop
pen fungerer godt. Når folk er glade, øges 
indorfinproduktionen. Kursus i München 
for tyske læger: Lachen ist doch die beste 
Medizin.

Notater i margen viser også en klar for
nemmelse af at mændene har følt jordens 
urkraft forplante sig op gennem benene, så 
Adam har måttet vende sit figenblad. 
Lækkerier: Normalt i søfart sker det efter 
bund til bund metoden - og med alle de 
bajerdrikkende kvinder har vi konstateret, 
at en bund er en bund, selv om den vender 
opad - til ledsagelse af vidunderlig guitar- 
og banjospil. Normalt har træskibsfolk en 
melodi i baghovedet: Realkreditorernes 
indtogsmarch - men her på denne tur: 
Liflig kvindelig Lorelei-sang, som har sat 
andet i gang - af to nonner vælger man 
den yngste. Normalt beskæftiger vi os ikke 
med det sexuelle. Jeg er stolt over at kun
ne sige, at vi ikke har sex på hjernen - det 
er et galt sted at have det. Men på grund 
af de dejlige kvinder på FYN RUNDT har 
vi ikke konstateret et eneste tilfælde af 
nekrosodopædafili - kønslig omgang med 
døde dyreunger.

Med håb om , den positive kvindelige 
påvirkning vil få indflydelse på næste års 
FYN RUNDT. Husk: Det bedste er ikke 
for godt.

Skal vi rejse os og udbringe et leve for 
FYN RUNDT og med tak til de dejlige 
byer, vi har besøgt. Tre lange hurraer.

Asger Møller Sørensen, lærer Juelsminde Skole. Tidligere formand for Juelsminde Golfklub, nu 
i Dansk Golfunions Juniorkomité, præsident for Juelsminde Havns Kulturelle Aktivitetscenter i 
Euroregi, i bestyrelsen for Juelsminde Vandrerhjem, bådsmand på »Grønne Erna«.
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Boganmeldelser

Biskop Jacob Madsens visitatsbog 
1588-1604
ved Jens Rasmussen og Anne Riising. 
Udgiverselskabet for Historisk Samfund 
for Fyns Stift, 1995,
417 sider, ill., kr. 248,-.

Med denne nye udgivelse af et af de vigtig
ste kildeskrifter til Fyns topografi og kir
kehistorie i det 16. århundrede er et længe 
næret ønske hos mange historikere blev 
imødekommet. Resultatet er blevet en 
utrolig kompetent og gennemarbejdet bog, 
som takket været tilskud fra fonde kan 
erhverves til en overkommelig pris. Tak 
for det!

Jacob Madsen Veile fødtes i byen af 
samme navn i 1538. Som borgmestersøn fik 
han en god uddannelse både i København, 
i Louvain, Paris og i Wittenberg. I 1565 
blev han lærer ved Københavns universitet 
for samme år at tiltræde som rektor ved 
Ribe Katedralskole. To år senere kaldes 
han som sognepræst til Ribe domkirke. I 
1587 henter Frederik II ham til Odense, 
hvor han bliver indsat som den 3. evangeli
ske superintendent for Fyns stift. Ordet 
biskop var i årtierne efter Reformationen 
for katolsk værdiladet. Jacob Madsen var 
som de øvrige af Reformationens første 
kirkeledere streng og kompromisløs. 11586 
havde han været med til at udarbejde en 
ny politivedtægt imod overdådighed ved 
bryllupper og barselsgilder!

På Fyn tog han sit embede særdeles 
alvorligt, bl.a. udviste han megen iver for 
at udrydde kirkelige uskikke fra den katol
ske tid. Meget middelalderligt kirkeinven
tar er således gået til i disse år. Som gam
mel skolemand varetog han også opsynet 
med latinskolerne i stiftet med særlig 
opmærksomhed.

Fyns stift var betydelig større dengang,

ved
JENS RASMUSSEN OG ANNE RIISING

Udgiverselskabet 
for

Historisk samfund for Fyns Stift 
Odense 1995

da også Als og Lolland-Falster og muligvis 
Fehmern hørte under Odense-stolen. Des
værre er visitatsbogen for øerne gået tabt, 
eller som udgiverne formulerer det «bort
kommet«. At foretage en visitatsrejse var 
en særdeles krævende fysisk affære. Trans
porten foregik dels med hest og vogn, og 
dels med skib. Hvad det sidste angår, så 
måtte en planlagt tur til Lolland udsættes 
på grund af voldsom storm, og i 1601 kom 
Madsen fra Ærø ud i et stormvejr, hvor 
han blev så dårlig, at han måtte holde sen
gen i flere dage! Den da aldrende bisp 
måtte i disse år nedtrappe rejseaktiviteten, 
som synes at kulminere i 1594. Ofte over
nattede Jacob Madsen på herregårde eller 
i præstegårde.

Overraskende er det at erfare, at tilsyn 
med kirkebygninger og -inventar ikke om
tales i Kirkeordinansen, ligesom kirkens 
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økonomi ikke hørte til biskoppens em
bedsområde. Det var ifølge en forordning 
af 1582 lensmændenes opgave at tage vare 
på disse ting og at revidere kirkeregnska
berne. Men vi takker Jacob Madsen, fordi 
han tog sit embede så alvorligt, at han lige
frem overskred sine beføjelser. Ellers hav
de vi ikke i dag haft de utroligt vigtige 
oplysninger.

Den 24. september 1606 døde vor bi
skop, og han fik det eftermæle, at han var 
en god biskop, en god ægtefælle - blev far 
til 13 børn - og en god præst. Han ligger 
begravet i Set. Knuds kirke i Odense, men 
hvor vides ikke, for senere kollega Thomas 
Kingo købte Madsens ligsten og lod den 
omhugge til eget brug - i Fraugde kirke.

Udgiverne har ydet en pragtpræstation. 
En nyttig indledning bringer en historisk 
oversigt samt udgivelsesprincipperne. Der
til kommer noter og litteraturfortegnelse 
samt et meget nyttigt person- og sted
register og endelig en meget vigtig ordli
ste, som nutidens brugere vil sætte stor 
pris på.

Til slut skal nævnes, at biskoppens egne 
små, ja, næsten ubehjælpsomme, skitser af 
de fynske kirker er medtaget også i denne 
udgave. Når man ser på dem, kan man 
næsten høre gåsepennen sprutte på papi
ret.

Visitatsbogen er hermed anbefalet på 
det varmeste og finder forhåbentligt frem 
til et stort publikum.

Henrik M. Jansen

Holger Munchaus Petersen,
Hanne Poulsen m.fl.:
Caroline og de andre
Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg, 
Søhistoriske skrifter XVIII, 223 sider, ill., 
kr. 195,-.
Marstal i august 1951. Flagene til tops på 
havnen og på H. C. Christensens Staal- 
skibsværft. En stabelafløbning har altid 
været en begivenhed i Marstal, og således 
også denne dag. Men inden skibet kan 
løbe ud i sit rette element, skal det have 
navn. Som så mange andre skibe skal også 
denne nybygning have et pigenavn, og det 
er rederens hustru, der får skibet opkaldt 
efter sig.

Caroline og de andre
Fornyelsen i dansk småskibsfart efter Krigen

HANDELS- OO SØFARTSMUSEET PÅ KRONBORG

«Caroline skal være dit navn. Gid lykke 
og held må følge dig på din færd!«

Ved denne specielle stabelafløbning var 
det dog ikke kun et enkelt skib, der fik 
navn, men en hel slægt, nemlig den efter
følgende række af lignende skibe, der i de 
kommende år blev søsat fra især danske 
værfter. De kom til at hedde Carolinere.

Carolinerne er de mindre fragtskibe, der 
i årene efter den 2. verdenskrig i stor ud
strækning kom til at afløse galeaserne og 
skonnerterne i den danske småskibsflåde. 
De var alle på 149 brt. og blev bygget med 
støtte fra Marshall-hjælpen i Europa.

Baggrunden for, og betydningen af, den
ne skibstypes indpas i den danske handels
flåde kan der læses om i bogen »Caroline 
og de andre«, som er udgivet i serien af 
søhistoriske skrifter af Handels- og Sø
fartsmuseet på Kronborg. Forfatterne til 
bogen er en række medarbejdere ved dan
ske søfartsmuseer, der hver har behandlet 
sit område omkring denne skibstype.

Holger Munchaus Petersen skriver om 
den danske småskibsfart og tegner et bille
de af skipper og reder Albert Petersen, 
der tog initiativet til bygningen af den 
første Caroliner. Det er også denne forfat
ter, der har stået for bogens sidste del, der 
er en detaljeret fortegnelse over alle de 
skibe, der går under betegnelsen Caroli
ner.

Museumsinspektør Hanne Poulsen skri
ver om skibskonstruktøren Martin A. 
Nielsen, der med sine tegninger af den 
første Caroliner lagde et solidt grundlag 
for bygningen af alle de efterfølgende. 
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Desuden beskriver Hanne Poulsen Caro- 
linernes sejlads med bl.a. skrotjern til 
Staalvalseværket i Frederiksværk. Benno 
Blæsild og Erik Møller Nielsen bidrager 
med en gennemgang af de skibsværfter, 
der byggede skibene, og Børge Dam-Han- 
sen fortæller om det maskineri, der blev 
lagt i skibene. Erik B. Kromann tegner et 
billede af nogle af de ærøske redere og 
deres Carolinere. Desuden er der bidrag af 
Bente Borg Sørensen, Allan Hjort Ras
mussen og Ole Mortensøn.

Men bogen om Carolinerne er også 
beretninger om sejlads og livet i land, om 
drømme og skuffelser fortalt af de folk, 
der har sejlet med skibene. Disse bidrag er 
med til, at bogen bliver en levende beret
ning om en nutidig del af den danske 
skibsfart.

For den, der ønsker et aktuelt indblik i 
den bestemte del af dansk skibsfart, der 
hedder småskibsfarten, er bogen om »Caro
line og de andre« et særdeles godt og nød
vendigt hjælpemiddel.

Henning Thalund

Hakon Lund & Anne Lise Thygesen:
C. F. Hansen
Bind 1-2, Arkitektens Forlag, 1995, 
707 sider, ill., kr. 1.198,-.
Dette bogværk må uden diskussion beteg
nes som det smukkeste, der udkom i 1995, 
hvis ikke i flere år. Takket været betydelig 
støtte fra Bergiafonden, som kunne skabe 
arbejdsro i 2 år for de to forfattere, er der 
sat et monument over skomagersønnen fra 
Klosterstræde i København.

Danmarks store arkitekt Christian Fre
derik Hansen blev født i 1756, og allerede 
som 10-årig finder vi ham på Akademiet 
for de skjønne Kunster. Som 15-årig får 
han den lille sølvmedalje og i 1774 den 
store. Og så gik det hurtigt. Efter at have 
erhvervet den store guldmedalje i 1779 fik 
han den - næsten obligatoriske - studietur 
til Rom, hvor han fik den inspiration, som 
prægede hans arkitektur resten af livet. 
Vejen til berømmelsen gik denne gang 
over Holsten, hvor han i 1783 udnævnes til 
landbygmester, og det blev da denne 
landsdel, der først kom til at nyde godt af 
hans ubestridte talent: Vajsenhuset i Alto-

na, der desværre blev udbombet i 1944. 
Derefter overlader Hakon Lund pennen 
for en stund til Anne Lise Thygesen, der 
efterfølgende skildrer de mange land- og 
byhuse, der blev til via tegnebordet i Alto- 
na og Hamburg. Trods de omfattende 
bombardementer af de to byer, står flere 
af bygninger endnu i Altona. Hvad bom
ber har ødelagt i Holsten, ja, det sørgede 
ildebrande og »skiftende modeluner« in
den for kongeriget for: Christiansborg slot, 
landstedet Vilhelmsdal blev nedrevet lige
som f.eks. rådhusene i Hillerød og Skæl
skør.

Hakon Lund beretter om de 12 herre
gårde, der blev bygget syd for Kongeåen 
samt om den eneste i Danmark, Peder-
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strup på Lolland, samt Fossum i Norge. I 
1803 vender han tilbage til København 
efter at have boet i henved 20 år i Altona, 
og hjemme igen skabes det nye Christians
borg slot på ruinerne af barokslottet, som 
brændte i 1794. Det nye klassicistiske byg
ningsværk blev som bekendt også flam
mernes bytte, bortset fra slotskirken i 
første omgang - denne er nu under restau
rering efter ildebranden for få år siden. 
Henved 30 år arbejdede C. F. Hansen på 
dette imponerende projekt. Men side
løbende hermed gav han sig i kast med 
nye store opgaver: I 1805 lagdes grundste
nen til råd-, dom- og arresthuset på Ny
torv, og rådhuse blev opført i provinsen. 
Allerede i 1810 er tegningerne til et andet 
af hans mesterværker klar: Genopførelsen 
af Vor Frue kirke. Også her var han, lige
som det var tilfældet med det nedbrændte 
slot, bundet af den gamle bygnings funda
menter og murrester. Næsten samtidig op
føres i samme område ved Vor Frue Plads 
Metropolitanskolen, der i modsætning til 
andre bygninger på denne plads fik lov til 
at blive stående!

C. F. Hansen havde nu titel af overbyg
ningsdirektør, og trods det, at de guldran
dede projekter må have taget al hans tid, 
blev der også tid til andre mere ydmyge 
byggerier, som næppe er så kendte i dag, 
nemlig socialt boligbyggeri bl.a. i Fiolstræ
de 25-27 og »Trøstens Bolig« i Skinder- 
gade.

Som et kuriosum kan det nævnes, at 
Hansen begyndte sin karriere som ud
øvende arkitekt som konduktør ved Hars- 
dorffs Frederik V’s kapel i Roskilde dom
kirke. Som overbygningsdirektør fuldførte 
han opførelsen i 1820-24.

Et spændende kapitel er Hansens kirker 
i Slesvig-Holsten - 6 blev det til - kendtest 
er nok Marienkirche i Husum. Herhjem
me er det især Hørsholm kirke, der leder 
tanken hen på C. F. Hansen - kirken stod 
færdig i 1823. Men i den senere tid har den 
tragikomiske sag fra Vonsild også mindet 
os om, at denne kirke også er blevet til på 
hans tegnestue - dog med et ganske 
anderledes og mere helstøbt tårn over 
vestindgangen!

I årene 1838-41 fik Skagen en ny kirke i 
stedet for den tilsandede, men i 1909-10 

ombyggedes og udvidedes den radikalt af 
Ulrik Piesner.

I Fyns stift har C. F. Hansen ikke sat sit 
fingeraftryk bortset fra Tranderup kirkes 
tårn på Ærø fra 1832. Dengang hørte Ærø 
som bekendt under hertugdømmet Slesvig 
- og så ser man sammenhængen. Anne Lise 
Thygesen behandler i et afsnit de af C. F. 
Hansen tegnede mindesmærker: Gravmæ
ler, Christian VII’s sarkofag, Louisekilde i 
Frederiksdal m.v., hvorefter Hakon Lund 
slutter af med »Det kongelige Academi 
for de skjønne Kunster«. Som mangeårig 
direktør for Akademiet interesserede C. F. 
Hansen sig naturligvis for skolens lokaler. 
Men han boede her ikke som de øvrige 
professorer, og formelt sorterede huset 
under hofbygmesteren. Men det holdt 
ham heldigvis ikke tilbage, hvorfor vi i dag 
kan nyde den tidligere figursal, nu fest
salen, selv om andre senere også har æn
dret dette rum.

Som 88-årig følte Hansen, at tiden var 
inde til at søge sin afsked - han havde da 
været ansat i kongens tjeneste i 6472 år. 
Året efter døde han og blev begravet i 
Holmens kirkes kapel. Et imponerende 
livsværk var slut. Og dette er nu genfortalt 
i dette mageløse værk. Det er en flot 
præstation - helt i mesterens ånd. Over
dådigt illustreret med over 1000 gengivel
ser af Hansens projekter - heraf 750 i 
farve. De to store bind er indbundet i kraf
tig gul shirting med sølvsnit.

Henrik M. Jansen

Drejø 1993
Manuskript, tegninger og tilrettelæggelse: 
Bente Lange, Hannes Stephensen og 
Alexandra Thygesen.
København 1995, 65 sider, ill., kr. 75,-.

Drejø rører på sig.
En lille gruppe drejøboere har udgivet 

et skrift for at gøre omverdenen opmærk
som på øens kvaliteter.

Efter en kort gennemgang af øens hi
storie forelægges et overblik over, hvad 
Drejø kan byde på. Landskabet med både 
naturen og menneskenes spor, bebyggelse, 
erhvervsforhold, også sporene efter de 
senere årtiers affolkning, og endelig præ
senteres drejøboernes tanker om deres
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øsamfunds fremtidsmuligheder, især øn
sket om flere fastboende, tanker om for
udsætningerne herfor, især mulighederne 
for at etablere sig i et erhverv, en ny pro
duktion på stedet eller muligheden for at 
bo på Drejø og drive et erhverv andet
steds. I alle tilfælde er det en forudsætning, 
at der kan skaffes de nødvendige samfærd
selsmuligheder, kort sagt ordentlige færge
forbindelser, et problem, som Drejø har 
fælles med flere andre af Danmarks små 
øer, som øboerne måske ikke kan løse 
uden hjælp fra andre dele af det danske 
samfund. Her må ligge en forpligtelse - 
eller skal disse »både i vor rejselystne flå
de« bare sejle deres egen sø?

Otto Jonasen

Finn Grandt-Nielsen:
Huse i Odense
- en guide om arkitektur, byudvikling og 
kulturhistorisk interessante bygninger i 
Odense Centrum.
Bygningshistorisk Afdeling, Odense Bys 
Museer, 1995,160 sider, ill., kr. 98,-.
Denne guide i lommeformat beretter om 
Odenses ofte slet behandlede bygningsar
kitektur. Odenses centrum opdeles i 10 
områder, og i alt 34 fredede og yderligere 
andre 100 bygningsværker medtages, fordi 
de skønnes bevaringsværdige, og fordi de 
har en historie at fortælle. Hvert område 
eller kvarter behandles i en indledende 

oversigtsartikel, der i øvrigt også bringes i 
engelsk oversættelse. Derpå følger den sum
mariske gennemgang af de enkelte byg
ninger.

Nyttig er afsnittet om arkitekter og byg
mestre, som har virket i Odense fra 1500- 
tallet til vore dage. Dertil føjer sig en litte
raturliste.

Bogens 85 smukke farvebilleder er op
taget af fotograf Leif Hansen, og de støtter 
på udmærket vis den ledsagende tekst.

Initiativet med guiden er prisværdigt og 
vil være til glæde for såvel lokale som turi
ster, der ønsker at gå på opdagelse i den 
efterhånden noget plagede by. Ideen er 
desuden efterlignelsesværdig, og burde føl
ges op i de øvrige fynske byer.

Henrik M. Jansen

F. Th. Michaelsen:
Kaj Lykke og personerne omkring ham.
1995,29 sider, ill., kr. 25,-.

Adelsmanden Kaj Lykke er ikke blandt 
hovedpersonerne i 1600-tallets Danmarks
historie. Omkring 1650 overdrog hans far, 
Frands Lykke, ham godset Rantzausholm 
- det nuværende Brahetrolleborg. Det var

Kaj Lykke
Og 

personerne omkring ham

F. Th. Michaelsen
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som ejer heraf, at vi finder Kaj Lykke som 
oberst for et rytterregiment på Fyn under 
Svenskekrigene 1657-60 - en rolle som 
ikke bragte ham den store hæder. For drif
ten af Brahetrolleborg var han imidlertid 
af allerstørste betydning, bl.a. ved opførel
sen af en stor moderne ladegård i 1655.

Som ridefoged ansatte Lykke Peter 
Børting - en hård og hensynsløs, men såre 
effektiv, godsforvalter. Denne person skul
le blive skæbnesvanger sidenhen for Kaj 
Lykke. Børting blev nemlig gift med Lyk
kes tidligere frille, der engang havde mod
taget et lidet flatterende brev fra sin 
elsker, der omtalte dronning Sofie Amali
es sidespring med sine lakajer. Dette brev 
kom for kongens øre, da der som følge af 
tvistigheder mellem Lykke og Børsting 
dels var sket et makabert justitsmord på 
Lykkes betroede underfoged, og dels fy
ring af Børsting som følge heraf.

Peter Børsting havde takket været det 
famøse brev fat i den lange ende - Frede
rik III trak Kaj Lykke igennem det noget 
tvivlsomme danske retssystem. Selv var 
han da stukket af til Sverige efter at have 
erkendt at have skrevet brevet. Som ven
tet dømte Højesteret Kaj Lykke fra ære, 
liv og gods. Men da han var i sikkerhed på 
en præstegård i Blekinge, måtte eksekutio
nen af ham foregå med »stand-in«: skarp
retteren afhuggede først højre hånd og 
derefter hovedet på en til lejligheden 
fremstillet dukke, der derefter blev udstil
let på Gammeltorv i København for siden 
at blive begravet under galgen.

Først i 1679, da kongen hed Christian V 
bliver Kaj Lykke benådet, hvorefter han 
slår sig ned i Vestjylland på Bramminge 
hovedgård.

Peter Børsting gjorde karriere efter »hen
rettelsen« af Kaj Lykke: Allerede samme 
år - 1661 - bliver han ritmester over Fyn 
og tillige amtsforvalter ved Nyborg slot og 
len: Et kort fængselsophold som følge af 
Børstings medvirken til det ovennævnte 
justitsmord sætter ikke pletter på han stig
ning op ad rangstigen: 1 1665 finder vi ham 
som rådmand i Odense, og resten af livet 
er han involveret i et hav af retssager, som 
han oftest vinder! I 1669 erhverver han 
Fossum Jernværk i Norge, hvor han derpå 
slår sig ned - og også her florerer hans 

mange retssager. Han dør som en holden 
mand o. 1701.

Det er lykkedes Frede Michaelsen fra 
Hågerup at gengive disse fantastiske begi
venheder fra en periode, hvor vilkårlighe
der herskede i det danske samfund - også 
under den gryende såkaldte oplyste ene
vælde. Efter læsningen af dette lille skrift 
sidder man tilbage med en dårlig smag i 
munden ved tanken om den retsløshed, 
der i den grad prægede samfundet i 1600- 
tallet. De her bragte fynske eksempler var 
desværre blot få blandt utallige.

Et lille hjertesuk til sidst: billedmateria
let er såre pauvert gengivet - og det er 
ensidigt koncentreret om en række hoved
gårde.

Henrik M. Jansen

Jens Rasmussen:
Kirkeliv og folk på Faaborgegnen 
- i et årtusind.
16 sider, ill., kr. 49,75.

Dette lille hefte er baseret på et foredrag, 
Jens Rasmussen holdt i anledning af, at 
Fyns Stifts præster og menighedsråd i 1988 
fejrede det fynske bispeembedes 1000-åri- 
ge jubilæum.

Det må siges at være prætentiøst at ville 
skildre egnens historie i det nævnte tids
rum på 16 sider. Men som oversigt må 
man medgive, at det er lykkedes for Jens 
Rasmussen at bringe et bidrag, som på 
mange måder kan virke som en appetit
vækker for den, der vil gå mere i dybden. 
Den valgte form gør, at der må anvendes 
den brede pen, og det kan give lidt skæve 
generaliseringer, som f.eks. i beskrivelsen 
af landbosamfundet, som i middelalderen 
radikalt ændredes efter år 1300, hvor vi fik 
den landsbystruktur med nogenlunde lige 
store gårde - med fæstebønder - som 
holdt sig frem til udskiftningen og landbo
reformerne. Det er vist også lidt af en til
snigelse at betegne munkene som forkyn
dere. Ikke mindst cisterciensermunkene 
var kendte for at være mere optaget af 
godsproblemer end tilsvarende teologiske 
materier.

En del af foredraget/heftet er helliget 
skolevæsenet, der er så karakteristisk for 
egnen - både før og efter skolereformen i
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Kirkeliv 
og folk 

på Faaborgegnen
- i et årtusind

JENS RASMUSSEN
Vester Aaby

Li!A——

1814. Og derpå skildres de mange religiøse 
bevægelser, der prægede Fyn i forrige 
århundrede, for til sidst at fastslå i vor 
egen tid, »At uanset udvikling og ændring 
af landsognene så er der stadig liv i dem... 
Sådan har det altid været!«

I pastor Rasmussens bryst banker der et 
hjerte, der brænder for historien, og denne 
oversigt viser, at præsten og historikeren 
kan sit stof.

Umiddelbart synes prisen på heftet no
get høj, der er endda ydet produktions
støtte fra Fyens Stiftsbiblioteks Legat. Gu
stav Hjortlund og Erik Bork har bl.a. leve
ret illustrationerne.

Henrik M. Jansen

Danmarks Kirker, Odense amt.
Hefte 2-4. Odense domkirke.
S. Knuds kirke: Bygning.
Poul Kristensens Forlag A/S, 1995,
312 sider, ill., kr. 190,-.
Hefte 5-7. Odense domkirke.
S. Knuds kirke: Inventar.
Poul Kristensens Forlag A/S, 1995,
292 sider, ill., kr. 190,-.
Set. Knuds kirke - Fyns stifts domkirke - 
hører trods sine 53 meter lange bygning 

ikke til de største blandt vore middelalder
lige katedraler. På dette punkt overgås 
den af de fleste. Men bliv ikke ked af dette 
faktum. Administrativt og bygningshisto
risk indtager den iflg. forfatterne til dette 
pragtværk en særstilling: Kirken, der var 
domkapitel, tjente også som kirke for de 
benediktinere, der administrerede dyrkel
sen af Danmarks eneste kongehelgen, 
Knud den Hellige. Bygningshistorisk kom 
den vestlige del - også kaldet Gisicos byg
geri fra slutningen af 1200-tallet - til at 
markere teglstensgotikkens gennembrud 
og højdepunkt herhjemme. Middelalde
rens teglstenskirke adskilte sig imidlertid 
væsentligt fra den nutidige. Således fik 
bygningen først tilføjet et tårn i forbindel
se med Frederik II’s ombygning i 1580’- 
erne, hvor bl.a. krypten blev tilkastet. Det 
nuværende spir blev opsat i årene 1783-85 
bekostet af Peder Eilschou. I 1868-75 fik 
kirken sit nuværende udseende under 
ledelse af arkitekt J. D. Herholdt, der søg
te at genskabe det gotiske kirkerum.

Men, som de fleste vil vide, havde tegl
stenskirken en forgænger i frådsten. Den
ne synes at være påbegyndt umiddelbart 
efter mordet på Knud d. Hellige i 1086, og 
den var af betydelig størrelse, kun over
gået af domkirken i Lund. Frådstenskir
kens arkitektur synes inspireret gennem 
de benediktinere, Erik Ejegod indkaldte 
fra Evesham i Vestengland til at stå for 
dyrkelsen af hans bror Knud.

I 1247 sandsynligvis som følge af stridig
hederne mellem Erik Plovpenning og 
Abel beskadigedes frådstenskirkens kor. 
Men der gik en del år, inden denne del af 
kirken blev erstattet af en ny - af teglsten 
- på foranledning af bisp Gisico (1286- 
1300). De sidste dele af frådstenskirken 
blev såmænd først nedrevet i midten af det 
15. århundrede, således at teglstensbygge
riet faktisk strakte sig over ikke mindre 
end 200 år.

Kirkens bygningshistorie er fremragen
de præsenteret både i tekst, tegninger og 
gode fotos sammen med et imponerende 
noteapparat. Dertil kommer nyttige sam
menfatninger efter de enkelte hovedafsnit.

Det andet storhefte, som udsendtes sam
tidigt, behandler inventaret, og naturligt 
nok er højdepunkterne her dels de to hel-
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genskrin, som i dag står i den genåbnede 
og restaurerede krypt, og dels Claus Bergs 
fantastiske altertavle, som først fik sin 
nuværende placering ved restaureringen i 
forrige århundrede. Oprindelig er den 
lavet til franciskanerklosterkirken i Oden
se, der led samme skæbne som den i 
Svendborg: nedrevet!

Desværre er det meget lidt, vi hører om 
benediktinernes kloster i tilknytning til 
domkirken. »Klostrets bygningshistorie og 
nærmere beskrivelse vil i overensstemmel
se med Danmarks Kirkers redaktionsprin
cipper ikke blive behandlet bortset fra 
dele, der har særlig tilknytning til kirkens 
nuværende funktion, så som sakristiet, det 
såkaldte konsistorium og ligkapellet.« På 
den baggrund må man undre sig over, at 
der så bruges så megen plads på de to hel
genskrin, men herom skal der ikke lyde 
bryske bemærkninger, for såvel den forsk
ningshistoriske gennemgang som de sene
ste analyser er simpelthen forbilledlige og 
fremragende.

Nu synes der ikke længere at råde tvivl 
om, at det såkaldte søjleskrin er kong 
Knuds, og at det indeholder resterne af 
helgenkongen, ligesom det såkaldte skrå

lågsskrin er skabt til Knuds bror Benedikt 
og indeholder resterne af ham. 1 1992 fore
slog Harald Langberg, at dette skrin inde
holdt Erik Lam, der døde i 1146 som 
munk i Knuds-klostret. Men det kan tilba
gevises ud fra de antropologiske analyser: 
Benedikts lårben fremviser et kraftigt 
ikke-helet hugsår i lårbenet velsagtens et 
af de mange sår, han blev tilføjet, da han 
delte skæbne med Knud.

Det berømte ørnetæppe, der i dag er 
bevaret i et stykke på ca. 110 x 133 cm, 
men som ganske givet har været betydeligt 
større, omtales såre forsigtigt som »udført 
i 1000-tallet under påvirkning fra Byzans«. 
Det meget smukke silketæppe med blåsor
te mønstre på rød baggrund har paralleller 
andetsteds. Besynderligt nok henvises der 
ikke til det lignende stykke, som blev lagt i 
den hellige Germanus’ skrin i katedralen 
St. Eusébe i Auxerre. Germanus var 
biskop i Auxerre 418-448. Hans ørnetæp
pe, der dateres til ca. år 1000 og er frem
stillet i Byzans, måler 160 x 121 cm. Ørne
ne er her fremstillet i gult på blå baggrund, 
og de enkelte ørnefigurer er ca. 70 cm 
høje. Men der findes også skriftlige efter
retninger fra samme periode om et rødt 
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ørnetæppe i Auxerre. Desværre eksisterer 
det ikke længere. Men det gør lignende 
fragmenter i Brixen og i Bamberg - også 
fra tiden omkring år 1000 og ganske givet 
af byzantinsk proveniens. En sammenlig
ning med de nævnte eksempler havde nok 
været umagen værd.

Claus Bergs altertavle stod som nævnt i 
det kongelige gravkor i franciskanerklost
ret. I dag regnes den for et hovedværk 
blandt senmiddelalderens altre i Nord
europa. Den synes skabt i andet årti af 
1500-tallet. Ved restaureringen i 1976-83 
registreredes flere billedskærerhænder. Og 
det kan næppe undre, at Berg har haft 
mange svende i sit sold i forbindelse med 
en så stor opgave.

Gennemgangen af alterets billedpro
gram er spændende og utrolig udførlig. 
Men ligeså afgørende er alterets status 
som votivtavle for den danske kongefami
lie, bekostet af kong Hans’ dronning Chri
stine, som da også optræder på alterets 
predella sammen med den øvrige konge- 
famlie.

Kirkens oprindelige altertavle fra 1649 
findes delvis bevaret på Møntergården. 
Derimod ved vi ikke, hvilken skæbne 
der er overgået den middelalderlige alter
tavle.

Heftet afsluttes med en beskrivelse af 
kirkens klokker. Den ældste daterer sig til 
ca. 1300, men da der ikke den gang var et 
tårn til klokker, må man formode, at 
den/de har været ophængt i tagryttere.

Prisen på denne fantastiske publikation 
er uhørt lav takket være betydelige tilskud 
fra fonde, stat og Fyns amt. Tak for det - 
og vi glæder os meget til de kommende 
hefter!

Henrik M. Jansen

Per Billesø:
Museums Håndbogen
- alle Danmarks museer og samlinger.
Billesø & Baltzer, 1995, 320 sider, ill., kr. 
295,-.
I de senere år er vi blevet præsenteret for 
adskillige museumsfortegnelser herhjem
me. Nogle er udgivet amtsvis, andre om
fatter de statsanerkendte, andre igen med
lemmerne af Danmarks Kulturhistoriske

Per Billeso

MISEIMS
Håndbogen

samlinger

Museumsforening og endelig har Forenin
gen af Danske Kunstmuseer lavet deres 
egen sekteriske udgave, som kun omfatte
de visse kunstmuseer.

Og så foreligger der en ny omfattende 
fortegnelse - og lad det være sagt med det 
samme - den synes at have det hele - ja, 
næsten for mange samlinger med. Herom 
senere nedenfor.

Dispositionen er ordnet amtsvis. Vi bli
ver endnu en gang klar over, at Fyns amt, 
som repræsenterer mindre end 10% af 
Danmarks befolkning, helt suverænt har 
det højeste antal museer og samlinger ved 
siden af København og omegn. I de enkel
te amter er alle museer inddelt i 22 muse
umstyper: F.eks. bymuseum, egnshistorisk 
museum m.fl. - ja, selv lokalhistoriske 
arkiver er i nogle tilfælde kommet med. 
Hvorfor, fremstår ikke klart. På Fyn er der 
i dette tilfælde tale om Lokalhistorisk Ar
kiv i Otterup og Rudkøbing Byhistoriske 
Arkiv - resten er tavshed på arkivfronten.

Det fremgår endvidere af fortegnelsen, 
at der nu er ikke mindre end 3 automobil
museer på Fyn. Udover det kendte på 
Egeskov Slot omtales Vedstårup Veteran
bilmuseum i Assens samt et museum med 
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det ambitiøse navn Europæisk Automobil
museum i Fraugde. I sidstnævnte tilfælde 
nævnes ingen entrépris, men vi får at vide, 
at en familie bestående af to voksne og to 
børn kan komme ind med rabat for i alt 90 
kr.

Overraskende er det at se, at Valdemars 
Slot er rubriceret som kunstmuseum. At 
illustrationen fra Øhavets Smakkecenter 
er placeret i teksten til Langelands Muse
um på Jens Winthersvej i Rudkøbing. At 
Storebælt Udstillingscenter i Nyborg over
hovedet er med, da samlingerne skal kon
centreres i centret på Halsskovsiden. At 
den Gamle Smedie i GI. Hestehauge v. 
Svendborg ikke betegnes som et arbejden
de værksted.

Hvad angår os selv - ja, så rankede man 
ryggen, da det gode skiv Viking omtales 
som et nationalhistorisk museum - og at 
samlingerne her er af national betydning. 
Det vil glæde den 99 år gamle dame samt 
museet i særdeleshed. Men jeg slog dog 
atter koldt vand i blodet, da det åbenbare
des, at Ejby Skoles Oldtidssamling også 
bar prædikatet: Samlingerne er af national 
betydning.

Det eneste fynske galleri, der af ufor
klarlige årsager har sneget sig ind i dette 
selskab, er Kunstgården i Skovby sydvest 
for Bogense. Og så skal jeg undlade at 
omtale et par private døgnfluer. Til slut et 
par spørgsmål: Hvorfor er banestræknin
gerne Assens-Tommerup og Fåborg-Ringe 
indtegnet på Fynskortet? Begge nedlægges 
sandsynligvis i år. Dog formodes stræknin
gen Korinth-Fåborg at blive liggende af 
hensyn til Syd Fyenske Veteranjernbane. 
Hertil burde man også overføre Odenses 
sporvogne i Odense Bytrafiks Museum.

Trods mine lidt sarkastiske bemærknin
ger skal det slås fast: Denne museumsfor
tegnelse er stærkt anbefalelsesværdig på 
grund af det faktum, at man har taget revl 
og krat med - i en næste udgave bør der 
nok foretages en vis udlugning. Blandt 
andet fordi nogle af de her omtalte samlin
ger næppe eksisterer mere.

Initiativet er prisværdigt, og den ind
bundne bog vil kunne tåle sliddet i bilens 
efterhånden omfangsrige handskerums
bibliotek.

Henrik M. Jansen

Ole Mortensøn:
Renæssancens Fartøjer
- sejlads og søfart i Danmark 1550-1650.
Meddelelser fra Langelands Museum 
1995, 288 sider, ill., kr. 185,-.

Gennem de 100 år, denne bog omhandler, 
indtog Danmark en betydningsfuld positi
on inden for den europæiske søfart. Ole 
Mortensøn når, på grundlag af den tyske 
forsker Walther Vogels studier af de euro
pæiske handelsflåders størrelse, frem til, at 
den samlede danske handelsflåde omkring 
1642 bestod af 1515 fartøjer på tilsammen 
22.409 læster. Det betyder, at den danske 
handelssøfart målt i tonnage og antal far
tøjer kunne tåle sammenligning med Eng
lands, Frankrigs og Tysklands (hvis skibe 
dog var større, hvorfor den tyske tonnage 
var højere). Man kunne derfor forvente, at 
renæssancens danske søfart var et ofte 
behandlet område, men det er ikke tilfæl
det. Reglen er faktisk, at historiske beskri
velser af Danmarks søfart for det meste 
springer direkte fra den tidlige middelal
ders kogger til den florissante periodes 
fjernhandel.

Lad det være sagt med det samme, den
ne lakune i dansk søfartshistorie yder Ole 
Mortensøns bog et væsentligt bidrag til at 
udfylde. Der er tale om et omfattende og 
gennemillustreret værk.

Det indledes med en behandling af me
todiske og kildekritiske problemstillinger, 
dernæst følger afsnit om »Statsmagt og 
søhandel i Nordeuropa«. De næste 90 
sider er helliget en definering af periodens 
danske skibstyper og disses placering i en 
nordeuropæisk sammenhæng. Bogens sid
ste hovedafsnit på 120 sider behandler 
erhvervets organisering samt, hvad man 
kunne kalde søfartens etnologi - en 
beskrivelse af søfartens livsmønster.

Bogen favner bredt, og den gør det med 
grundighed. Blandt de nye erkendelser, 
bogen bibringer, er, at senere tiders sær
træk ved søfarten såsom hierarkiet og kar
riereforløbet i skibene fra skibsdreng, 
bådsmand og styrmand til skipper, søfarts
bog i form af pasbord, vagtsystemer, skip
perens part i fartøjet, skipperlaug m.m. 
findes fuldt udviklede i det danske område 
allerede i renæssancen.
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Også hvad angår skudefarten bringer 
bogen nyt. Den traditionelle opfattelse går 
ud på, at der var tale om et nordjysk fæno
men, som bandt vestkysten af Vendsyssel 
og Thy sammen med Sydnorge. Bogen slår 
fast, at skudehandlens relativt upåagtede 
placering i det historiske billede kan hen
føres til, at der var tale om skibsfart knyt
tet til områder uden for borgerskabets 
kreds. En søfart, der ydermere sejlede på 
et kongeligt privilegium, som skudeskip
perne åbenbart mente trivedes bedst uden 
for megen opmærksomhed. Skuderne var 
ifølge Ole Mortensøn rygraden i hele 
østersøområdets koffardifart. Blandt de 
kystområder, som i 1500 og 1600 årene 
nød særligt kongeligt privilegium, var foru
den hele Smålandsfarvandet også Tåsinge 
og Langeland. Med sin placering som en 
del af hertugdømmerne var Ærø dengang 
- som senere - henvist til at lade smugleri 
til de tyske østersøhavne være det mariti
me eksistensgrundlag.

Som den sidste historiske myte, denne 
bog punkterer, skal nævnes, at Ole Mor
tensøn slår fast, at de mennesker, der 
befolkede 1600-tallets danske koffardiski- 
be var specialiserede fagfolk, som virkede 
inden for en markedsøkonomi. De var 

ikke, som tidligere hævdet, bønderkarle 
med et ben både i mulden og på dækket. 
Når alt dette er sagt, skal der til slut også 
henledes opmærksomheden på et par kri
tisable punkter, selv om de tilhører små- 
ingsafdelingen. På side 12 indledes værket 
med følgende sætning: »Billeder af skibe 
er alt for ofte brugt ukritisk for at live op 
på teksten...«. Når forfatteren udtrykker 
denne holdning, virker det overraskende, 
at man på siderne 25, 136, 141, 144, 152, 
176, 222, 226, 252 og 262 finder illustratio
ner forestillende skibe helt uden billedtek
ster eller kildeangivelser.

Bogen indeholder en række fortrinlige 
kort, som bl.a. viser sejladsmønstre og 
vareproduktion. Det er dog overraskende 
på side 31 at finde Silkeborg anført som en 
af Danmarks vigtigste byer omkring år 
1600.

Den allersidste petitesse, som skal frem
hæves, er, at det skæmmer de ellers ud
mærkede noter og litteraturhenvisninger, 
at ikke alle refererede skrifter er nævnt i 
litteraturhenvisningerne. Som eksempel 
skal her fremhæves note 7 på side 19: Hel
ge Søgård: Glasmalerier fra Renaissancen, 
»Den gi. By 1941«, som ikke er at finde i 
litteraturhenvisningerne.

Disse få skønhedsfejl ændrer dog ikke 
på, at Ole Mortensøn har skrevet et stort 
historisk værk om en hidtil sørgeligt over
set del af Danmarkshistorien. Når man 
dertil kan føje, at bogen er skrevet i et fly
dende og klart sprog, må man ønske, at 
bogen vil blive flittigt læst såvel af det 
almindeligt interesserede brede publikum 
som af fagfæller og opnå den anerkendel
se, den fortjener.

Benno Blæsild

Peter Friis Møller & Henrik Staun:
Danmarks skove.
Politikens forlag & Danmarks Naturfred
ningsforening, 1995, 288 sider, ill., kr. 269,-.

Dette er en pragtfuld og utrolig nyttig 
håndbog! Som sædvanen er herhjemme 
for topografiske værker, er dispositionen 
inddelt efter landsdele - i alt 9. Der er 
ikke tale om en turguide, som man tager 
med ud i skoven. Den er mere tænkt som 
baggrundslæsning, når man planlægger en

159



BESKRIVELSER OG SEVÆRDIGHEDER FRA 167 SKOVE

'DANMARKS

udflugt, har Henrik Staun - skovrider fra 
Tranekær - udtalt i forbindelse med udgi
velsen.

Ifølge sidste skovtælling fra 1990 er der i 
Danmark 445.000 hektar skov, svarende til 
ca. 10% af landets samlede areal. Heraf 
udgør løvtræer ca. en tredjedel, men det er 
hensigten med den planlagte skovrejsning 
i de kommende årtier at prioritere arealet 
med nåletræer ned i forhold til løvtræerne, 
og målet er en fordobling af det samlede 
skovareal.

Fyns amt kan i dag fremvise 29.500 
hektar skov - dvs. 9% af arealet, og det er 
lidt under landsgennemsnittet. Men hos os 
dominerer løvtræerne - læs bøgen - med 
ikke mindre end 59%, og som noget 
særligt fynsk har vi de kendte stævnings
skove på Fyn og Langeland med henholds
vis 335 og 118 ha.

I en noget summarisk indledning beskri
ves skovene i Danmark, adgangsreglerne 
til disse populære rekreative områder, sko
venes historie, deres drift, skoven som 
økosystem, arterne af træer og buske, 
skovtyper samt et såre vigtigt afsnit om 
fortidsminder i skovene.

I afsnittet om Fyn og Langeland har 
følgende skove fået en mere uddybende 
beskrivelse: Hvidkildeskovene, Langesø- 
skovene, Longelse Bondegårdsskov, Lunds
gårds og Lykkesholms skove, skovene 
på Nordlangeland og Romsø samt Skovs
gårds skove.

Hver præsentation indledes med et geo
logisk afsnit, derpå følger skovens træer og 
drift, plante- og dyreliv, skovens historie 
samt fortidsminderne. En instruktiv kort
skitse viser udvalgte seværdigheder. Et 
væld af smukke fotos og selve bogens ud
søgte layout gør læsningen til en særlig 
nydelse!

Disse skove får en kort omtale: Broby
skov, Gulstavskovene, Hesbjerg Skov, Kaj
bjerg Skov, Krengerupskovene, og Middel
farts skove, Næs Skov, Nørreskoven på 
Tåsinge, skoven omkring Nørresø, Pips
torn & Alléskoven, Ravnholt Dyrehave, 
Sollerup Skov, Stengade Skov, Vester 
Skerninge Præsteskov - en sand perle vest 
for Ballen - Æbelø, Ørslev, Tellerup og 
Håre Bjerge ved Assens.

I alt omtales 167 udvalgte skove fra hele 
Danmark - og de udgør blot en tiendedel 
af alle. Derfor må man håbe, at denne 
meget anbefalelsesværdige håndbog må 
blive fulgt op med supplementsbind. Den
ne bog er uundværlig for brugere af den 
danske skov, og den er velegnet til under
visningsbrug, da den naturligvis er forsy
net med ordliste, biografier over kendte 
danske forstfolk samt en god annoteret lit
teraturliste.

Henrik M. Jansen

Tåsinge Årbog 1995
Udgivet af Tåsinge Museumslaug, 80 sider, 
ill.,kr. 110,-.
Niende årgang er som de forrige en køn 
lille sag: Glittet papir, smukt tryk og pæne 
store illustrationer. Den indeholder 6 
artikler, fotos fra arkivets gemmer samt 
rubrikkerne med nyt fra »Tåsinge lokal
historiske Arkiv« og »Tåsinge skipper
hjem og Folkemindesamling«

Om politik: Lærer Andersen blev fyret i 
1907, fordi øens gårdmænd åbenbart satte 
sladder i omløb; den dybere årsag har nok 
været, at læreren var formand for den so
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cialdemokratiske partiforening; den umid
delbare årsag var en bagatelagtig, og gan
ske morsom omstændighed, som magteli
ten ikke syntes var morsom - læs den. Om 
denne 88 år gamle, men lige usmagelige 
sag, fortæller Pauli Høegh på grundlag af 
protokollen og en samtidig nøgleroman. 
Beretningen ledsages af et foto af godt 30 
socialdemokrater opstillet foran Lundby 
skole i 1908.

Om haver: En kender af havekulturen 
øser ud i en let læselig causerende stil om 
Troenses haver, anlagt i 1750’erne af kam
merherre Niels Juel, hvis små, sure og rim
pede æbler stadig skal vokse hist og her i 
hegnene - hvis man skal tro myten. Frug
tavlen affødte pæreskudesejladsen, og den 
store søfart affødte en særlig borgerlig 
repræsentations- og ferieagtig brug af dele 
af disse frugt- og grønt haver. »I Troense 
var man mentalt rettet ud mod den store 
verden på grund af skibsfarten ...«. Kap
tajnerne hjembragte mange mærkelige sta
uder, træer og kaktusser, hvalknogler og 
endda levende dyr. Forhaverne var, og er? 
udstillingsstykker og kvindernes domæne; 
en enkelt dyrkede havearbejdet med per- 
lebroderede handsker, det er vel maksimal 
havekultur. Artiklen er god inspiration og 
en rettesnor for nutidens haveejere i Tro
ense om, hvad de bør plante og ikke bør 
plante, hvis de vil være tro mod havernes 
historie. Det er fortalt med et lille stænk 
indlevet vemod - måske fordi forfatteren, 
Helle Ravn, har rødder i Troense jf. ind
ledningen.

Musik: Med basis i skolebestyrer og fol
kemindesamleren J. Mortensens (1827- 
1904) efterladte papirer bringer Bent C. 
Nielsen et bidrag til oplysning om den fol
kekultur, der drejer sig om musik og ikke 
mindst dans. De unge, især, mødtes i 
»klubber« hos de husmænd, der indrettede 
en art smugkro med fjællegulv til dans 
samt servering. Også dengang forfærdedes 
de gamle over ungdommens nye danse, 
især »Den polske Dans« vakte megen for
argelse, da damen kastedes voldsomt op i 
luften. Mortensens »Musikalier« (noder?) 
har navne på ca. 100 almuedanse, der brin
ges noder til fem, men man må formode, 
at der er noder bevaret til alle 100. Artik
len er godt kildedokumenteret, og forfat

teren lover, at der senere kommer en 
behandling af den del af manuskriptet, der 
handler om Tåsinges folkedragter.

Søen: I »En Troensedreng står til søs« 
beretter Holger Karlsen om sin faders 
start på sømandslivet som 14 årig. I perio
den 1906-08 sejlede han med fire forskelli
ge skonnerter, og vi hører om det noget rå 
liv om bord i disse sydfynske sejlskibe. 
Trangen til at blive sømand havde han fået 
i Troense: »Som skoledrenge var vi med til 
at indtage ballast, slå sejl under og gøre 
søklar, når skibene efter endt vinteroplæg
ning igen skulle i fart. Derved tjente vi et 
par ører og lærte samtidigt en smule 
sømandsskab, som kunne komme os til 
nytte senere i livet«, - ja, vejen frem for 
troensedrenge omkring århundredeskiftet 
var søvejen. Historien er godt fortalt og en 
vigtig dokumentation.

Grønland: På Svendborg og Omegns 
Museum findes en samling grønlandske 
genstande leveret 1910-14 af V. C. Frede
riksen. Han var også en troensedreng der, 
skønt født i en sømandsfamilie, blev pæda
gog i Godthåb (1902), senere missionær og 
lærer i Holsteinsborg. Vi hører om forhol
dene under kolonistyret, det er interes-
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sant. Hans udgav flere grønlandsksproge- 
de skolebøger, og var den første, der 
underviste i dansk deroppe. Der er tre 
fotos fra Grønland, det ene viser V. C. F. 
bag katederet i en skolestue, der får mig til 
at tænke på læreren i Martin A. Hansens 
»Løgneren« - han sad også ene på sin ø. 
Artiklen, der er skrevet af en kender af 
Grønlands historie, Benno Blæsild, place
rer for en stund læserens bevidsthed på et 
fjernt sted - et sted vi burde vide mere om, 
end de fleste af os gør.

Bådebygning: Ole Mortensøn har gen
nemgået tegninger og arkivalier efter 
bådebyggeriet i Lundby, som eksisterede 
1880-1959; familien hed Jensen med tilnav
net »Dyr«. Grundlæggeren var skibstøm
rer i Troense og har muligvis startet sin 
forretning på kendskab til skibsbyggerier
nes behov for joller og skibsbåde; senere 
byggedes også mange sejl- og motorbåde 
til lystsejlads. I alt ca. 500 stk. i perioden 
1880-1930. Det fine håndværk trives ofte i 
ydmyge omgivelser, her i et skur bag land
ejendommen. Landbruget blev passet af 
konen. Lundbybådebyggeren havde et godt 
ry blandt fiskere, men også toldvæsenet og 
Vindeby-Svendborg overfarten fik bygget 
hos Dyr. De bevarede tegninger er mest 
fra 1930-1950’erne og forestiller drivkva
ser, smakkejoller, pramme m.m. Artiklen, 
der giver et godt overblik over denne 
håndværkers virksomhed, afsluttes af en 
registrant over 49 tegninger i Tåsinge lo
kalhistoriske Arkiv. Der er gode illustra
tioner af de færdige både og lystfartøjer, 
men ingen fra værkstedet, måske findes 
sådanne ikke.

Som man ser, kommer årbogen godt 
omkring og tjener alle medvirkende til ære 
og uden tvivl både arkivet i Landet og 
museet i Bregninge til gavn i retning af at 
øge interessen for øens kulturhistorie. Især 
synes undertegnede, at det er rart at se, at 
søfarten og i det hele taget den maritime 
kulturhistorie ofylder godt. På den måde 
yder Tåsinge Årbog 1995 en pionerindsats 
i det ellers ret udtørrede maritime Dan
mark.

Erik Møller Nielsen

Anna J. Hansen:
Sagn, Spøgelser og anden overtro 
på Sydfyn.
Mølle Forlaget, 1995,131 sider, ill., kr. 125,-. 

Anna J. Hansen er en særdeles flittig pen
sionist. Nærværende bog er hendes 11. 
Skrevet, illustreret og udgivet af hende 
selv - det er ganske imponerende af en 
person, der er over 80 år! Dette emne har 
altid optaget menneskene - også vor tids, 
selv om det er over 1000 år siden, at Kri
stendommen officielt blev indført i Dan
mark.

I den forbindelse er det værd at bemær
ke, at ordet heks ikke blev benyttet på 
dansk tidligere end ca. 1700 - den almin
delige betegnelse indtil da var troldkarle 
eller -kvinder. Trolddomstroen er troen 
på, at bestemte mennesker (troldfolkene) 
kan skade deres medmennesker og disses 
ejendele på overnaturlig vis. Dette beteg
nes som forgørelse. Begrebet heks inde
holder 4 elementer: 1. at der fandtes per
soner, der udøvede skadevoldende trold
dom, 2. at disse personer var knyttet til 
djævelen som dennes tjener, 3. at de om 
natten fløj igennem luften for at udøve 
onde gerninger, og 4. at de var medlem
mer af et samfund, der regelmæssigt af
holdt møder, hvor djævelen blev tilbedt, 
og den kristne religion latterliggjort.

Selv om trolddomstroen har været kendt 
gennem hele middelalderen, oplever vi 
først processerne efter Reformationens 
indførelse i 1536. Første heksebrænding i 
Stege i 1540 er startskud til en sand hekse
jagt over hele landet, og ifølge Peder Pal- 
ladius blev alene på Als og Ærø brændt 52 
troldkvinder. Den forøgede intolerance og 
kamp for troens renhed var kommet til 
Danmark! Først i 1693 fandt den sidste 
officielle heksebrænding sted - i Nykøbing 
Falster. Hvor mange ofre heksetroen kræ
vede i de ca. 200 år, hele Europa var over
bevist om heksenes eksistens, er endnu 
ikke opgjort. I Danmark synes henved 
90% af de anklagede at have været kvin
der, men det skal også siges, at henved 
halvdelen af disse blev frikendt på grund 
af bevisets stilling.

Nu handler Anna J. Hansens bog om 
andet end heksetro - der er allehånde
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ANNA J. HANSEN

^>agn, 
Spøgelser 
og anöen obertro 
på fbpöfpn

Mølle Forlaget

slags sagn fra Sydfyn. Og om de fleste kan 
vi i dag blot trække på skulderen eller smi
lebåndet over at man overhovedet kunne 
beskæftige sig med sligt. De mange beret
ninger afspejler en utrolig naivitet. Men 
også en ubændig trang til at bringe en år
sagsforklaring på et og andet, man ikke 
umiddelbart kunne greje.

Anna J. Hansen citerer flittigt af ældre 
publikationer - ikke mindst Svend Grundt
vigs banebrydende arbejder, men hun 
bringer også egne oplevelser bl.a. via sine 
forældre.

Jeg skal viderebringe et par nyttige råd 
og anvisninger: Man mærker, at når der er 
et elfenben på bordet, begynder det at sve
de, når der sættes gift derpå. Eller: At 
smøre harnisk, gevær og andre våben, at 
de ej skulle ruste: Tag en usaltet so-navle 
og smør dem dermed, så ruste de ikke. 
Eller: Råd mod skaldet hoved. Når du 
mærker, at håret vil falde ud, og du bliver 
skaldet, da to håret med hundeurin, da fal
der det ikke mere ud!

Anna J. Hansen har illustreret sin bog 
med spændende sort/hvide papirklip som 
vignetter. Der er en nyttig litteraturforteg

nelse dog uden angivelse af udgivelsesåret. 
Desuden en ordforklaring.

Og er der blandt læserne én, der tror på 
hekse - så følg dette råd: Sæt gråbynke 
over alle husets døre, så forhindres hekse
ne i at forgøre noget indenfor. Kniber det 
med at skaffe gråbynke - så er flyverøn 
ligeså virkningsfuld^!

Henrik M. Jansen

Henrik Adrian og Poul Grinder-Hansen:
Den romanske kirke
- billede og betydning.
Nationalmuseet, 1995, 51 sider, kr. 56,25.

Dette hefte er beregnet primært for gym
nasiets og HF’s historieundervisning i for
bindelse med et besøg på Nationalmuseets 
store og righoldige middelaldersamling. 
Denne udstilling er meget lidt samfunds
beskrivende, så i den henseende er heftet 
et nødvendigt supplement - både som for
beredelse til turen til Nationalmuseet eller 
for den sags skyld til en af vore mange og 
veludstyrede romanske landsbykirker.

Beskrivelsen af det ældste danske mid
delaldersamfund er værdifuld, fordi vi her 
får den allernyeste forskning repræsente
ret. Middelalderens landsbysamfund er
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ikke længere at opfatte som en statisk 
udviklingsproces. Tværtimod opløses det 
romanske ejendomssystem: Storgårdene 
forsvinder sammen med de mange enkelt
huse fra landsbyerne, og fra 1400-tallet 
består en landsby af nogenlunde lige store 
gårde, og de selvejerbønder, der endnu 
fandtes, blev alle fæstebønder og presset 
til at give sig ind under en beskyttende 
jordejer.

Før da - i vikingetid og tidlig middelal
der - bestod bebyggelserne af storgårde 
med mange landarbejdere/trælle ejet af 
stormandsslægter, hvortil kom en række 
mindre familiebrug uden megen fremmed 
arbejdskraft. Der var her enten tale om 
landboere - fæstere af jorden - eller egent
lige selvejerbønder.

De såkaldte vandrelandsbyer blev efter
hånden stationære i takt med, at der ind
føres bedre jordbehandling - hjulplov og 
harve - samt afgrøderotation med brak
lægning. Denne nye landsbystruktur slår 
igennem samtidig med, at de første trækir
ker opføres herhjemme. Såvel disse som 
senere stenkirkerne fra omkring år 1100 
betjente ofte 3-4 landsbyer, der tilsammen 
udgjorde et kirkesogn.

Kirken var i sin bygningskonstruktion 
klart socialt hierarkiserende. Tanken bag 
kirkerne - billed- og arkitekturtolkningen 
- præsenteres på overskuelig vis. Ganske 
vist kunne man have ønsket sig nogle flere 
eksempler i stedet for den lettere udvej at 
henvise til den udmærkede bog »Troens 
billeder: Romansk kunst i Danmark« af 
Hans Jørgen Frederiksen og Lise Godt- 
fredsen fra 1988.

Selv om man har bestræbt sig på at være 
så meget ajour med den nyeste forskning 
som overhovedet muligt, er det dog und
gået forfatternes opmærksomhed, at der er 
udgravet et 5. Trelleborg-anlæg i Trelle- 
borg i Skåne, og at det ældste Dannevirke 
nu kan dateres til midten af det 7. århun
drede. -

Direkte forkert er oplysningen om, at 
vikingegraven under trækirken i Hørning 
indeholdt liget af en mand - tværtimod er 
der tale om en kammergrav med en kvin
de af høj social byrd! Interessant er oplys
ningen om, at tufsten fra Rhinegnene er 
bragt til Vestjylland om bord på skibe som 

ballast med henblik på spændende kirke
byggeri i dette importerede byggemateria
le. Hvorfra forfatterne har denne oplys
ning, får vi ikke at vide. Efterfølgende 
kapitel omhandler genstande og arbejds
muligheder i Nationalmuseets Middelal
dersamling med gode beskrivelser og illu
strationer af bl.a. Hornebogen - en evan- 
geliebog fra Horne kirke ved Fåborg samt 
af de smukke røgelseskar, hvoraf flere er 
støbt af mester Jakob Rød fra Svendborg. 
I den forbindelse oplyses, at udtrykket 
»den megen virak« er en forvanskning af 
det tyske »Weihrauch«, indviet røg.

Heftet afsluttes med en god annoteret 
litteraturliste, opgavemuligheder samt ud
valgte kildesteder.

Henrik M. Jansen

Lars Viinholt-Nielsen:
Svendborg-Fåborg Banen.
Jernbanebøger, Dansk Jernbane-Klub, 
Kalvebod Brygge 40, 1560 København V, 
96 sider, ill., kr. 165,-.

Landinspektør Lars Viinholt-Nielsen, Ris
skov, der tidligere har beskrevet de fleste 
af de fynske jernbaner, nemlig Odense- 
Svendborg, Nyborg-Ringe-Fåborg, Assens- 
banen, Odense-Nr. Broby-Fåborg samt Syd
fynske Jernbaners rutebiler, har nu også 
skrevet en bog om Svendborg-Fåborg 
Banen. Denne banes levetid blev kort, den 
blev indviet 1916 og blev allerede nedlagt 
1954. Den led dermed skæbne med en del 
andre side- og lokalbaner, nemlig at den 
blev anlagt for kort tid, før privatbilismen 
vandt frem, og rutebiler blev mere kom
fortable og driftssikre.

Bogen skildrer indgående og med be
nyttelse af ellers vanskeligt tilgængeligt 
kildemateriale de forviklede forhandlinger 
mellem kommuner, staten, interesserede 
private og virksomheder om banens finan
siering og linieføring fra de første tanker 
om anlæggelsen i 1897 til realisationen i en 
vanskelig tid midt under 1. Verdenskrig, 
vanskelighederne i dens første driftsår 
under kulrationering og andre besværlig
heder, banens glansperiode i 20’erne, hvor 
den kørte med overskud og gav udbytte 
til aktionærerne(!) og nedgangsperioden i 
30’erne og frem til nedlæggelsen. Beboer-
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Svendborg-Fåborg Banen

ne omkring banen skal dog være taknem
melige for, at tankerne om nedlæggelse 
blev standset brat af 2. Verdenskrig, som 
for denne og andre nedlægningstruede jern
baner medførte forlængelse af levetiden 
som følge af, at bilerne måtte klodses op. 
De jernbaner, som ikke havde skrottet deres 
damplokomotiver, herunder også Svend
borg-Fåborg, kunne køre videre med damp 
og generatorbrænde med stor succes.

Bogen er rig på jernbanetekniske en
keltheder også sådanne, som nok kun har 
interesse for specialister, f.eks. skinnernes 
vægt pr. løbende meter, skinnelængden og 
antallet af sveller pr. skinnelængde, men 
har dog også interesse for »almindelige 
læsere« såsom beskrivelse af de landska
ber og byer, som banen førte igennem, 
redegørelse for vognmateriellet - det er jo 
det, den rejsende har mest føling med - og 
banens overgang fra privat- til statsbane. 
Bogen er rigt illustreret, og man må beun
dre det arbejde, som forfatteren har haft 
med fremskaffelse af billedmaterialet. Stil
en er lidt tør, og hvis man leder efter anek
doter om personer og begivenheder - som 
nogen endnu må have kunnet berette om 
- leder man forgæves. For personalhisto- 
risk interesserede er der en udtømmende 

fortegnelse over banens stationsforstandere, 
og der er også en udførlig kildeangivelse.

Anmelderen har kun én alvorlig indven
ding mod bogen: Stationsbygningernes ar
kitekt, svendborgarkitekten Andreas Jen
sen, er alene nævnt i en billedunderskrift 
sammen med andre personer, og det uag
tet hans stationsbygninger er udført i en 
ualmindelig sober stil og dog med sådan 
værdighed, at ingen fremmed kunne være i 
tvivl om, at man stod over for en stations
bygning. Der er heller intet om bygninger
nes nærmere indretning og funktioner. 
Forfatteren nævner i øvrigt i et kapitel om, 
»hvad der blev tilbage«, at alle bygninger
ne stadig eksisterer, omend naturligvis 
med andre funktioner. Men det må skrives 
på bogens kreditside, at der dog er gode 
billeder af stationerne.

Bogen kan anbefales til alle lokalhisto
risk interesserede og - naturligvis - over 
for jernbaneentusiaster.

Jul. Paulsen

Historier fra Thurø
Udgivet af Studiekredsen på Thurø, 1995, 
114 sider, ill., kr. 100,-.
Det er et prisværdigt initiativ, Studiekred
sen på Thurø har taget. Nu foreligger 3. 
bind med beretninger fra 12 thurinere, og 
blandt disse vil især Jørgen Peder Hansens 
fortælling af 29. april 1993 vel nok påkalde 
sig den største opmærksomhed udenfor 
det fynske område. Vi hører om hans

HISTORIER FRA THURØ 
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drengeår på den lille ø, der den gang blot 
havde godt 800 indbyggere. Desværre 
skæmmes denne lille skitse af nogle umoti
verede overskrifter til de enkelte afsnit. 
De virker helt malplacerede, og bryder 
den intimitet, der præger fortællingen. 
Men man fornemmer de barske kår den 
faderløse knægt voksede op under i de 
depressive 20’ere og 30’ere.

Skal man udvælge én af de 12 beretnin
ger, så går min rose til Karen Sabros char
merende erindringer. Her er et væld af 
små perler og iagttagelser fra det lille 
øsamfund, og under læsningen kan man 
ikke undgå at have hendes syngende thu- 
rinske mål i ørerne. Herlig er bemærknin
gen om, »at det var skik, i hvert fald på 
Thurø, at vi aldrig lod den døde begrave 
før tidligst den niende dag. Så vidste vi, at 
den døde ikke kunne være skindød.«

Tankevækkende er også oplysninger om 
de store børnefamilier på øen - 16 børn 
var ingenlunde sjældent. Men manden 
med leen kom ofte forbi. Selv var hun nr. 
12 ud af 13 børn - de fire af dem døde som 
små - tre af kighoste og mæslinger, den 
fjerde druknede!

De yngste erindringer er skrevet af per
soner, der er født i 1930’erne. Men at det 
aldrig er for tidligt at berette om sin barn
dom ses af Viggo Jørgensens eksempel. 
Hans beretning om tilværelsen som skip
persøn på øen blev nedfældet l'/z måned 
før hans alt for tidlige død.

Alle erindringsskitser er vel illustreret 
med gode fotos og postkort fra perioden.

Vi håber, at studiekredsen fortsætter ind
samlingen af beretninger - og at man und
lader at lave de overflødige overskrifter.

Henrik M. Jansen

Peter Bavnshøj & Kirsten Eriknauer: 
Herregårdsliv i 1990’erne.
Dansk Landbrugsmuseum/Forlaget Djurs, 
1995,195 sider, ill., kr. 298,-.

I denne publikation præsenteres vi også 
for andet end beskrivelsen af de fredede - 
og smukke - herregårde, men vent ikke 
glamourøse skildringer, som vi kender 
dem fra TV-serierne. Vi befinder os nem
lig i vort eget årti, og her er det den barske 
virkelighed, der afdækkes - et tidsbillede,

Herregårdsliv 
i 1990 erne

der dels blænder op for problemerne med 
de historiske bygningsværker og dels med 
den krævende landbrugs- og skovdrift, der 
danner grundlaget for den moderne »her
remands« eksistens.

Efter en meget kort, men præcis, histo
risk oversigt, der viser udviklingen fra 
stormandsgård til herregård, blændes op 
for 10 gode og alsidige portrætter af føl
gende herregårde og slotte: Birkelse i 
Vendsyssel, Havnø ved Hadsund, Gjessing- 
gård i Nørhald kommune ved Randers, 
Quistrup ved Struer, Lyngbygård i Bra
brand, Borreby ved Skælskør, Gjorslev i 
Store Heddinge, Frederiksdal i Ravnsborg 
på Lolland og endelig Egeskov og Bram
strup på Fyn.

De valgte herregårde er gode eksempler 
på forskellige drifts- og overlevelsesfor
mer. Hvad det sidste angår, indtager Ege
skov suverænt førstepladsen, når det gæl
der satsning på indtægter fra turisme, men 
på de 800 ha finder vi også korn og frøavl 
samt omfattende skovdrift. De 550 ha ager 
klares med en bemanding på 1 forvalter og 
2 traktorførere. Til sammenligning kan næv
nes, at Bramstrups 337 ha med korn, frø 
og sukkerroer kræver en inspektør og tre 
faste medarbejdere.

De enkelte kapitler bygger dels på 
egentlige facts og dels interviews med de 
forskellige familier. Michael Ahlefeldt tror 
ikke, at den økologiske bølge vil vinde 
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frem på herregårdene endnu, selv om han 
gerne ville foretage en omlægning, men 
tiden er ikke moden - dvs. driften synes 
ikke rentabel.

Niels Langkilde på Bramstrup anvender 
ca. et årsværk til vedligeholdelse af park 
samt bygninger - den fredede hovedbyg
ning er fra 1689. Begge fynske godsejere 
har endvidere betydelige indtægter fra ud
lejning af jagt.

I det afsluttende kapitel erfarer vi, at de 
10 portrætter er en beskeden del af de i alt 
310 fredede herregårde i Danmark. Her 
gøres op med myten om livet på godset, 
selv om vi nok må erkende, at livsstilen 
her er noget anderledes end i de fleste 
danske familiehjem. Bortset fra de barske 
arveafgifter må man også notere sig, at 
fremtiden ikke er værst for herregårdskul
turen, når den er baseret på en bæredygtig 
landbrugsvirksomhed.

Bogen er rigt og udsøgt illustreret med 
mange gode fotos af Finn Larsen, og den 
bør få et stort publikum, fordi den både 
angriber og præsenterer emnet på en in
genlunde kedelig måde.

Henrik M. Jansen

Inger-Lise Kolstrup:
Magi & Kunst.
Forlaget Skippershoved, 1995,192 sider, 
ill., kr. 248,-.
Kunsthistorikeren bryder en konvention i 
denne bog, idet hun, som en af de få her
hjemme, beskæftiger sig med den nordiske 
oldtidskunst. Traditionelle danske kunsthi
storiske oversigtsværker tager som hoved
regel udgangspunktet i den tidlige middel
alders kristne kunst - og det har man ikke 
kunnet give nogen logisk forklaring på.

Første halvdel af bogen hedder Magi, og 
det er her, vi præsenteres for den spænd
ende oldtidskunst med udgangspunkt i de 
såkaldte brakteaters forunderlige verden. 
Navnet stammer fra det latinske braktea, 
der betyder lille, tynd plade, og braktea- 
terne har som hængesmykke - i guld - 
været anvendt som amuletter, lykkebrin
gende eller ondtafværgende for bæreren. 
Forlægget og inspirationen er hentet i pro
filportrætterne af den romerske kejser, 
sådan som de kendes i snesevis fra Gud- 

me-Lundeborg-området. Mange af de 
prægtige illustrationer har Inger-Lise Kol
strup da også hentet i det sydfynske mate
riale, og hun konkluderer, at brakteater- 
nes billedverden er særdeles vigtig, ikke 
blot til sandsynliggørelse af, at de nordiske 
guder og myter allerede i folkevandringsti
den havde klare lighedstræk med den 
senere nedskrevne overlevering fra mid
delalderen. »Den er ligeledes vigtig, fordi 
den glimtvis kan afsløre træk fra den kulti
ske virkelighed, som den må være udøvet i 
jernalderen«.

Lidt yngre er de berømte guldgubber, 
som der bl.a. blev fundet ca. 100 af i Lun
deborg. Disse peger på en frugtbarheds- 
kult - sandsynligvis drejer det sig om Gerd 
og Frey. »Men hvordan de små beskedne 
guldblik er indgået i den virkelige kultiske 
sammenhæng, kan ikke påvises, blot sand
synliggøres med henvisning til lignende 
praksis indenfor andre religioner som den 
senromerske eller den senere kristne«. 
Gubberne dateres i øvrigt til ca. 600 efter 
Kristi fødsel.

Derpå skildres den nordiske dyreorna- 
mentik m.v., hvorpå Magi-afsnittet slutter 
med overgangen fra hedenskab til kristen
dom.
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I Kunst-afsnittet ser vi, hvordan vikin- 
geornamentikken anvendes i den roman
ske kirkekunst. Derpå beskæftiger forfat
teren sig i resten af bogen med senere 
kunstneres anvendelse af og inspiration 
fra oldtidskunsten. I 1700-tallet er det især 
Nicolai Abildgaard og Johannes Wiede- 
welt, der er eksponenter for denne kærlig
hed til fædrelandet! - som når sit klimaks 
under nationalromantikken i forrige år
hundrede. Vort eget sekel får overskriften: 
Modernisme og postmodernisme - »Primi
tivisme og genbrugsklassicisme« - Henry 
Heerup, Asger Jorn, Sigurd Vasegaard og 

ikke mindst Bjørn Nørgaard, hvis geniale 
»Vikingetiden«, karton til vævet gobelin til 
ophængning i Riddersalen på Christians
borg, gave til dronning Margrethe II, 
præger bogens omslag.

Det er blevet en smuk og overskuelig 
fremstilling, Inger-Lise Kolstrup her frem
lægger. De mange overdådige illustratio
ner vil uden tvivl skærpe appetitten hos 
læseren, der kan hente yderligere viden i 
det gode noteapparat og udførlige littera
turliste.

Henrik M. Jansen
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Årsberetning 1995

A f Henrik M. Jansen med bidrag a f Benno Blæsild og Karsten Kjer Michaelsen m.fl.

Svendborg & Omegns Museum - det tidligere 
Svendborg Amts Museum - er en siden 1913 
statsanerkendt, selvstændig og selvejende insti
tution, der støttes af den til museet knyttede 
museumsforening og har til formål indenfor 
museets virkeområde at indsamle, bevare og 
udstille genstande fra fortiden, så disse minder 
om vore forfædres kultur og livsvilkår kan 
udnyttes i folkeoplysningens og videnskabens 
tjeneste.

Museets virkeområde omfatter følgende kom
muner: Egebjerg, Gudme, Ryslinge og Svend
borg. I disse kommuner har rigsantikvaren på 
Nationalmuseets vegne ligeledes overdraget mu
seet det antikvariske arbejde.

Museet har følgende afdelinger:

Viebæltegård 
Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 02 61, fax 62 20 21 61 
Åbent:
2/1-28/2 ma.-fr. 13-16
1/3-30/4 dgl. 13-16 
1/5-15/6 dgl. 10-16 
16/6-25/10 dgl. 10-17 
26/10-30/12 dgl. 13-16

Anne Hvides Gård
Fruestræde 3, 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 02 61
Åbent:
1/5-15/6 dgl. 10-16 
16/6-25/10 dgl. 10-17 
derefter lukket.
Julestue i december - se dagspressen.

Søfartssamlingerne i Troense 
Strandgade 1, Troense, 5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 52 32 og 62 21 02 61 
Åbent:
1/5-30/9 dgl. 10-17
1/10-30/4 ma.-fr. 10-17
lø. 9-12 
sø. lukket
Endvidere åbent for besøgende efter forud
gående anmeldelse.

L. Lange & Co.’s Ovnmuseum 
Vestergade 45, 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 02 61
Åbent:
15/6-31/8 dgl. 10-17
- ellers efter henvendelse på Viebæltegård.

Egeskov Mølle
Grønnebjergvej 1, 5772 Kværndrup
Åbent:
1/5-30/9 dgl. 10-17
- samt efter aftale på tlf. 62 21 02 61.

Større grupper kan få adgang udenfor åbnings
tiden efter aftale. Der kan til enhver tid arran
geres omvisninger på Anne Hvides Gård, Vie
bæltegård, Søfartssamlingerne i Troense, på told- 
krydsj agten »Viking« samt på Langes Ovnmus
eum og Egeskov Mølle - men altid efter aftale.

Entré:
Viebæltegård og Søfartssamlingeme i Troense: 
Voksne 20 kr.
Pensionister og studerende 10 kr. 
Voksengrupper å 10 kr.
Pensionister og studerende, grupper å 5 kr.
Anne Hvides Gård:
Voksne 15 kr.
Pensionister og studerende 5 kr. 
Voksengrupper å 7,50 kr.
L. Lange & Co.’s Ovnmuseum:
Voksne 10 kr.
Pensionister og studerende 5 kr.
Egeskov Mølle:
10 kr.
Fællesbillet gældende for Viebæltegård, Anne 
Hvides Gård, Søfartssamlingerne i Troense og 
L. Lange & Co. "s Ovnmuseum:
Voksne 30 kr.
Pensionister og studerende 15 kr.
Børn gratis i følge med voksne på alle afdelin
ger.
For undervisningsinstitutioner gælder følgende: 
Skolebørn i grupper har gratis adgang, men får 
ikke gratis omvisning.
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Museets administration har til huse på Viebæl- 
tegård, Grubbemøllevej 13, 5700 Svendborg, 
tlf. 62 21 02 61. Fax nr. 62 20 21 61. Åben man
dag 8-15, tirsdag-torsdag 8-16 og fredag 8-14.

Museumschefens privatadresse: 
Høgesangervænget 4, Ravndrup, 5854 Gislev, 
tlf. 62 29 18 40, mobiltelefon 40 16 36 64.

Museumsinspektør Per O. Thomsen, 
Kongebakken 3, 5700 Svendborg, 
tlf. 62 22 26 71.

Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen, 
Vestergade 33, 5881 Skårup, tlf. 62 23 21 73.

Museumsforvalter Karen Gøtzsche, 
Poppelvænget 8, 5700 Svendborg, 
tlf. 62 22 62 02.

Undersøgelser
Forhistorie
Januar-marts: Fortsat udgravning ved Sørup af 
forhistorisk bebyggelse berørt af anlæggelsen 
af den nye omfartsvej fra Fåborgvej til Odense- 
vej. Efter prøvegravninger i efteråret 1994 fort
satte arbejdet med undersøgelse af især fem 
bopladsområder. Dateringsmæssigt fremkom 
der først og fremmest anlægsspor fra yngre 
bronzealder (ca. 1.000-500 f.Kr.), men også et 
bopladsområde fra ældre romertid (0-200 
e.Kr.) med bevarede hustomter blev udgravet. 
Det store fund- og datamateriale vil blive bear
bejdet i den kommende tid.

April-oktober: Udgravning i samarbejde med 
Nationalmuseet af lokaliteten Gudme IV i 
Gudme. Arbejdet blev som ventet omfattende

To hustomter på Gudme IV-bopladsen. Stolpe
hullerne er markeret med barberskum. Bemærk, 
at væggene løber sammen - der er tale om to 
faser, sandsynligvis af det »samme« hus. (Foto: 
Karsten Kjær Michaelsen).

på grund af gode bevaringsforhold. Heldigvis 
med tilsvarende gode resultater. Godt 5.500 
stolpehuller kunne fordeles på en bebyggelse 
med flere faser. Hver fase består af ét langhus 
samt en mindre bygning - kaldet »tre-sættere«, 
fordi de har tre sæt tagbærende stolper. På det
te punkt er der altså en nøje sammenhæng med 
de iagttagelser, der er gjort i selve Gudme - 
også ved »Kongsgården«. Udgravningen afs
lørede, at der er tale om en enkelt gård på ste
det, hvis levetid går ubrudt fra 3. årh. og indtil 
vikingetid - og strækker sig over 12-15 faser. 
Udgravningen resulterede dermed i en samlet 
hustypologi i Gudme-området for denne perio
de. Dette har ikke været muligt at dokumente
re i forbindelse med de øvrige bopladsudgrav
ninger i Gudme.

September: Gudmeløkken - efterundersøgel
se af fundstedet for fragmenterne af en antik 
romersk statue. Se s. 8 ff. i nærværende årbog.

December: Bjørnebanke - efterundersøgelse 
af fundstedet for fragmenterne af et senro
mersk sølvfad samt en solidus. Se også her s. 8 
ff. i denne årbog.

Gudmeløkken. Forskningsprofessor Kaare Lund 
Rasmussen, Fysisk Institut, Odense Universitet 
under udtagning af jordprøver. I løbet af som
meren indgik flere af museets arkæologiske 
undersøgelser i et forskningsprojekt med hen
blik på datering af jordlag. (Foto: Karsten Kjær 
Michaelsen).

Middelalder og renæssance
Store forventninger var knyttet til de planlagte 
undersøgelser i Fruestræde og Pistolstræde, der 
blev finansieret af Rigsantikvarens Arkæologi
ske Sekretariat, og som blev gennemført i løbet 
af juli og august. Matriklens placering dels ud 
til Møllergade, og dels til Vor Frue kirke gav os 
begrundet håb om gode fund m.v. - men des
værre.

Resultatet fra gravningerne viste nemlig, at 
der i dette område på skråningerne nord for 
Vor Frue kirke sjældent er mere end godt en 
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halv meter ned til undergrund; dog op til halv
anden meter ved Fruestræde. Fundet af en gru
belignende nedgravning på Pistolstræde-ma- 
triklen, der indeholdt ældre middelalderligt 
keramik såvel som 1600/1700-tals, taler dog for, 
at området tidligere har indeholdt middelalder
lige bylag. Formodentlig har man i slutningen 
af 1600-tallet afgravet de ældre bylag. Områ
dets naturlige hældning samt den kendsgerning, 
at middelalderlige affaldslag ikke er det mest 
stabile grundlag for nybyggeri, taler kraftigt for 
denne tolkning. Tilsvarende dateringsforhold 
kunne udlægges af det nord-syd-gående snit, 
der anlagdes gennem Fruestræde-matriklen. 
Muligvis er de ældste bevarede lag her lidt 
ældre end nabomatriklen, idet de nok kan føres 
tilbage til 1500-årene. En afgravning af de mid
delalderlige bylag har altså sikkert fundet sted i 
slutningen af, eller lige efter, middelalderen. I 
de bevarede lag på Fruestræde-matriklen blev 
der fundet rester af et fundament til en byg
ning, der sandsynligvis skal dateres til 1600/- 
1700-tallet. Alt i alt vidner området om, at man 
ikke er veget uden om selv meget betydelige 
jordarbejder, når forholdene talte for det. Så på 
den led var udgravningerne nyttige nok, omend 
man rent fagligt godt kunne være lidt skuffet 
over de bristede forventninger.

I tilknytning til de omfattende kloakarbejder 
i Kullinggade, Færgevej m.v. foretog vi løbende 
registrering og opmåling af de berørte lag i 
gaderne. Også i forbindelse med udgravning til 
det kommende Bycenter i karreen Voldgade, 
Tinghusgade, Vestergade blev vi tilkaldt ved 
fund af større affaldsgruber fra renæssancen og 
nyere tid.

Den 2. juni fandt den officielle »genindvielse« 
sted af den udgravede middelalderbrønd fra 
1400-tallet i karréen Brogade-Gåsetorvet. Borg
mester Holger Rasmussen siger et par velvalgte 
ord overvåget af gæster bl.a. fra Borgerligt Soci
alt Boligselskab m. v. Foto: Henrik M. Jansen.

Disse - ofte hastige - undersøgelser foregår i 
samarbejde med de pågældende bygherrer, 
således at arbejdet ikke forstyrres - eller for
sinkes - men vi får vigtige deloplysninger til 
byens topografiske udvikling.

Arbejdet på Ørkild er omtalt foran i artiklen 
om borgen. Dette arbejde følges op i 1996.

Besigtigelser
I maj måned blev den gamle Vejerbod flyttet fra 
sin oprindelige plads i Nordre Havnegade 8 til 
Jessens Mole mellem den gi. Toldbod og re
staurant Guldfisken. Om sommeren skal den fun
gere som turistinformation.

Planlægning og tilrettelæggelse af restaure
ringen af den smukke stampemølle i Christians- 
minde fortsatte. Forhåbentlig bliver projektet 
afviklet i 1996.

Endelig påbegyndte vi forslag til en beva
ringsplan for området i Gambøt på Thurø i 
samarbejde med Svendborg kommunes tekni
ske forvaltning.

Indsamling
Nyere tid
Caroliner-projektet, hvori foruden Svendborg 
& Omegns Museum deltager Handels- & Sø
fartsmuseet på Kronborg, Marstal Søfarts
museum, Langelands Museum og Told-Skat 
Museet, afsluttedes i efteråret med udgivelsen 
af bogen »Caroline og de andre«, hvor Erik 
Møller Nielsen og Benno Blæsild er blandt for
fatterne. Benno Blæsild har desuden fungeret 
som billedredaktør i projektets afsluttende fase. 

Udgivelsen af bogen om coastertypen » Caroli- 
nerne« blev markeret på værdig vis med sejlads 
fra Svendborg til Martsal med flere »Caroline- 
re« - her et snapshot om bord på m/s Samka. 
(Foto: Henrik M. Jansen).
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Der har været afholdt billedredaktionsmøder 
på Handels- & Søfartsmuseet på Kronborg den 
23. maj og i Svendborg den 20. juli.

Arbejdet med registrering af småbåde og jol
ler skrider ligeledes fremad. De undersøgte far
tøjer er nu tegnet, og tilbage står kun den ende
lige publikation, hvortil der dog savnes midler. 
Projektet forventes afsluttet i 1996. Der har 
været afholdt redaktionsmøder på Marstal Sø
fartsmuseum den 11. januar og den 8. august.

Sygekassernes Mindestue har året igennem 
løbende modtaget genstande og arkivalier fra 
en række af landets kommuner. Fra 1. januar til 
31. maj var arkivar Solveig Andreasen ansat - 
betalt af midler fra Helsefonden - til at regi
strere den efterhånden meget omfattende 
mængde af arkivalier over hele landet.

Et lille udvalg af faner fra sygekasser opstillet 
ved Sygekassernes Mindestuer. (Foto: Henrik 
M. Jansen).

Gaver til museet
Laurits Rasmussen, Svanevej 11, 5000 Odense C: Skruetvinger m.v.
Betty og Tommy Rasmussen, Skovdongvej 10, Holmdrup, 5881 Skårup: Barbermaskine og tørve- 
gravningsspade.
Kate Bondo, Byparken 69, 5700 Svendborg: Hefter: Den 2. verdenskrig 1-20. Bøger: Churchill: Den 
2. verdenskrig 1-6.
Ester Dreyer, Søltvej 6, 5854 Gislev: Jernkors, Gislev.
Peter Andersen, Søvej 103, 5390 Martofte: Bibel (Chr. d. 3.) 1550.
Ulla Nielsen, Gørtlervej 11,1, 5700 Svendborg: Regneskive.
Ellen Fugl, Vildrosevej 10, 5700 Svendborg: Røremaskine mærket VESTAS.
Margit Figgé Jensen, Hjerteparken 45 c, 5700 Svendborg: Rationeringskort.
Erik Stæhr, Østre Skolevej 5, 5700 Svendborg: 2 pk. cigaretter fra besættelsen.
Mary Jensen, Bøgeløkken 18, 5700 Svendborg: Vaskemiddel, soda, tandpasta.
Mary Nielsen, Høje Dong 8, 5771 Stenstrup: Madspand med snorrester, og skilt fra beskyttelsesrum 
m.v.
Ejner Olsen, Strynøvej 2, 5700 Svendborg: Rationeringsmærker.
Helge Torm, Sorø Amts Museum, Storgade 17, 4180 Sorø: Tekstiler, kort og akvarel af Svendborg 
Havn.
Else Marie Damsted, GI. Lundeborgvej 4, Lundeborg, 5874 Hesselager: Ugeblade fra 1920’erne og 
30’erne.
Anna Møller, Kildebæksvej 32, 5700 Svendborg: Kogebog for søfarende.
Styrmand Erik Knudsen, Vindeby Birkevej 5, 5700 Svendborg: Indrammet kopi af maleri.
Lissy Nielsen, Bredstrup, 7000 Fredericia: Aromaristede kaffebønner.
John Schøler Nielsen, Thorsgade 79, 2. tv., 2200 København N: Rich’s pakker.
Borghild Dinesen, Sortebrødre Torv 2, 5000 Odense C: Landkort på tørklæde og trafikskilt.
Vivian Larsen, Assensvej 155, 5771 Stenstrup: Barneseng på hjul.
Hans Olsen, Strandhuse 97, 5700 Svendborg: Sukkersæk fra Cuba.
Peter W. Kier, Tjebberupvej 29, 4300 Holbæk: Maleri af Set. Jørgens Kirke.
Anne Grethe Rasmussen, Skæretvej 26, Fjellerup, 5856 Ryslinge: Frakke, nederdel og trøjer.
Jette Larsen, Rebslagervej 18 F, 5700 Svendborg: Tobaksforretningsinventar.
Erik Petersen, Vilhelmskildevej 9, 5700 Svendborg: Ovn.
Børge Mortensen, Billowsvej 31, 5700 Svendborg: Bønnesnitter.
Kaptajn Ole Skov Jensen: Røgdykkerudstyr m.v. fra »H. C. Andersen«.
Keld Witthofft, Bregnevej 3, 4930 Maribo: Maleri af Hans Hansen: Hulgade 1947.
Kaj Hansen, Thyregodsvej 17, 5210 Odense NV: Tovværk.
Andreas Michaelsen, Hjejlevej 28, 5800 Nyborg: Skibsmodel: »Valdemar«.
Ruth Jensen, Herluf Trollesvej 13, 5700 Svendborg: Komplet Bogbinderudstyr m.m.
Elna Rasmussen, Mågevej 5, 5772 Kværndrup: Brudekjole.
Else Lindhardt, Poul Smedsvej 6, 5700 Svendborg: Stukkatørværktøj.
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Henning Nielsen, Rømerparken 15, 5700 Svendborg: Skomagerværktøj.
Chr. Poulsen, »Tve’bakkerne«, Skarøvej 2, 5700 Svendborg: Sækkestempel fra Øksenbjerg Damp
mølle.
Marie Larsen, Tvedhaven 40, 5700 Svendborg: Træhest m.v.
Else Madsen, Hjerteparken 37 D, 5700 Svendborg: »Klipfisk«.
Johanne Frederiksen, Skaarup Vestergade 46, »Laulundgård«, 5881 Skårup: Kørepose af lamme
skind.
Niels Erik Hausammann, Sonnhaldenstrasse 25, CH 6331 Hilnnenberg: Kuffert med glasnegativer 
samt diverse tekstiler.
Hanne K. Jensen, Mynderup Hestehave 1, 5762 Vester Skerninge: Symaskine.
Aida Biilmann, Måroddevej 15, Thurø, 5700 Svendborg: Dansk Husmandsleksikon, 28 hæfter.
Poul V Hansen, Lodskovvej 27, 5863 Ferritslev Fyn: Diverse genstande fra loft.
Inger og Ove Skytte Christiansen, Fruestræde 10, 5700 Svendborg: Billeder fra Viebæltegård.
Anne Dorthe Glarmann, Landøvænget 2, 5683 Hårby: Billeder, bøger, breve, duge m.v.
Peter Hansen, Vesterlund 6, 5700 Svendborg: Skrivemaskine, Remington.
Johan Schachner, Glud Museum, Glud, 8700 Horsens: Syskrin.
Betty Jensen, Ørbækvej 4, 5700 Svendborg: Medaljon.
Kirsten Borregård, 5700 Svendborg: Diverse snedkerværktøj.
Skibsfører Peter Christensen, Klampenborgvej 44, 5700 Svendborg: Uniform fra Grønlandske Han
del, desuden diverse arkivalier samt bogsamling.
J. Bent Hansen, Egensevej 14, 5700 Svendborg: Kirkeblade, blitz og pære samt foto.
Familien Halberg, 5700 Svendborg: Diverse genstande.
Erik Dagø, Grønnegade 40, Troense, 5700 Svendborg: Uniformer fra politiet samt fotos.
Kaj Aage Hornemann Hansen, Strandvej 1, 5700 Svendborg: Bogstøtter og fly vragdele.

Erhvervelser ved køb
Følgende malerier er indkøbt på Bruun Rasmussens Auktioner, Vejle:
Carl Petersen: »Parti fra Svendborg Fjord med sejlskibe«, 1912, erhvervet for kr. 2.500,- hammer
slag.
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Ubekendt maler: »Parti fra Thurø skibsværft«, kr. 2.600,- hammerslag.

«— Indkøbt på Svendborg Auktionerne: 
Niels Hansen: »Selvportræt med kone og 2 
hunde« kr. 15.000,- hammerslag.

Niels Hansen: »Siddende nøgen model«, 
1913, kr. 4.500,- hammerslag.
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Gaver til Byhistorisk arkiv
Advokat Ole Gottschau, Møllergade 4, 5700 Svendborg: Indrammet matrikelkort over Svendborg 
Købstad.
Malte Sehestedt Juul, Rubberton A/S, Vilhelms kildevej 1 D, 5700 Svendborg: 2 indrammede luftfotos 
af Svendborg.
Eva Christensen, Nordvej 15, Thurø, 5700 Svendborg: Tegning af Grubbe Mølle.
Svend Palle Rasmussen, Cedervænget 23,2, 2830 Virum: Fotografi: Kronprins Christian i Vestergade. 
Svendborg Socialforvaltning, 5700 Svendborg: Diverse arkivalier vedrørende fattigforsorg i Svend
borg.
Dorthe Hybel, Folehaven 17, 5700 Svendborg: Arkivalier vedrørende 2. verdenskrig.
Hanne Lund Jespersen, Kogtvedvej 25, 5700 Svendborg: Besættelsestidsarkivalier.
Frede Bjørkmann, Porthusvej 12, 5700 Svendborg:
Besættelsestidsarkivalier m.m.
Jørgen Svarer, Søndergade 61, 5970 Ærøskøbing: Konstruktionstegning af fiskerbåd m.m.
Købstædernes almindelige brandforsikring, Frederiksgade 17, 5700 Svendborg: Forsikrings-vurde
ringspapirer.
Karl Erik Johansen, Svendborg Kommunale Levnedsmiddelkontrol, Sørupvej 29, 5700 Svendborg: 
Protokoller fra Levnedsmiddelkontrollen + arkivalier.
Valborg Christensen, Christinedalsvej 20 E, 5700 Svendborg: Maritime fotos.
T. C. Jensen, Birkevang 255, 3250 Gilleleje: Maritime fotos.
Kathrine Kanstrup, Gislev Rejser, Ørbækvej 12, 5854 Gislev: Regnskabsmateriale fra trikotagehand
ler E. M. Jørgensen, Ørkildsgade 3, 5700 Svendborg.
Maskinmester John Kruuse, Hammershusvej 64, 4370 St. Merløse: Maritime fotos.
Lise Falgaard, Willemoesvej 8, 5700 Svendborg: Søfartsbøger, almanakker m.m.
Kaj Aage Hornemann Hansen, Strandvej 1, 5700 Svendborg:
Negativer fra 1940 - 1945.
J. P Andreasen, St. Valbyvej 272, 4000 Roskilde: Købsopgørelse vedrørende M/S »Heimdal«.
Steen Winkel, Trappebæksvej 38, 5700 Svendborg, Pv.a. Bredal Svendsen, Tåsinge Plejehjem: Erin
dringer og foto.
Niels Rasmussen, Tværvej 1, 5853 Ørbæk, Pv.a. Louis Artell, Frihedskampens Erhvervshæmmede: 
Genstande, bøger og arkivalier fra besættelsestiden.
Morsø Lokalhistoriske Arkiv, Dueholmsgade 7, 7900 Nykøbing Mors: Portrætfotos.
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv: Udklip.
Karin Lykke, Kobbelvangsvej 11, 3630 Jægerspris: Foto.
Olav Præstegaard, Vindsvej 22, 5230 Odense M: Fotos fra Svendborg Sygehus.
Ib Brusendorff Kulsviervej 94 B, 2800 Lyngby: Postkort.
Dragør Lokalarkiv, Stationsvej 9, 2791 Dragør: Postkort.
Helsinge Kommunes Lokalhistoriske arkiv og museum, Skolegade 43, 3200 Helsinge: Postkort. 
Frihedskampens Erhvervshæmmede, v/Hjarne Ditlevsen, Løkketoften 15, 5700 Svendborg: Bog og 
ringbind med udklip fra modstandsbevægelsen.
Niels Høyvald, Pruner Farm 8, Lebanon, N.J. 08833, USA: Fotokopi af dagbog og skudsmålsbog. 
Marcus Andersen, Børges Allé 6, 5700 Svendborg: Fotokopi af dagbog fra FN-tjeneste i Ungarn. 
P E. Bremers dødsbo: Udklip og fotos.
Carl Erik Jensen, Koldingvej 14, 8800 Viborg: Postkort.
Jørgen Svarer, Søndergade 61, 5970 Ærøskøbing: Fotos.
Michael Kiersgaard, P O. Box 73, 30100 Venezia, Italien: Lars A. Smidts erindringshefte og fotoko
pier.
Lokalhistorisk Arkiv for Korsør og Omegn, Søbatteriet 11, 4200 Korsør: Foto.
Lokalhistorisk Arkiv for Nr. Alslev Kommune, Vaalse-Vesterskovvej 2, 4840 Nr. Alslev: Foto.
Lokalhistorisk Samling Hammel, Voldbyvej 7, 8450 Hammel: Foto.
Lokalhistorisk Arkiv for Otterup Kommune, Søndergade 2, 5450 Otterup: Postkort.
Stadsarkivet Kolding, Staldgården, 6000 Kolding: Postkort og foto.
Ole Vedsø, Fyens Stiftstidende, Gerritsgade 40, 5700 Svendborg: Udklip.
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Arkivalier og genstande
modtaget til Sygekassens Mindestuer i Sygekassens Hjem, Christinedalsvej 22, 5700 Svendborg 
Duzia Jensen, Spangbjerggade 17, st., 6700 Esbjerg: Askebæger.
Margit Eriksen, Grønnevænget 33, 9200 Aalborg SV: Emblem.
Aage Egholm, Fængselshistorisk Museum, 8700 Horsens: Briller.
Ellen Andersen, Mariendalsvej 14, st. tv., 2000 Frederiksberg: Dirigentklokke samt lædermappe. 
Dorrit Nielsen, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved: Skilt.
Hans Jørgen Jensen, formand for Sygekassernes Helsefond: Emblem, lædermappe samt askebæger. 
Sygekassernes Helsefond, Amagertorv 13, 1160 København K: 2 emblemer på nåle.
Jan Braarup Simonsen, Nr. Bjertvej 99 B, 6000 Kolding: Diplom, ansættelsesbrev m.m.

Deponering/afgivelse
Museet har i foråret deponeret samlingen af 
gipsafstøbninger af billedhuggeren Kai Nielsens 
værker på Svendborg Amts Kunstforening. 
SAK har gennem erhvervelsen af udstillingslo
kaler i ejendommen Vestergade 27 fået mulig
hed for under charmerende og betryggende 
rammer at gøre samlingen tilgængelig for pu
blikum.

Sisimiuni Katersugaasivik - Holsteinsborg 
Museum har modtaget en model af tuberku
loseundersøgelsesskibet »Misigssut«. Foreløbig 
for et år, men med mulighed for forlængelse.

Bevaring
Fyns Amts konserveringsanstalt i Rudkøbing 
har inden for den tildelte kvote forestået kon
serveringen af museumsgenstande fra såvel for
historie, middelalder som nyere tid. Dertil 
kommer en betydelig mængde genstande fra de 
arkæologiske undersøgelser betalt ved særbe
villinger.

Af særlige arbejder inden for kvoten kan i år 
nævnes, at man har påbegyndt en tiltrængt 
restaurering af afstøbningssamlingen af Kai 
Nielsens værker.

Formidling:
Sygekassernes Mindestue på plejehjemmet 
Sygekassens Hjem er blevet yderligere udbyg
get. Der kommer løbende nye genstande til 
samlingerne.
Permanente udstillinger
I Søfartssamlingerne i Troense er der kun sket 
mindre ændringer i den permanente udstilling. 
Elvira Madigan og Sixten Sparre-udstillingen 
er flyttet, hvorved der er opnået en mere kom
pakt og stemningsfuld virkning.

For et par år siden arvede museet en større 
samling møbler udsmykket med billedskærer
arbejder udført af billedskærer og leder af 
Svendborg Tekniske Skole, Johannes Mygind. 
Denne samling har dannet kerne i en perma

nent »klunketids-stue« på 1. sal i Anne Hvides 
Gård.

På loftsetagen på Viebæltegård åbnedes en 
udstilling om gråbrødreklostret 1236-1536.
Særudstillinger
I år startede sæsonen på Viebæltegård med 
Åbent Hus-arrangement, der også omfattede 
L. Langes Ovnmuseum. Der var atter mulighed 
for at opleve museet bag kulisserne: Tekstil
samlingen, genstandsregistreringen, søfartsar
kivet og Svendborg Byhistoriske Arkiv samt 
den arkæologiske fundregistrering.

På Viebæltegård markeredes 50-året for be
frielsen med en udstilling om de mange former 
for erstatningsvarer, som i besættelsesårene var 
medvirkende til at besværliggøre især hus
mødrenes tilværelse.

Svendborg & Omegns Museums bidrag til 
den fynsdækkende kampagne »Min fynske barn
dom« var en udstilling på Viebæltegård med 
titlen »Børn hos fotografen«. Her havde vi i 
museets store negativ-samling fundet ca. 50 
særligt velegnede motiver, der skildrer udvik
lingen i voksenverdenens syn på barndommen.

Plancherne suppleredes med en atelier-op
stilling fra forrige århundrede samt en montre 
med udvalgte eksempler på klunketidens foto
albums og nogle ældre kameraer.

Den 2. april var der mange gæster under Åbent 
Hus-arrangementet, der besøgte måtteværkste
det i nordfløjen på Viebæltegård, hvor Flem
ming Andersen demonstrerede. (Foto: Henrik 
M. Jans en).
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50’er lejlighedens køkken var bemandet med 
Nina Hoffmann og Anne Biohm, der serverede 
kaffe med Rich's tilsætning og kager efter op
skrifter fra besættelsen. Begge dele smagte fak
tisk udmærket. (Foto: Henrik M. Jansen).

Et af efterårsferiens arrangementer foregik på 
Ør kild, hvor flere børn tog del i soldningen af 
jorden fra den kunstigt opbyggede udsigts høj fra 
1887. (Foto: Henrik M. Jansen).

Vinderne af efterårsferiens gættekonkurrence 
sammen med vor sponsor fra Sydfyns Centrum 
Poul Erik Andersen. Præmierne var gavekort 
på hhv. 150 kr. 100 kr. og 50 kr. og de blev vundet 
af Josef El Hamoumi, Camilla Krogh Petersen 
og Peter Lund.

I efterårsferien deltog vi bl.a. i Dansk Kul
turhistorisk Museumsforenings landsdækkende 
arrangement: Landskabet på Museum, hvor vi 
hver dag havde en vandring, der berettede om 
kulturlandskaber i det sydfynske. Baggrunden 
herfor var det Europæiske Naturbeskyttelsesår. 
Endvidere havde børn mulighed for at deltage i 
de arkæologiske undersøgelser på Ørkild samt 
deltage i »Tip 13 rigtige«-konkurrence.

Den 14. juni åbnede vi udstillingerne Ferdi
nand Richardt og Sydfyn og Bordets Klæder på 
Anne Hvides Gård. Til førstnævnte havde vi 
bl.a. lånt et maleri af Hendes Majestæt dron
ning Margrethe II.

Torvedagen den 3. august blev atter en stor 
salgssucces i herligt vejr. Traditionen tro slutte
de vi her med den årlige Julestue med gæste
optræden af Svendborg Musikskole. Vore spon
sorer var Føtex, Kvickly Storcenter, K. E.-Slag- 
teren og Carlsberg, og juletræet leveredes af 
Hvidkilde gods.

Haahrs skole stod for det stemningsfulde 
Lucia-optog den 13. december. På grund af vor 
betrængte personalesituation var det kun mu
ligt at have levende lys i vinduerne i stueetagen 
på Anne Hvides Gård - desværre.

Madam Børgesens Bodega bemandet med Ben
no Blæsild, Claus Højmark, Karen Gøtzsche og 
Zenaida Nissen på Torvedagen.

Salgsboden på Torvet producerede også måtter: 
Flemming Andersen, Nina Hoffmann og Hen
rik M. Jansen.
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I Søfartssamlingerne i Troense åbnedes den 2. 
juni en udstilling af den skotske akvarelkunst
ner John Gardners værker til Hempels kalen
dere fra årene 1980 til 1996. Udstillingen, som 
omfattede ca. 40 værker, fortsatte sidst på året 
fra Søfartssamlingerne til Fiskeri- og Søfarts
museet i Esbjerg.

Samarbejdet med Svendborg Amts Kunstfor
ening udbygges fortsat. I juni og resten af året 
ud lånte vi en lang række af museets malerier 
med kulturhistoriske og topografiske motiver 
til en udstilling på SAK med titlen »Prospekter 
og Prospekter«.

Året igennem har en del forretninger og 

Fra åbningen af John Gardner-udstillingen i 
Troense den 2. juni. Jens Foldager hilste skotten 
Gardner velkommen med sækkepibe, mens 
Benno Blæsild og museets formand Jul. Paulsen 
ser til. (Foto: Henrik M. Jansen).

På loftet på Anne Hvides Gård holder nisserne 
altid til under julestuen i december. (Foto: Jens 
Johansen).

Figuranterne fra udstillingen »Bordets Klæder« 
har taget plads i en Ford T hos Nikolaj Kjær 
Biler i december.

Luciaoptog på Anne Hvides Gård den 13. de
cember.

Museets bod på Centrumpladsens julemarked 
var bemandet med Karen Gøtzsche og Laila 
Petersen, der tog kuldegraderne med godt hu
mør. (Foto: Henrik M. Jansen).

Ved åbningen af julestuen på Anne Hvides Gård 
blev »Årets Barselspotte« overrakt direktør v. 
Fyn Tour Poul Juul Larsen af museets formand 
Jul. Paulsen.
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supermarkeder samt skoler og andre virksom
heder benyttet sig af vort tilbud om at låne 
museumsgenstande til udstillings- og undervis
ningsbrug. Af større arrangementer kan næv
nes: Bikubens Afdeling på Nyborgvej, Nikolaj 
Kjær, Kvickly og Sydfyns Centrum. Sidstnævn
te var også vor sponsor i efterårsferien sammen 
med Nordisk Kellogg’s A/S.

Vi deltog i det traditionsrige julemarked på 
Møntergården i begyndelsen af december og 
senere på måneden i Sydfyns Centrums mar
ked på Centrumpladsen.

Vi har fortsat stor tilslutning til de populære 
naturvejlederture og byvandringer i museets 
virkeområde.

Vore populære mini-udstillinger på Gudme, 
Hesselager og Gislev biblioteker præsenterede: 
Sko, skibsmodeller, almuehuer, bibler og psal- 
mebøger samt kvindesysler.

I samarbejde med Folkeuniversitetet i Ål
borg, turistforeningerne på Sydfyn, Langeland 
og Ærø samt Danish Schooner Charter har vi 
sammen med de øvrige søfartsmuseer omkring 
øhavet arrangeret et kulturhistorisk krydstogt 
på skonnerten »Johanne«, hvor museumsche
fen var guide i Svendborg.

Bygningskulturens Dag den 9. og 10. septem
ber præsenterede i år temaet Borge, Byen og 
Søfarten. Derfor var museets personale ved mu
seumschefen, Benno Blæsild, Otto Jonasen og 
Martin Poulsen beskæftiget med omvisninger 
på Ørkild og i Troense samt vandring i selve 
Svendborg, hvor byens befæstning var i focus.

Besøg
Besøgstallet i 1995 i museets afdelinger og på 
særudstillinger div. steder i landet blev i alt 
52.715, heraf 16.366 i form af grupper med eller 
uden omvisning. Det blev desværre ikke muligt 
at følge udstillingsvirksomheden op i den tidli
gere Toldbod p.gr.a. ressourcemangel, penge 
såvel som personel. Vi håber, det vil kunne 
lade sig gøre i 1996. Museets vandreudstilling 
»Cykeludstillingen« er i årets løb blevet set af 
18.199. Vore miniudstillinger menes besøgt af 
henved 5.000. Museets Kai Nielsen-samling, 
der er opstillet i SAK’s udstillingsbygning, blev 
sammen med udstillingen: Prospekter og Pro
spekter set af ca. 12.400 besøgende.

I forbindelse med disse besøgstal skal det 
bemærkes, at denne statistik ikke afspejler de 
utrolig mange henvendelser, vi har daglig vedr. 
oplysninger til offentlige kontorer, privatperso
ner, kolleger og mange andre. Se nedenfor. Det 
er på betjeningen af disse grupper, museets 
personale anvender mest tid.

Studiebesøg og forespørgsler
Næsten daglig modtager vi henvendelser fra 
folk, der ønsker oplysninger af personalhisto- 
risk karakter, om ovne fra L. Lange & Co.’s 
støberi samt ikke mindst om skibe i vort 
søfartsarkiv. Med den øjeblikkelige bemanding 
på vore arkiver kan ekspeditionstiden blive 
lang, og vi skal her henstille, at alle henvendel
ser sker skriftligt, at man betaler for fotokopier 
og udviser tålmodighed.

Skibsmægler Gregers Hovmand, Bandholm: 
Vemmenæsfærgerne.

Museumschef N.-K. Liebgott, OMA, Natio
nalmuseet: Fotos fra diverse middelalderud
gravninger i Svendborg.

Dr. John Bradley, University College, 
Dublin: Gudme-Lundeborg og Svendborg-pro- 
jekterne.

Arkitektfirmaet Clausen & Weber, Svend
borg: Bygningshistorisk Arkiv.

Teknisk Forvaltning, Svendborg: Bygningshi
storisk Arkiv.

Carsten Halvorsen, Kulturafd., Svendborg: 
Rottefælden.

Fraugde menighedsråd: Gravminderegistre
ring.

Flemming D. Larsen, Kirke Hyllinge: Del- 
menhorste geworbne Infanterieregiment i 
Svendborg i 1700-tallet og forespørgsel ved
rørende orlogsskibet »Sjælland«.

Fogtdals 111. Tidende: Rottefælden - fotos fra 
1920’erne.

Skov- & Naturstyrelsen, Haraidsgade 53, 
København: Vejspor i kulturlandskabet.

Museumsinspektør, dr. phil. Henrik Thrane, 
Fyns Oldtid, Hollufgård: Diverse grave fra 
yngre bronzealder på Sydfyn med henblik på 
katalog.

Museumsinspektør Jørgen Jensen, OMA, 
Nationalmuseet: Bronzealderfund i museets 
virkeområde.

Heather Spears, Svendborg Kunstskole: Teg
ning og modellering af kranier fra franciskaner
klosterkirken i Svendborg.

Museumsinspektør Teresa Nielsen, Vejen 
Kunstmuseum: Generalkonsul Wessel og Hav- 
fruespringvandet af N. Hansen Jakobsen.

Redaktionen af Kvindebiografisk Leksikon: 
Biografier om kvinder fra Svendborg.

Museumsdirektør Morten Hahn Pedersen, 
Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg: Studiebe
søg vedrørende John Gardner i Søfartssamlin
gerne i Troense.

Museumsinspektør Hanne Poulsen, Handels- 
& Søfartsmuseet på Kronborg: Studiebesøg 
vedrørende Carolinere i Søfartsarkivet.

Dr. Jutta Glüsing, Schiffahrtsmuseum Flens- 
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burg, Tyskland: Studiebesøg vedrørende Henry 
Rasmussen i Søfartssamlingerne i Troense.

Museumsinspektør Søren Thuesen, Sisimiuni 
Katersugaasivik/Holsteinsborg Museum: Studie
besøg i Byhistorisk Arkiv samt Søfartssamlin
gerne i Troense vedrørende V. C. Frederiksens 
samling.

Direktør Ib Møller, Trip Trap, Hadsund: Stu
diebesøg i forbindelse med planlagt produktion 
af galionsfigurer.

Direktør Mogens Hvam, J. C. Hempel Hol
ding A/S, Lyngby: Studiebesøg i Søfartssamlin
gerne i Troense vedrørende skibsportrætter.

Robert P. Marshall, San Antonio, Texas, 
USA: Forespørgsel vedrørende familien Lange.

Roda Sumner, Edison, New Jersey, USA: 
Forespørgsel vedrørende mosaisk trossamfund 
i Svendborg.

Stefan Lipsky, Flensborg, Tyskland: Fore
spørgsel vedrørende »Viking«.

W. Gilbert, Odense: Forespørgsel vedrøren
de en etage jernovn fra Carlshütte.

D. M. Dillingham, Bognor Regis, England: 
Forespørgsel vedrørende skibsforlis.

Bent Slot, Lyngby: Forespørgsel vedrørende 
benzinstandere.

Arkitekt Bue Beck, Den gamle By - Dan
marks Købstadsmuseum: Forespørgsel ved
rørende »Svendborghuset« i Den gamle By jf. 
artikel i denne årbog.

Museumsinspektør Claus Koch, Møntergård
en, Odense: Forespørgsel vedrørende N. F. 
Hansens Træskibsværft i Odense.

Otto Prior-Bruse, Odense: Forespørgsel ved
rørende Svendborg-Nyborg banen.

Ole Sorang, Odense: Forespørgsel vedrøren
de »Svendborg-jollen«.

J. V. Christensen, Vancouver, Canada: Fore
spørgsel om skibe fra Thurø.

Bernhard Ericsson, Göteborg, Sverige: Fore
spørgsel vedrørende skonnert »Ellen«.

Olaf Mühlman, Dortmund, Tyskland: Fore
spørgsel vedrørende en jernovn fra L. Langes 
Ovnfabrik.

Claus Spitzmann, Schafflund, Tyskland: 
Forespørgsel vedrørende marinemalerier i Sø
fartssamlingerne i Troense.

Mikael Kiersgaard, Venezia, Italien: Fore
spørgsel vedrørende Lars Andersen Schmidt.

John Schøler Nielsen, København: Fore
spørgsel vedrørende besættelsestiden i Svend
borg.

Frits Loomeier, Institut voor de Nederlandse 
Zeevisserij, Vlaardingen, Holland: Forespørg
sel vedrørende skonnerterne »Fuglen« og »Fug
len II«.

Berit Eide Johnsen, Høgskolen i Agder, Nor
ge: Forespørgsel vedrørende overgangen fra 
sejl til diesel i Svendborg.

Kaptajn H. C. Schmidt, Skærbæk: Forespørg
sel vedrørende skonnerterne »Polonia«, »An
drea« og »Codan«.

Olaf Præstegaard, Odense: Forespørgsel ved
rørende Svendborg Sygehus.

Ernst Hemmingsen, Kgl. Dansk Ambassade, 
Reykjavik, Island: Forespørgsel vedrørende 
skonnerterne »Union« og »Dragør«.

Lawrence Grinell, San Diego, Californien, 
USA: Forespørgsel vedrørende skibsværftet i 
GI. Hestehauge.

Foredrag, omvisninger og 
undervisning 1995
I beretningsperioden har museumschefen holdt 
følgende foredrag o.lign. uden for museumsaf
delingerne:
18.01.: Korup Menighedsråd: Træskomaleren - 

et fynsk kalkmaleriværksted i 1400-tal- 
let.

19.01.: OK-Klubben, Svendborg: Fynske Slotte 
og Herregårde.

21.02.: Seniorhøjskolen i Kerteminde: Daglig
liv i middelalderen - set gennem ud
gravninger.

14.03.: Seniorhøjskolen i Kerteminde: Livet i 
middelalderen - set gennem kalkmale
rierne - en ekskursion.

02.05.: University of Minnesota: Urban Archa
eology in Denmark - Interdisciplinary 
Investigations og The Origins of Den
mark - From Gudme to Jelling.

05.05.: The Society for American Archaeology, 
Minneapolis: Ships, Trade and Towns 
in Viking Age Denmark.

20.05.: Randers Amts Historiske Samfund: 
Ekskursion til Kongehallen og Viebæl- 
tegård samt Hesselagergård.

11.06.: Odense Universitet - Islandske stude
rende: Heldagsekskursion i det sydfyn
ske.

14.06.: Sydfyns Turistforening: Værtshuse i 
Svendborg - en byvandring.

15.06.: Semco: Valdemars Slot.
21.-26-06.: Museumsforeningen: Ekskursion til 

Gotland.
29.06.: Folkeuniversitetet i Ålborg: Det mariti

me Svendborg.
01.07.: Sommerferiekursus på Hotel Nyborg 

Strand: Danske Slotte og herregårde 
samt omvisning på Juelsberg.

15.07.: Swan Hellenic Tours & m/s Sun of 
Flower: Vandring i Svendborg og ud
flugt til Gudme m.v.

26.07.: m/s Kristina Regina: Medieval Svend
borg med efterfølgende byvandring.

27.07.: When Denmark became Denmark.
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07.09.: Ryslinge Lokalhistoriske Forening: Om
visning på Juelsberg.

09.09.: Arkitekturens Dag: Omvisninger på 
Ørkild og Svendborgs middelalderbe
fæstning.

15.09.: Ældresagen i Svendborg, Skallen: Ud
gravningerne i Svendborg.

18.09.: Everdrup foredragsforening: Da Dan
mark blev Danmark.

21.09.: Folk Academy at Nakkebølle: Life in 
Medieval Denmark.

06.10.: EU Conference on Historical Cruises: 
Omvisning på Hesselagergård.

07.10.: Do.: Eksempler på guidede ture med 
maritime turister.

08.10.: Jubilarer fra Gudme Realskole: Da 
Danmark blev Danmark.

10.10. : Svendborg Pensionister, Skallen: Valde
mars Slots Historie.

08.11.: Tranekær Foredragsforening: Myte og 
virkelighed om Elvira Madigan og Six
ten Sparre.

15.11. : Folkeuniversitetet i Ikast: Menneske og
Samfund i dansk middelalder.

20.11. : Struer Folkeuniversitet: Træskomaleren
og andre kalkmalere.

26.11. : Søndagscaféen, Ældrecentret Sygekas
sens Hjem, Svendborg: Jul og Juletradi
tioner.

05.12.: Odense Turistguider: På Besøg i den 
fynske Historie.

19.12. : Brenderup Højskole: Myte og Virkelig
hed om Elvira Madigan og Sixten Spar
re.

22.12. : Folkeuniversitetet i Svendborg: Vand
ring i det gamle Svendborg.

Sommeren igennem 9 foredrag om udgravnin
gerne i Svendborg og byvandringer for ameri
kanske turister.
Dertil kommer konsulentvirksomhed, inter
views og foredrag i radio og TV og diverse 
andre medier i beretningsperioden foruden tal
rige byvandringer og omvisninger i museets 
afdelinger m.v.

Museumsinspektør Benno Blæsild:
27.01.: Arkitektfirmaet Clausen & Webers per

sonaleforening: Barokkens opfattelse af 
fiktion og virkelighed.

04.02.: »Jensines Bådelaug«: Skipperflækken 
Troense og skibsfarten ved Svendborg 
Sund - byvandring i Troense.

08.02.: Folkeuniversitetet i Struer: Da lyset 
kom til Grønland.

22.04.: Dansk Apotekerforenings Årsmøde i 
Svendborg: Byvandring i Svendborg - 
Fra Middelalderlig købstad til turist
magnet.

25.04.: Fyns Amts Avis’ kunstforenings årsmø
de: Kai Nielsen og Svendborg.

06.05. og 16.08.: Fra skibsbro til turistmagnet - 
havnevandring i Svendborg.

15.05.: AOF-Svendborgs personaleforening: 
Svendborgs socialhistorie belyst ud fra 
Fattiggården.

24.05.: Vikingeskibshallen i Roskildes turistud
dannelse: Fra skibsbro til turistmagnet, 
havnevandring i Svendborg.

30.05.: Østre skoles venskabsskolebesøg: By
vandring i Svendborgs historiske cen
trum.

08.06.: Sisimiuni Katersugaasivik: Holsteins- 
borg Museums første år.

11.06.: Grønlandsk Museumskonference 1995 
på Knud Rasmussen Højskolen i Sisi- 
miut: Den sydfynske søfarts rolle i 
besejlingen af Grønland gennem tider
ne.

29.06.: Tyske kulturjournalister inviteret af 
Svendborg Turistforening: Havnevand
ring på Svendborg havn.

12.08.: Skibsbroer og beddinger - Svendborg 
Havns Historie.

31.08.: De fynske amtscentralers årsmøde på 
Hotel Troense: Skipperflække, pære
skuder og skibsværfter, byvandring i 
Troense.

18.09.: »Skallen«, Svendborg: Da lyset kom til 
Grønland.

19.09.: Lions Club, Svendborg: Billedhuggeren 
Kai Nielsen og samlingen på SAK.

22.09.: Sygekassens Hjem, Svendborg: Høsten 
gennem tiderne.

11.10. : Folkeuniversitetet i Struer: Skibet i kun
sten - skipperbilleder og søfartskultur.

12.10. : F.O. Svendborg/SAK’s kulturcafé: Fo
cus på Svendborgs Monumenter.

18.10. og 20.10.: Pæreskuder og skibsredere i 
Troense, Byvandring.

23.11. : DKM’s orienteringsmøde på Fugl-
søcéntret: Eksempler på nyere tids un
dersøgelser ved Svendborg & Omegns 
Museum.

Dertil kommer konsulentvirksomhed, inter
views til TV, radio og dagspresse samt talrige 
rundvisninger i Søfartssamlingerne i Troense, 
Anne Hvides Gård og Viebæltegård.

Museumsinspektør Karsten Kjer Michaelsen: 
Foredraget »Her blev Danmark til?«:
16.02.: Astrup Lokalhistoriske Forening.
20.05.: Hotel Svendborg for tidl. danske KZ- 

fanger.
02.11.: Historiestuderendes Foredragsforening, 

Odense Universitet.
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Foredraget »Limes, den romerske hær i Ger
manien og slaget i Teutoburgerskoven«: 
03.03.: Amtscentralen i Slagelse for gymnasie

lærere i Vestsjællands Amt.
11.03.: Folkeuniversitetet i Slesvig.
Hertil kommer en række omvisninger og by
vandringer i Svendborg og Gudme/Lundeborg.
Otto Jonasen:
Foredrag om Svendborgs historie: 
01.10.: Beboerforening i Søgårdskvarteret. 
11.10.: Latomias damer.
Byvandring:
27.01.: Svendborg Produktionshøjskole.
08.02.: Tåsinge Pensionistforening.
29.08.: En gruppe pensionerede lærere. 
10.09.: Arkitekturens dag.
20. og 27.11.: Svendborg Senior Akademi, en 

studiekreds.
Karen Gøtzsche og Hans Holse Andersen del
tog som undervisere i Svendborg Kommunes 
Ældrehøjskole på Drejø den 20. juni, og den 
15. august var Karen Gøtzsche og Claus Høj
mark af sted igen.

Anden formidling
PUBLIKATIONER
Henrik M. Jansen: »Rosenkranse fra Svend
borg Franciskanerklosterkirkegård« i Årbog 
for Svendborg & Omegns Museum 1994, pp. 
41-46.

»Modstandsbevægelsen i Svendborg - en 
skitse« i Årbog for Svendborg & Omegns Mus
eum 1994, pp. 98-114.

»Formidling af arkæologiske undersøgelser 
fra dansk middelalder« i Forskning og Formid
ling - fokus på middelalderen. Red. af Claus 
Koch og Jens E. Olesen. Mindre Skrifter udgi
vet af Laboratorium for Folkesproglige Mid
delalderstudier. Odense Universitet, nr. 13, 
1995, pp. 17-25.

»Fra almisse til sygekasse«. Udgivet af Syge
kassernes Helsefond, 1995, 52 pp.

»Det Syddanske Øhav. Attraktive havnemil
jøer«. Red. af Poul Juul Larsen m.fl., 1995. 
Købstadsportrætter pp. 35-52.

»Her blev Danmark til! - Besøg i den fynske 
historie«. Skrifter fra Svendborg & Omegns 
Museum, bind 35,1995,185 pp.

Dertil kommer anmeldelser i Årbog 1994 
samt redaktionen af denne og andre skrifter 
udgivet af museet.

Benno Blæsild: »Thurø i 20’erne - et dansk 
søfartscenters storhed og fald« i Årbog for 
Svendborg & Omegns Museum 1994, pp. 84-97.

»Kai Nielsen og Svendborg« katalog for 
udstillingen af Kai Nielsens afstøbningssamling

Formanden for Sygekassernes Helsefond, Hans 
Jørgen Jensen ved »sin« fane i Sygekassernes 
Mindestuer ved udgivelsen af bogen »Fra Al
misse til Sygekasse«. (Foto: Henrik M. Jansen)

på SAK, Vestergade 27, Svendborg. 16 p., ill., 
SAK’s Forlag.

»V. C. Frederiksen, en troensedregns even
tyrlige levned fra Svendborg Sund til Davis- 
strædet« i Tåsinge Årbog 1995, pp. 6-13.

»Skibsværfterne og deres teknik« (sammen 
med Erik Møller Nielsen) i Caroline og de 
andre, Handels og Søfartsmuseets på Kron
borgs Forlag, 1995, pp. 59-75.
Dertil kommer boganmeldelser i Årbog for 
Svendborg & Omegns Museum 1994 samt dele 
af årsberetningen samme sted.

Karsten Kjer Michaelsen: »Godt skrot - en 
romersk statue fra Gudme« i Årbog for Svend
borg & Omegns Museum 1994, pp. 8-15.

»Heldigt skibsfund i Bayern« i tidsskriftet 
SFINX 1995/4, p. 32.

»Hug en hæl - « i SKALK 1995/1, pp. 5-9.
»Gudme-Lundeborg - metodisk set«, Skrif

ter fra Institut for Historie, Kultur og Sam
fundsbeskrivelse, nr. 40. Odense Universitet; 
symposieberetning redigeret sammen med 
Mogens Bo Henriksen.

»Svendborg & Omegns Museums markrekog
noscering« i ovennævnte symposieberetning 
pp. 17-19.

Otto Jonasen: »Tre tårne« i Årbog for Svend
borg & Omegns Museum 1994.
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Administration m.v.
Museets bestyrelse består pr. 1. januar 1996 af:

Julius Paulsen 
Formand 

Fhv. dommer 
Øksenbjergevej 42 

5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 10 97. 
Foreningsvalgt

Orla Hansen 
Afdelingsleder 

Lærkevej 6 
5771 Stenstrup

Tlf. 62 62 16 05/62 27 10 13.
Udpeget af 

Egebjerg kommune

Henrik Nørregård 
Lærer 

Fruerskovvej 6 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 28 25.

Udpeget af 
Svendborg kommune

Henning Diget 
Revisor 

Langemarken 4, Ulbølle 
5762 V. Skerninge. 

Tlf. 62 24 16 98.
Foreningsvalgt

Henning Thalund 
Fhv. forstander 

Strandvej 98 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 83 55. 
Foreningsvalgt

Claus Askegaard 
Inspektør 

Birke Allé 10, Thurø 
5700 Svendborg

Tlf. 62 20 50 98/62 21 08 32.
Foreningsvalgt

Ulla Larsen 
Galdbjergvej 22 

5884 Gudme 
Tlf. 62 25 19 38.

Udpeget af 
Gudme kommune

Merete Holm
Niels Juels Vej 23 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 35 68.

Udpeget af 
Svendborg kommune

Ella Kildegård 
Sønderhave 2 

5772 Kværndrup 
Tlf. 62 27 14 83.

Udpeget af 
Ryslinge kommune

Jørn Ole Jensen 
Lærer 

Bellevue 63 
5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 22 47.

Udpeget af 
Fyns Amt

Suppleant: Per Abildskov, Stejlbjergvej 20,5700 Svendborg. Tlf. 62 22 57 91/62 21 51 00
Suppleant: Kristian Grønborg, Bregnedalsvej 5, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 76 16/62 21 05 59
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Fratrådt fastansat personale 1995: 
Museumshåndværker Harry Ingemann 
Rasmussen
Fastansat personale pr. 1. januar 1996:
Museumschef og daglig leder:
Cand.mag. Henrik M. Jansen
Museumsinspektør, souschef:
Cand.mag. Benno Blæsild (orlov fra 1. novem
ber 1995 til 30. april 1996)
Museumsinspektør:
Cand.phil. Per O. Thomsen
Museumsinspektør:
Cand.mag. Karsten Kjer Michaelsen 
Museumsassistent (deltid):
Arkitekt Flemming E. Andersen 
Søfartshistorisk konsulent: 
Frode S. Holm-Pedersen
Museumssekretær (deltid):
Korrespondent Anne Biohm
Museumssekretær og posthus (deltid):
Korrespondent Kirsten Mortensen
Bogholder (deltid): Yvonne Poulsen

Museumsforvalter:
Karen Gøtzsche

Fotograf (deltid): Sven Korsgaard

Rengøringsassistent:
Zenaida B. Nissen

Kustoder:
Bodil Mortensen Pia Skovmøller 
Vibeke El Hamoumi Jens Foldager 
Kivi Simone La Boube Jimmy Poulsen 
Anne Marie Jansen
Museet har beskæftiget følgende ansatte i job
træning på bevilling fra Fyns Amt:

Hans Holse Andersen, Jeff E. Frederiksen, 
Birthe M. Heileskov, Inge-Lise Friis Jakobsen, 
Jette Ishøi Jensen, Torben Mikkelsen, Steen 
Ting Mortensen, Kirsten Dyrskov Pedersen, 

Lone Banke Thomsen, Ulrik Wictorin, Kim 
Merill Villadsen, Tom Andkjær, Marianne Niel
sen og Erik Bonde Hansen.

På bevilling fra Gudme Kommune har museet 
haft følgende i jobtræning:

Lise-Lotte Grill Rasmussen, Thomas Rosen- 
feldt og Jørgen Kold Nielsen.

Praktikant: Kirsten Andersen.
På bevilling fra Egebjerg Kommune har museet 
haft følgende i jobtræning:

Vibeke Rosenbæk.
På bevilling fra Ryslinge Kommune har museet 
haft følgende i jobtræning:

Dorthe Christensen og Kirsten Larsen.

På bevilling fra Svendborg Kommune har 
museet haft følgende i jobtræning:

Helge Egelund Hansen, Niels Hansen, Claus 
Højmark, Lars Bredstrup, Kate Bondo, René 
Goldenberg, John Jensen, Hanne Dorthe Jep
pesen, Maria Kerkuska, Behrouz Moshtaghian, 
Søren Vad Møller, Ann Christina Rasmussen 
og Thomas Skau.

Praktikant fra Odense Håndarbejdsseminari- 
um: Vibeke Mejdal.

I beretningsperioden har museet haft følgende 
skoleelever i erhvervspraktik af 1-2 ugers varig
hed:

Kristian Bevan (Skårup Skole), Morten 
Bruhn (Nordre Skole), Susanne Christensen 
(Svendborg Tekniske Skole), Lonny Drejer 
(Skovparkskolen, Nyborg), Anjela Frederiksen 
(Vestre Skole), Elsebeth Gjesing (Produktions
højskolen i Svendborg), Kathrine Hjerrild 
(Thurø Skole), Søren Hansen (Gudme Skole), 
Morten Hatorp (Brøndbyvester Skole), Anders 
Kastberg Krogh (Enghaveskolen, Fåborg), 
Kim Lillelys (Hømarkskolen), Pernille Schow 
Rasmussen (Østre Skole), Signe Søndergaard 
(Borgerskovskolen, Nyborg) og Kathrine Vest 
(Nyborg Private Realskole).

Museets formand Jul. Paulsen har sammen 
med museumschefen og inspektørerne deltaget 
i plenummøder i MFFA. Han sidder endvidere 
i projektgruppen, der er nedsat med henblik på 
at indrette et Socialhistorisk Museum på Vie- 
bæltegård. Her sidder Henrik Jansen også, for
uden i arbejdsgruppen.

Henrik M. Jansen har desuden deltaget i en 
lang række planlægningsmøder sammen med 
Karsten Kjer Michaelsen omkring projekt 
»Gudmekongens Land«. Denne arbejdsgruppe 
har været på studiebesøg på Sjælland, Falster, 
Tyskland, Frankrig og Holland.

Museets tredje store projekt: Maritimt Muse-
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Arbejdsgruppen omkring »Gudmekongens Land« 
på åstedet nemlig tomten for den udgravede 
»Kongehal« - fra venstre: Karsten Kjær Michael- 
sen, sekretariatschef Mogens Pedersen og kom
muneingeniør Steen Vestergaard fra Gudme 
kommune, arkitekt m.a.a. Jan Utzon samt foto
grafen: Henrik M. Jansen.

um i den tidligere Toldbod på Jessens Mole, har 
deltagelse af museumschefen, Benno Blæsild, 
der siden afløstes af Erik Møller Nielsen, og 
Flemming Andersen. Også denne gruppe har 
holdt en lang række møder med arkitekter, 
ingeniører, repræsentanter fra Svendborg kom
munes tekniske forvaltning, og foretaget studi
eture til bl.a. Ribe, Kolding, Tønder og Dybbøl 
Historiske Center.

Henrik M. Jansen har også repræsenteret 
museet ved en lang række møder i MFFA’s 
arkiv-, bygningshistoriske- og formidlingsud
valg. Som medlem af det sidstnævnte arrange
rede han museumsinspektørmødet på Drejø i 
oktober. Han er MFFA’s konsulent i gravmin
deregistrering.

Den 5. januar deltog han som bidragyder på 
seminaret: Borge, Byer og Færger - Perspekti
ver på Middelfart og Lillebælt i Middelalderen.

25.-26. august deltog han i Dansk Historiker
møde i København. 31. august til 1. september i 
planlægningsmødet: Dansk Middelalder i 1999 i 
Horsens. I det store projekt »Det Syddanske 
Øhav« sad Henrik M. Jansen i arbejdsgruppen: 
Attraktive Havnemiljøer, hvor han ud over bi
drag til rapporten også var medredaktør af 
denne.

Henrik M. Jansen sidder i bestyrelsen for: 
Turistforeningen Sydfyn, Historisk Samfund for 
Fyns Stift, Lokalhistorisk forening for Ryslinge 
kommune og Folkeuniversitetskomiteen i Svend
borg.

I juni ledede han en ekskursion for muse
umsforeningens medlemmer til Gotland. Der 
deltog ca. 40 personer.

I samarbejde med Fyn Tour deltog han i til
rettelæggelsen og afviklingen af den store EU- 

konference om Kulturhistoriske Krydstogter i 
oktober.

Efter indbydelse deltog han dels i årsmødet 
for The Society for American Archaeology i 
Minneapolis, hvor han også gæsteforelæste på 
universitetet, se under foredrag.

I juli deltog han i ICOM’s 17. General Con
ference i Stavanger i Norge, hvor han blev valgt 
til vicepræsident i ICMAH - The International 
Committee for Museums and Collections of 
Archaeology and History.

Endelig har Henrik M. Jansen sammen med 
museets medarbejdere ledet konsulentarbejdet 
for Tåsinge Skipperhjem og Folkemindesam
ling samt for Sygekassernes Helsefond stået for 
den landsdækkende registrering af sygekassear
kivalier. Til dette omfattende arbejde ansattes 
for en periode arkivar Solveig Andreasen. Vi 
håber, at arbejdet kan blive afsluttet i 1996.

Benno Blæsild har repræsenteret Svendborg 
& Omegns Museum i Søfartspuljen, som har 
afholdt møder i Marstal den 21. og 22. marts 
samt i Bremerhaven den 26. til 28. oktober.

Han er valgt som koordinator for nyere tids
gruppen i DKM’s årlige orienteringsmøder på 
Fuglsø og har i denne forbindelse deltaget i 
DKM’s orienteringsmøde på Fuglsø fra 22. til 
24. november 1995.

Benno Blæsild har desuden deltaget i de 
grønlandske museers museumskonference i 
Sisimiut fra 6. til 11. juni.

Han er af MFFA valgt ind i konserveringsud
valget, som har afholdt møde i Rudkøbing den 
28. marts og den 10. oktober.

Sammen med museumschefen repræsenterer 
han Svendborg & Omegns Museum i By- og 
Landskabsrådet, som har holdt møde på Tek
nisk Forvaltning, Svendborg kommune den 1. 
februar. Ligeledes har han sæde i arbejdsgrup
pen bag planerne om at etablere et teglværks
informationscenter i Egebjerg kommune og

EU-konferencen om kulturhistoriske krydstog
ter i oktober aflagde bl.a. besøg hos Ring-Ander- 
sens Træskibsværft. (Foto: Henrik M. Jansen).
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har i den forbindelse deltaget i en konference 
på Egebjerg kommunes rådhus den 8. februar.

Benno Blæsild har gennemført førstehjælps
kursus afholdt i CF-gården i Svendborg den 14. 
og den 17. februar.

Benno Blæsild er yderligere af Svendborg 
kommune udpeget til bestyrelsen for kunstner
atelieret »Brechts Hus«. Han har siddet i ud
smykningsudvalget for den nybyggede AMU- 
skole på Ryttervej, ligesom han er formand for 
SAK’s bestyrelse.

Flemming Engedal Andersen er koordinator 
i udstillingspuljen og har deltaget i puljemødet 
den 22.-24. november på Fuglsøcenteret.

Karsten Kjer Michaelsen har deltaget i to 
symposier vedrørende det arkæologiske forsk
ningsprojekt i Gudme. Den 28. februar - som 
medarrangør: »Gudme/Lundeborg - metodisk 
set« og den 13. december: »Gudme/Lundeborg 
- tolkninger« på Nationalmuseet. Hertil kom
mer DKM’s faglige orienteringsmøde på Fugl
sø i november. Desuden deltagelse i tre studie
ture: Tyskland, Frankrig og Holland den 10.-13. 
august i forbindelse med projekt »Gudmekon- 
gens Land«, til Tyskland til udstillingen »Schätze 
der Ostgoten« den 20.-21. september og ende
lig USA i uge 46 for Odense Bys Museer.

Museets Bygninger
Viebælte gård
I beretningsperioden blev kirkesalen færdigkal- 
ket. Døre og vinduer på alle fløje blev malet - 
og sikken det friskede op.

En bevilling fra Statens Museumsnævn gjor
de det muligt for os at brandsikre østfløjen, 
hvor arkiver, bibliotek, kontorer og magasiner 
m.v. befinder sig. Arbejdet følges op i de øvrige 
fløje i 1996.

Søfartssamlingerne i Troense
En stormskade på stråtaget på staldlængen blev 
udbedret og betalt af vor forsikring.

» Viking«
Kolding Tekniske Skole v. inspektør Henrik 
Jensen lavede et nyt nathus til skibets kompas i 
stedet for det, der for et par år siden blev ranet 
fra skibet. Svendborg Tekniske Skole lavede et 
nyt håndsving til bradspillet, da vi mistede det 
gamle i stiv kuling i Storebælt under sejladsen 
Fyn Rundt for Gamle Træskibe.

Sådanne håndsrækninger sammen med det 
store arbejde, som bådelaugets medlemmer læg
ger på skibet, er med til at reducere det under
skud, der desværre stadig er på skibets almin
delige drift.

Museet skylder alle stor tak for hjælpen.

Under sejladsen Fyn Rundt for bevaringsvær di
ge Sejlskibe fik Henrik M. Jansen lejlighed til at 
takke for den snarrådige indgriben af »Palnato- 
kes« skipper Lauge Damstrup i forbindelse med 
lækagen på Viking i juli måned. (Foto: Knud W. 
Petersen).

Asger Møller holder sin gribende tale ved afslut
ningen af sejladsen Fyn Rundt. (Foto: Henrik 
M. Jansen).
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Fadderskaber 1995
Svendborg Værft...................................................................................................................... kr. 500
Midtfyns Bogtryk ApS, Odensevej 9, 5750 Ringe...................................................................kr. 1.000
Petersen og Sørensen, Motorværksted, Nordre Kaj, 5700 Svendborg.................................. kr. 1.000
Sydfyns Centrum, Skt. Nikolaigade 4, 5700 Svendborg........................................................ kr. 1.500
Edelbo og Dalgaard, Klosterplads 9,5700 Svendborg.............................................................kr. 500
Cowi-Consult, Fåborgvej 65A, 5700 Svendborg...................................................................... kr. 600
Sydbank, Klosterplads 2, 5700 Svendborg................................................................................kr. 2.000
MR. M, Møllergade 10A, 5700 Svendborg...............................................................................kr. 500
Groth Andersen/Henrik Nørkær, Havnepladsen 3, 5700 Svendborg.................................... kr. 500

Museumsforeningen har ved årsskiftet 775 husstande som medlemmer. Heraf betalte de 535 kr. 
100,- og de 240 (pensionister og studerende) kr. 75,-. Der er p.t. 16 medlemmer i restance, hvilket vi 
beklager, da kontingentet kun lige akkurat dækker udgivelsen af årbogen.

På grund af store prisstigninger bl.a. på papir har det været nødvendigt at hæve kontingentet i 
museumsforeningen til hhv. 150 kr. og 100 kr. med virkning fra 1996.

Viking på bedding hos 
Ring-Andersen. Her er 
det H. Ingemann 
Rasmussen, der ruller 
sort maling på skroget. 
Desværre mistede vi 
Ingemann få måneder 
senere. Han var Viking 
en god mand.

Borgmester Holger 
Rasmussen overrækker 
Vikings skipper Charsten 
Kar ger sølvpokalen for 
den fortjente førsteplads i 
klassen for de mindste 
sejlskibe Fyn Rundt. 
(Foto: Henrik M. Jansen).
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Specifikation af private - ikke offentlige - tilskud 1995:
Tilskud fra: Formål:
Fadderskaber......................................................................................................................
Medlemskontingenter ............................................
Sygekassernes Helsefond........................................
Sygekassernes Helsefond........................................
Den Faberske Fond..................................................
HK Svendborg .......................................................
Hotel Christiansminde............................................
Bukkehave ...............................................................
Fyns Amt.................................................................
Teknisk Skole .........................................................
Knud V. Jølvers Fond..............................................
Føtex........................................................................
Katrine Unseruds Legat..........................................
J. V. Christensen .....................................................

Beløb:
8.100,00

72.750,00
12.000,00
75.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.200,00
3.000,00
6.000,00

30.760,00
1.500,00 

420,00 
100,00

Mindestuerne................................
Fra almisse til sygekasse...............
Egeskov mølle ..............................

Tilskud............................................
Viking ............................................
Viking............................................
Viking............................................
Malerier ........................................
Julestue..........................................

Pengegave ......................................
Øvrige tilskud:
Sygekassernes Helsefond........................................
Fyns Amt.................................................................
RAS ........................................................................
RAS ........................................................................
RAS ........................................................................
RAS ........................................................................
Skov- & Naturstyrelsen ..........................................
Statens Museumsnævn............................................
Tilskud i alt .............................................................

reg. af sygekassearkivalier ........... 151.538,33
Min Fynske Barndom................... 3.000,00
Skattefund Gudme ....................... 5.544,50
Gudme IV...................................... 479.987,50
Konservering ................................ 60.000,00
Bronzestatue ................................ 53.529,50
Ørkild ............................................ 30.512,82
Brandalarm Viebæltegård ............ 123.808,75

1.135.751,40

Her pakkes Årbog 1994 
under Anne Biohms myndige 
ledelse med henblik på 
udsendelsen i marts måned 
inden årsmødet.
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Regnskab for Viking 1995
Udgifter: Indtægter:

Løn 1 medarbejder 1 måned....................................................................... 15.100,52
Brændsel....................................................................................................... 5.724,13
Øvrige varekøb............................................................................................ 5.082,56
P. Ring-Andersen.......................................................................................... 64.279,50
Petersen og Sørensen................................................................................... 5.887,05
Entreprenør- og håndværkerudgifter.......................................................... 12.120,15
Øvrige tjenesteydelser................................................................................. 4.723,05
Topdanmark bådforsikring.......................................................................... 25.974,00
Nykredit reinvestering................................................................................. 215,44
Husleje, Kværndrup Frugtlager................................................................... 21.597,50
Kørsel lastbil anslået.................................................................................... 1.000,00
Div. øl og vand............................................................................................. 601,66

Overført overskud fra 1994.........................................................................
Tilskud:

Renter Nykredit........................................................................................
Reinvestering...........................................................................................
Fyns Amt..................................................................................................
Bukkehave................................................................................................
Dansk Metal.............................................................................................
Teknisk Skole...........................................................................................
Svendborg Kommune...............................................................................
TOPDANMARK erstatning....................................................................
Diverse tilskud.........................................................................................

Underskud....................................................................................................

Underskuddet er bogført på
Svendborg og Omegns Museums driftsregnskab.

Obligationsbeholdning:
Nom. ultimo 1995 .........................................................................................
Kursværdi......................................................................................................

28.254,14

45.912,50
95,75

3.000,00
3.200,00
3.000,00
3.000,00

28.776,11
5.000,00
2.000,00

162.305,56 122.238,50
40.067,06

162.305.56 162.305,56

540.000,00
539.641,00
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Regnskab for L. Lange og Co’s Ovnmuseum 1995
Overført overskud fra 1994.......
Lønninger og weekendkustoder 
Løn 2 medarbejdere 1 måned .... 
Dansikring.................................
Svendborg Fjernvarme..............
Øvrige tjenesteydelser..............
Re-investering............................
Udtrukne obligationer..............
Entré..........................................
Rente af bankbog......................
Renter af obligationer...............

Overført overskud til 1996.

Udgifter: Indtægter
5.937,59

18.009,94
28.564,69

7.684,13
8.189,46
6.277,86

57.362,49
63.000,00 
2.025,00 

514,03
55.830,00

126.088,57
1.218,05

127.306,62

127.306,62 127.306,62

Obligationsbeholdning:
Nom. ultimo 1995.........
Kursværdi.....................

605.000,00
625.920,00

Sparekassebog pr. 31/12-95 514,03

Regnskab for Knud V. Jølvers legat 1995
Tilskud til indkøb af maleri........
Re-investeringer..........................
Rentetilskrivning af obligationer. 
Udtrukne obligationer................
Rentetilskrivning Sparekassebog

Bankbeholdning d. 1/1-1995....
Bankbeholdning d. 31/12-1995

Udgifter:
30.760,00
24.007,17

Indtægter

23.880,00
26.000,00

279,47
54.767,17 54.767,17

7.000,34
11.608,04

61.767,51 61.767,51
Obligationsbeholdning:
Nom. ultimo 1995.........
Kursværdi.....................

260.000,00
259.654,00

Sparekassebog pr. 31/12-95 7.000,34
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Nedenstående forhandles i museets kiosker:
Skrifter fra Svendborg & Omegns Museum

BIND 1:
Henrik M. Jansen og Otto Jonasen:
Fattiggården. Træk af fattigforsorgens historie i 
Svendborg. Svendborg 1976 - udvidet 3. oplag, 
48 sider, 1982 20,00 kr.
Lydbog - 2 bånd.
Indtalt af Otto Jonasen 250,00 kr.
BIND 2:
Otto Jonasen:
Pjentemølleren og hans dagbog,
2. oplag, 128 sider, 1992
Lydbog - 4 bånd.
Indtalt af Otto Jonasen

100,00 kr.

480,00 kr.

BIND 3:
Henrik M. Jansen:
Svendborgmødet 1978, Naturhistorisk-
Arkæologisk Gruppe, Dansk ICOM,
162 sider, 1979 Udsolgt

BIND 4:
Henrik M. Jansen:
Kriminalitet og Politi i 200 år på Sydfyn,
60 sider, 1979. Før 10,00 kr. nu 5,00 kr. *

BIND 5:
Otto Jonasen:
Gamle Huse i Assens, 1981 Udsolgt

BIND 6:
F Holm-Petersen:
Ivar Tidemand Rohde. Tegneren og 
marinemaleren fra Langeland 1871-1914,
40 sider, 1982 Udsolgt

BIND 7:
Henrik M. Jansen:
Det gamle Svendborg i Fotos 1865-1900,
96 sider, 1983 25,00 kr.

BIND 8:
Otto Jonasen:
Gamle Huse i Svendborg - jævnføringsregister 
over ejendommene samt grundejerfortegnelse 
for Svendborg Købstads Bygrunde
1682-1867,120 sider, 1983 30,00 kr.

BIND 9:
Henrik M. Jansen:
Fyn i Illustreret Tidende 1859-1869,
60 sider, 1983, nyt oplag 1984 40,00 kr.

BIND 10:
Henrik Gram og Søren Gottfred Petersen: 
Bjørnemosegård - En bygningshistorisk 
undersøgelse, 42 sider, 1985.
Før 25,00 kr. nu 10,00 kr.

BIND 11:
Henrik M. Jansen:
På besøg i historien - Fyn, 132 sider, 1984. Ud
solgt - ny udvidet og revideret udgave bind 35.
BIND 12:
Henrik M. Jansen:
Anne Hvides Gård, 1994 Under udgivelse
BIND 13:
Otto Jonasen:
Købstadsliv i enevældens barndom. Svendborg 
sidst på 1600-tallet, 96 sider, 1985.
Før 60,00 kr. nu 20,00 kr.
Lydbog - 3 bånd.
Indtalt af Otto Jonasen 370,00 kr.
BIND 14:
Morten Hahn-Pedersen:
Søfartssamlingerne i Troense og den 
sydfynske søfart, 36 sider, 1985 38,00 kr. *
BIND 15:
Walther Christmas:
Peder Most, 1985. Med introduktion af Henrik 
M. Jansen. Fotooptryk af original udgave 1901, 
198 sider + indledning. Før 40,00 kr nu 10,00 kr. 
Lydbog - 6 bånd.
Indtalt af Otto Jonasen 725,00 kr.

BIND 16:
Henrik M. Jansen:
Svendborg Maj 1945, 60 sider, 1985.
Før 25,00 kr. nu 10,00 kr. *

BIND 17:
Morten Hahn-Pedersen:
Jacobsens Plads, 24 sider, 1985 20,00 kr.

BIND 18:
Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann, 
Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen:
Det sydfynske øhav - en maritim introduktion, 
36 sider, 1986 35,00 kr. Udsolgt*

BIND 19:
Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann,
Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen:
Kurs Inselmeer Sudfunen, 36 sider,
1986 35,00 kr.

BIND 20:
Henrik M. Jansen og Per O. Thomsen:
Fortidsminder i Svendborg Kommune,
32 sider, 1986 10,00 kr.*

BIND 21:
Henrik M. Jansen:
Elvira Madigan & Sixten Sparre - som samti
den opfattede dem, 69 sider, 1987 Udsolgt 
2. reviderede og øgede udgave, 84 sider, 
1989 98,00 kr.
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BIND 22:
Morten Hahn-Pedersen:
Die Seefahrtsammlungen in Troense,
36 sider, 1987 45,00 kr.

BIND 23:
Erik Møller Nielsen:
Sejl- og sejlskibstyper, 16 sider, 1990 20,00 kr.
Plakat 20,00 kr.

BIND 24:
Morten Hahn-Pedersen, Erik Kromann,
Ole Mortensøn og Anders Rehde Nielsen:
Etelå-Fynin saaristomeri esittaytyy,
36 sider, 1987 35,00 kr.

BIND 25:
Benno Blæsild:
V. C. Frederiksens Grønlandssamling. 
Sisimiut-Svendborg tur/retur, 36 sider, 
1988. Før 30,00 kr. nu 10,00 kr.

BIND 26:
Benno Blæsild:
Kapornip katersai Kalaallit Nunaaneersut. 
Sisimiut-Svendborg uterlugulu, 36 sider, 
1988. Før 30,00 kr. nu 10,00 kr.

BIND 27:
Henning Thalund:
Kirkeskibe på Fyn, 130 sider, 1989.
Før 130,00 kr. nu 25,00 kr.

BIND 28:
Otto Jonasen:
Drejø - Øen midt i verden, 144 sider,
1989 120,00 kr.
Ny revideret udgave 1990. *

BIND 29:
Benno Blæsild, M. Hahn-Pedersen,
K. Hornbeck, E. Kromann, O. Mortensøn og
A. Rehde Nielsen:
Kurs Inselmeer Fiinen, 48 sider, 1991 50,00 kr.

BIND 30:
Henrik M. Jansen:
Træskomaleren - et fynsk kalkmaleri
værksted, 48 sider, 1991 80,00 kr.

BIND 31:
Anders Poulsen (red.):
Det skete. Modstandsbevægelsen på Skaarup 
Statsseminarium under 2. verdenskrig,
112 sider, 1992. Før 125,00 kr. nu 50,00 kr.

BIND 32:
Per O. Thomsen, Karsten K. Michaelsen, Benno 
Blæsild og Nis Hårdt:
Lundeborg - En handelsplads fra
jernalderen, 120 sider, 1993 150,00 kr.

BIND 33:
Helle Blæsild og Benno Blæsild:
Marinemaleren Jens Erik Carl Rasmussen,
108 sider, 1993. Før 98,00 kr. nu 25,00 kr.

BIND 34:
Henning Thalund:
I Kuling og Magsvejr, 70 sider, 1994 150,00 kr.

BIND 35:
Henrik M. Jansen:
Her blev Danmark til!, 185 sider, 1995

185,00 kr. (medlemspris 155,- kr.).

Af Henrik M. Jansen Svendborg & Omegns Museum

Tidligere årgange af Årbogen kan stadig købes
Arbog 1979-kr. 50,
Årbog 1982-kr. 50,
Årbog 1984-kr. 50,
Årbog 1986-kr. 50,
Årbog 1988-kr. 90,
Årbog 1990-kr. 100,
Årbog 1992-kr. 125,
Årbog 1994-kr. 125,

Årbog 1981 - kr. 50,
Årbog 1983 - kr. 50,
Årbog 1985-kr. 50,
Årbog 1987 - kr. 65,
Årbog 1989-kr. 90,
Årbog 1991 - kr. 100,
Årbog 1993-kr. 125,

Mht. øvrige bøger og skrifter, der forhandles i 
museets kiosker, henvises til Årbog 1994.

Plakater og postkort
Museets butikker har et stort udvalg af plaka
ter og postkort med historiske og maritime 
motiver fra Svendborg og omegn. Af nyheder i 
år kan nævnes et stort dobbelt og enkelt post
kort »Et parti fra Svendborg set fra Ørkild 
Slotsruin 1868« efter maleri af maleren Ferdi
nand Richardt.

Originalerne til postkortserien med maritime 
akvareller af maleren Adolf Valdemar Hoff 
(1859-1904) er nu udstillet i Søfartssamlingerne 
i Troense.
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Museumskopier lertøj 
fra Bregnemose Pottemageri i Tommerup.

SKAL 
Middelalderfund fra 

Bagergade, Svendborg 
34,00 kr.

DUNK
fra 1400-1500, Svendborg 

105,00 kr.

kande
ca. år 1350, Møllergade. 
Svendborg
215 kr.

STJERTPOTTE.
Middelalderfund, Svendborg 

150,00 kr.
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Museumskopier - smykker 
og tinsoldater

FINGERRING - ARMRING.
Iholm i.Svendborg Sund ca. år 1010 
175.00/475.00 kr.

KRISTUSFIGUR 
Gudme, 10. årh. 

298,00 kr.

ARHUSMASKE 
Grylemaske afbildet 

på runesten, 
sølv/bronze 

385,00/195,00 kr.

MANCHET
KNAPPER 

Knap fra bronze
alderen, sølv/bronze 

275,00/150,00 kr.

NYHED.
SVANTEVIT-figur 

sølv, Gerritsgade, 
Svendborg 
350,00 kr.---------------

Håndlavede tinsoldater 
efter gi. model

FINGERRING - ARMRING 
fundet, på handelspladsen 

ved Lundeborg 3. årh. e< Kr. 
225.00/900.00 kr.
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Nye medlemmer i 1995
Inger Kristensen,
Mads Hansensvej 15, 5762 V. Skerninge.
Ib Freuchen,
Rantzausmindevej 193, 5700 Svendborg. 
Alice Pilegaard,
Slotsalleen 18, Troense, 5700 Svendborg.
Bente Ellingsøe,
Løkketoften 38, 5700 Svendborg.
Carsten Dam Petersen,
Johan Lundbyesvej 4,5700 Svendborg.
Poul Erik Lock,
Klampenborgvej 31, 5700 Svendborg.
Jørgen Windfeldt,
Stenlund 46, 5600 Fåborg.
Niels Brandt,
Oksbølvej 58, 6851 Janderup.
Hans H. Christiansen, 
Linkensvænge 12, 5700 Svendborg.
Frans Miiller-Bøgh,
Katrinevænget 4, 5700 Svendborg.
Christina Åkermann,
Grønnevej 208, 5700 Svendborg.
Jan Bay Johansen,
Frits Sybergvej 17, 5600 Fåborg.
Aase Lundsgaard,
Skovsbovej 14, 5700 Svendborg.
Jens Johansen,
Nyborgvej 170 B, 5700 Svendborg.
Erik Kragh,
Torvet 2 A, 1., 5700 Svendborg.
Claus Sabra,
Møllevej 8, Ulbølle, 5762 Vester Skerninge.
Ebbe Andersen,
Korsgade 14,1., 5700 Svendborg.
Ove Clausen & Kirsten Rasmussen, 
Bregningevej 48, 5700 Svendborg.
Anette & Klaus Eggert,
Niels Juels Vej 16, 5700 Svendborg.
Janni Hørning,
Tørvelong 18, 5771 Stenstrup.
Kate Bondo,
Byparken 69, st. th., 5700 Svendborg.
Steffen Petersen,
Vesterbrogade 55 B, 3. tv., 1620 København V. 
Else Petersen,
GI. Skårupvænge 30, 5700 Svendborg.
Karin Bekker Jensen,
Skovballevej 135, 5700 Svendborg.
Erik Bang Boesen, 
Marslevvej 39, 5700 Svendborg.
Per Andersen,
Slotssøvejen 9, 6000 Kolding.
Kristian Madsen,
Blåkildevej 24, Vantinge, 5750 Ringe. 
Ellen Lynhøj Andersen, 
Assensvej 130, 5771 Stenstrup.

Jan Hasholt,
Tornehaven 1, Thurø, 5700 Svendborg. 
Sven Åge Andersen,
Nøkkerosevej 52 B, 2400 København NV. 
Nicolai Lisby,
Fruerstuevej 35, 5700 Svendborg.
Kjeld Berg Rasmussen,
Bergmannsvej 78, Thurø, 5700 Svendborg. 
Jette Schrøder Hansen,
Arbogavej 34, 8400 Ebeltoft.
Jørgen Ib Hansen,
H. C. Ørstedsvej 22,5700 Svendborg.
Pia Andersen,
Provst Bentzonsvej 25, st. th., 2860 Søborg. 
Ole Ødegaard,
Grangangen 8, 2750 Ballerup.
Skolen på Knud Lavardsvej,
Knud Lavardsvej 37,4100 Ringsted.
Tina Bang,
Baagøes Allé 8 A, 5. th., 5700 Svendborg. 
Torben Krogh,
Lundevej 26, 5700 Svendborg.
Bent Anthonisen,
Kaj Munksvej 9 B, 6950 Ringkøbing. 
Martin Poulsen,
Ajstrup Strandvej 65, 8340 Malling. 
Karen Andersen,
Birkedalsvej 17, 2. tv., 8260 Viby J. 
Preben Hansen,
Lyøvej 9, 2. tv., 5700 Svendborg.
Torben Rostbøll,
Vindeby Vinkelvej 3 A, 5700 Svendborg. 
Lene Vie,
Dronningholmsvej 70, 5700 Svendborg. 
Søren Levin Madsen,
Bellahøjvej 44 A, 5., lejl. 3, 2700 Brønshøj. 
Elin Belling,
Vollerupvej 53,4200 Slagelse.
Lene Bæk Thomsen,
Caroline Amalievej 11A, 5700 Svendborg. 
Tony Walther Pilegaard,
Ellekildevej 4, Thurø, 5700 Svendborg. 
Lillian Madsen,
Sofus Francks Vænge 10, 6. tv.,
2000 Frederiksberg.
Bjarne Munk Nielsen,
Hroarsvænget 6, Thurø, 5700 SVendborg. 
Esther Svenningsen,
Frederiksdalsvej 78 E, 2830 Virum.
Kurt Haulrig,
Kogtvedparken 30, 5700 Svendborg. 
Hanne Stæhr,
Nyborgvej 25, 5700 Svendborg.
Keld Riber,
Bakkevej 8, 5854 Gislev.
Poul Schmidt Hansen,
Skovhusene 17, 5874 Hesselager.
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Emneregister over artikler
i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 1979-1994
ARKÆOLOGI, BYHISTORISK
Analyse af indholdet af en »Balsamkrukke« fundet under 

udgravningerne i Svendborg. Hans Toftlund og Hans 
Bøye (1987.30-39)

De arkæologiske undersøgelser på tomten Fruestræde 8 i 
Svendborg. Henrik M. Jansen (1985,18-26)

Et nyt Bagergadefund. Undersøgelsen af middelalderbyens 
befæstning på grunden Bagergade 43. Jakob T. Christen
sen (1994,37-40)

Fra Eidsborg til Svendborg - om handlen med brynestein i 
middelalderen. Siri Myrvoll (1985,27-36)

Fra sund til by. Arkæologiske undersøgelser ved Brogade/- 
Gåsetorvet i 1993. Jakob T. Christensen (1993,36-47)

Fruestræde 9 - en byarkæologisk undersøgelse. Jakob T. 
Christensen (1991,45-48)

Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svendborg. Datering af 
nogle kister af nåletræ. Thomas S. Bartholin og Henrik M. 
Jansen (1993,48-57)

Rosenkranse fra Svendborg Franciskanerkirkegård. Henrik 
M. Jansen (1994,41-46)

Skattefundet fra Møllergade i Svendborg (1885) - en hilsen 
fra Erik af Pommerns tid. Jørgen Steen Jensen (1991, 52- 
62)

Svantevit fra Svendborg. Henrik M. Jansen (1989, 65-71)
Svendborg franciskanerkloster - set i lyset af de arkæologi

ske undersøgelser 1975-80. En foreløbig oversigt (1984, 
24-43)

Svendborgs middelalderlige befæstning ved Gåsestræde. 
Hans Mikkelsen (1985,37-46)

Tre Tårne. Otto Jonasen (1994,47-51)
Under asfalten i Gerritsgade. Jakob T. Christensen (1991, 49- 

51)

ARKÆOLOGI, FORHISTORISK
En romersk kasserolle fra Ollerup, Fyn. Ulla Lund Hansen 

(1982,25-30)
En bronzealdergrav ved Hesselager med værktøj til metalbe

arbejdning. Klavs Randsborg (1986,8-11)
En 5000 år gammel dobbeltgrav fra Øster Skerninge. Per O. 

Thomsen (1984,10-23)
Et par stenøkser fra Stågerup, Ollerup sogn. Klaus Ebbesen 

(1980,5-12)
Fra jættestue til stordysse. En arkæologisk undersøgelse ved 

Gyllenmose på Tåsinge. Per O. Thomsen (1990,8-17)
Italien på Tåsinge - omkring en fibel fra 6. årh. f.kr. Jytte 

Lavrsen og Klavs Randsborg (1981, 6-11)
Kong Hakons mønt fra Iholm - Harald Gormsøns efterfølger 

i Danmark (1994,27-36)
Margrethelund - en gravplads fra ældre jernalder ved Svend

borg. Karsten Kjer Michaelsen (1988, 8-19)
Naturgas - et snit gennem Sydfyns oldtid. Per O. Thomsen 

(1985,8-17)
Omkring to kobberøkser fra stenalderen. Klavs Randsborg 

(1979, 7-11)
Primitiv flint i Vejstrup Ådal - de første fynboer? Jørgen 

Holm (1987, 8-16)
Tved - en boplads med hustomter fra ældre romersk jernal

der. Per O. Thomsen (1982, 6-24)

ARKÆOLOGI, GUDME-LUNDEBORG
Botaniske undersøgelser ved Lundeborg I: En handelsplads 

fra 3. og 4. årh. David Robinson (1988,31-41)
Broholmskatten - historien om et guldfund. Karsten Kjer 

Michaelsen og Per O. Thomsen (1991, (8-23)
Egelygård - en større sag. En foreløbig beretning om under

søgelsen af en romertidsgravplads ved Lundeborg. Kar
sten Kjer Michaelsen (1989, 36-45)

En keramik-amulet fra Lundeborg? Ole Stilborg (1994, 19-21) 

En kongsgård fra jernalderen. Karsten Kjer Michaelsen og 
Palle 0. Sørensen (1993,24-35)

En ny »runeindskrift« fra Broholmfundet. Morten Axboe 
(1992,8-11)

Gensyn med Gudme. Klavs Randsborg (1981,12-20)
Glimt fra Lundeborg. Nis Hårdt (1988,20-30)
Godt skrot - en romersk statue i Gudme. Karsten Kjer 

Michaelsen (1994, 8-15)
Gudme - gudernes hjem? Per O. Thomsen (1992,12-21)
Gudme II - en guldskat i hus! Peter Vang Petersen (1988,42- 

51)
Gudme-Lundeborg-mødet den 30. oktober 1989 i Svend

borg: Fredningernes rolle i Gudme, Kristian Kristiansen. 
Keramikteknologisk undersøgelse af keramik fra Sydøst- 
fyn, Ole Stilborg. Orientering om knoglematerialet fra 
Lundeborg, Tove Hatting. Projekt Gudme sø, Ole Grøn. 
Romerske denarer i Danmark - aktuelle betragtninger, 
Svend Nielsen.

Gudmes første præstegård? - Lidt om en bopladsudgravning 
ved Gudme kirke (1992,22-33)

Jernalder og vinkultur. Karsten Kjer Michaelsen (1994, 16- 
18)

Keramik på Lundeborg I. Ole Stilborg (1990, 35-41)
Kong Frodes guld. Nis Hårdt (1990,42-47)
Kultur og natur i Lundeborg fra sidste istid til Kristi fødsel. 

Per O. Thomsen (1993, 8-15)
Lundeborg - cn foreløbig redegørelse efter 4 udgravnings

kampagner. Per O. Thomsen (1989, 8-35)
Lundeborg I. Havn og handelsplads fra 3. og 4. årh. e.Kr. Per 

O. Thomsen (1986,12-52)
Løkkebjerg - endnu en romertidsgravplads fra Gudme-Lun- 

deborg området. Karsten Kjer Michaelsen (18-34)
Mønter fra 8. og 9. årh. i Gudme. Per O. thomsen (1994, 22- 

26)
Mønterne fra Lundeborg. Anne Kromann (1990,48-58) 
Pottemagerne fra Brudager. Ole Stilborg (1993,16-23) 
Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid.

Henrik M. Jansen (1991,29-44)
Thor? Nis Hårdt og Karsten Kjer Michaelsen (1991,26-28) 
Tre kar fra Løkkebjerg. Ole Stilborg (1991, 24-35) 
Undersøgelse af havn og handelsplads ved Lundeborg. En 

kort, foreløbig rapport fra undersøgelserne i 1987. Per O. 
Thomsen (1987,17-29)

DRAGTER OG TEKSTILER
De Baagøeske kjoler. Elly Kølin (1993, 58-67)
Hvorfor en blonde? Maja Jørgensens kjoler fra århundrede

skiftet. Elly Kølin (1991,137-141)
Middelaldertekstilerne fra Svendborg. Lise Bender Jør

gensen (1979, 12-18)
Rokokodragter i Svendborg & Omegns Museum. Elly Kølin 

(1989, 77-82)

KIRKER
Af Bjerreby kirkes tragiske saga. Henrik M. Jansen (1992, 

52-62)
Biskop Jacob Madsen og hans visitalsrejser 1588-1604. Jens 

Rasmussen (1994, 52-65)
De glemte klokker. Bendt Gammcltoft-Hansen (1983, 54-66) 
Dendrokronologi og kunsthistorie - datering af et opstandel

sesbillede fra Vor Frue kirke i Svendborg. Niels Bonde 
(1985,53-59)

Fra en landsbypræsts dagbog. Birgit Bremer (1981,25-33) 
Gravminderegistrering. Nina Hoffmann (1992,135-145) 
Kains slægt (Sten fra Vor Frue kirke i Svendborg). Søren 

Nancke-Krogh (1982,41-53)
Kirkeskibe i Svendborg provsti. Henning Thalund (1985, 68- 

75)
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Messehageler i Svendborg provsti. Anne-Grethe Thestrup 
(1991,103-114)

Omkring en genfunden altertavle. Henrik M. Jansen (1985, 
47-52)

Præsteboliger i Set. Nicolai sogn. Otto Jonasen (1983, 67-72) 
Restaurering og kopiering af en gravfane fra år 1702 i Gud

bjerg kirke. Marianne Rasmussen (med bidrag af Ole 
Alkærsig og Henrik M. Jansen) (1989,72-76)

Svendborg provstis fest i anledning af Odense Bispestols 
1000 år. Villy Andersen (1988,80-86)

Udgravningen af Skt. Anne kapel i Lørup, Ryslinge sogn. En 
preliminær rapport. Carsten Lj ungkvist (1979, side 19-24)

KUNST OG KUNSTNERE
Billedhuggeren Kai Nielsen og Svendborg - Et sørgeligt til

bageblik i anledning af 50 året for oprettelsen af det mid
lertidige Kai Nielsen museum. Henrik M. Jansen (1990, 
113-122)

Ferdinand Richardt og Sydfyn. Melinda Young Stuart (1994, 
66-72)

Fra smelteovn til kakkelovn. Emil Wennervald: Støbeproces
sen ved Langes jernstøberi. Anne Melillo og Bodil Bruhn 
(1989, 87-93)

Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 1510-27. Ulla 
Haastrup (1992,34-51)

Portrætter som håndværk - på sporet af en svendborgensisk 
maler. Benno Blæsild (1989, 90-101)

Skibet i kunsten - skibsportrætter og skipperkultur før 1850. 
Benno Blæsild (1990, 77-88)

Træskomaleren - En særpræget kunstner har 500-års jubi
læum i Gudme kirke (1488-1988). Henrik M. Jansen 
(1988,52-69)

Vægmalerierne i Hjortesalen på Hesselagergård. Isabelle 
Mitka og Mette K. Jensen (1990,69-76)

SKIBE OG SKIBSFART
Den gamle mand og havnen. Ole Bang (1988, 99-100)
»Ella Eff« - skibet med et hul i bunden. Henning Thalund 

(1992,102-107)
En - næsten - sandfærdig beretning om en afbrudt odyssé. 

Ole Bang (1984, 100-103)
En sømands oplevelser under 2. verdenskrig 1939-1941. Karl 

Jensen (1992,108-134)
En sømands beretning. F. Holm-Pedersen (1982, 35-49)
Er et søkort at forstå? Henning Thalund (1984,95-99) 
Fra »Vikings« logbog 1981. Henrik M. Jansen (1981,64-67) 
Fra »Vikings« logbog, sommeren 1992. Rendevouz med 

Svantevit. Marcus Andersen (1992,146-149)
Fra »slaveskib« til pæreskude - en troensejagts lange og 

omskiftelige skæbne. Benno Blæsild (1992,63-72)
»Hvalfisken« - historien om et gammelt skib. Henning Tha

lund (1991,96-102)
Med »Kronprinsessen« på Kinatogt 1822-1823. Erik Gøbel 

(1986, 53-71)
Med kul, kaffe og saltede huder i lasten. Steen Ousager 

(1986, 72-85)
Miner, bomber og petroleum - den sydfynske skibsfart under 

1. verdenskrig 1914-18. Benno Blæsild (1993, 80-99)
Redning af skibbrudne ud for Sydvietnams kyst i juni 1975. 

Wolfgang M. Hansen (1993,100-108)
Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45. Morten Hahn- 

Pedersen (1985, 76-97)
Skibsfarten fra Svendborg og omegn - en læserbrevsfejde fra 

1899. Henrik M. Jansen (1992, 73-101)
Skipperflækken Troense 1770-1920. Morten Hahn-Pedersen 

(1986,92-103)
Skonnerten som arbejdsplads anno 1924-25. Karl Johan Fau- 

erskous erindringer om sin tid om bord på de to Thurø 
skonnerter »Erhardt« og »Britannia«. Benno Blæsild 
(1988, 94-98)

Svendborg-matadoren fra Thurø. Hakon Brønnum (1986, 
113-126)

Sømandskoneprojektet. Sømandskonernes livsvilkår på Thu
rø i sejlskibstiden. Lene Jørgensen (1985,104-112)

»Så til søs«. Svendborgskibet »Johanna Dorothea Quists« 
forlis i Kanalen 1801. Otto Jonasen (1979,29-38)

Tale ved afslutningen på »Fyn Rundt for gamle træskibe«. 
Asger Møller Sørensen (1994,115-116)

Thurø i 20’erne - et dansk søfartscenters storhed og fald. 
Benno Blæsild (1994,84-97)

Toldkrydsjagt nr. XVI - nu »Viking« - jagt af Svendborg. 
Henrik M. Jansen (1980,52-64)

Vindeby-Svendborg overfarten. Fra sejl til beton. Erik Møl
ler Nielsen (1991,115-136)

Y/S »Vikings« tur til Nykøbning Falsters 700 års jubilæum. 
Pluk fra logbogen! Marcus Andersen (1989,149-153)

Y/S »Vikings« tur til sejlskibstræf i Greifswald i DDR som
meren 1990. Marcus Andersen (1990,123-128)

SKIBSBYGNING OG SKIBSVÆRFTER
Beviset fundet! Afgørende ny viden om træskibets konstruk

tionshistorie. Erik Møller Nielsen (1990, 89-107)
»Jacobsens Plads« - træk af et Troenseværfts historie. Mor

ten Hahn-Pedersen (1984,52-69)
Hansen, Hansen & Hansen - som skibsbyggernes øjemål og 

konstruktionstegningens fremkomst ved Svendborg Sund. 
Anders Monrad Møller (1987,40-53)

»Og dit navn skal være«. Henning Thalund (1993,74-79) 
Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav. 

Morten Gøthche (1989,127-143)
Sejl- og sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med 

tegninger af Palle Stenbock). Erik Møller Nielsen (1989, 
113-126)

SVENDBORG - BY OG BORGERE
Beretning om spøgelset i Controlleurens Hus i Svendborg. 

Birgit Bremer (1979,25-28)
Christiansminde og familien Weber. Birgit Bremer (1983,73- 

83)
Cirkus Lange - en lærling på et Svendborg-støberi. Valdemar 

Jensen (1984,70-94)
Dagligliv i Fruestræde. Birgit Bremer (1989,83-89)
Endnu en gang Pjentemølleren - samt nogle andre. Otto 

Jonasen (1993,68-73)
Fotografi og fotografer i Svendborg 1845-1914. Jerzy Jakobs- 

feld (1982, 50-74)
H. C. Andersen i Svendborg i 1830 og i 1836. Niels Oxenvad 

(1991,84-95)
Henrich Rasmussen Fich 1718-1802. Bygherre til Møllergade 

60, Svendborg. Gunner Rasmussen (1991,74-83)
Historie i en regnskabsbog. Om en svendborger fra Chr. V’s 

dage: Jacob Jensen Samsing 1640-1709, hattemager og 
procurator. Otto Jonasen (1980,13-25)

Krigen 1864 set fra Sydfyn. Johannes Nielsen (1989,102-106) 
Lægevæsenets udvikling i Svendborg. Ib Freuchen (1994, 73- 

83)
Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse. Henrik M. 

Jansen (1994, 98-114)
Nicolaus Helvaderus og Svendborg. Otto Jonasen (1991, 69- 

73)
Også dengang! Otto Jonasen (1982, 31-34)
Svendborg i året 1864. Ida Larsen (1989,107-112)
Svendborg i en byplanhistorisk sammenhæng. Jørgen Elsøe 

Jensen (1990, 59-68)
Svendborg nord »Uden for Møllergades Port«. Otto Jonasen 

(1986, 86-91)
Tandpleje gennem tiderne. Kommunal tandpleje 1876-1956. 

Else Svensson (1992,150-157)
Tidsmålere og urmagere i Svendborg og omegn. Jens Lampe 

(1981,34-51)
Ting- og arresthuset fylder 100 år. Birgit Bremer (1980, 40- 

51)

SVENDBORG & OMEGNS MUSEUM
Anne Hvides Gård. Ove Marcussen (1980,26-39)
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50-er lejligheden - en arbejdsrapport. Annelise Florian 
Hagemann (1989,144-148)

Malling Hansens skrivekugle. Henrik M. Jansen (1990, 108- 
112)

Svendborg Amts Museum (1908-1983). Svendborg & 
Omegns Museum. Henrik M. Jansen (1983, 6-40)

Søfartssamlingerne i Troense - en gave med perspektiv. Mor
ten Hahn-Pedersen (1983, 84-95)

Søfartssamlingerne ved Svendborgsund i Troense. Henrik M. 
Jansen (1982,75-86)

SYDFYN - LOKALITETER
Egebjerg Mølle. Otto Jonasen (1984,44-51)
En begravelse på Drejø. Otto Jonasen (1985,60-67)
En mørk og stormfuld nat! Jens Andersen Bældenak og den 

fynske adel. Per Jakobsen (1991,63-68)
Fra Køge Bugt til Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring en 

korrespondance mellem Christian V og Niels Juel. Henrik 
M. Jansen og Otto Jonasen (1988,70-79)

Helle Pedersen (1981,52-63)
Stationsbyer ved den sydlige del af Svendborgbanen. Kirsten 

Teglværkerne ved Stenstrup issø. En historisk oversigt 
1810-1920. Hans Nørgaard (1987, 54-68)

Tåsinge Birks 1. tingbog 1658-1662. A. Lolk (1981,21-24)

Indeks over artikler i Årbog for Svendborg & Omegns Museum 
1979-1994 ordnet efter forfatter
Andersen, Marcus

Fra »Vikings« logbog, sommeren 1992. Rendevouz med 
Svantevit (1992,146-149)
Y/S »Vikings« tur til Nykøbing Falsters 700 års jubilæum. 
Pluk fra logbogen! (1989,149-153)
Y/S »Vikings« tur til sejlskibstræf i Greifswald i DDR 
sommeren 1990 (1990,123-128)

Andersen, Villy
Svendborg Provstis fest i anledning af Odense Bispestols 
1000 år (1988,80-86)

Axboe, Morten
En ny »runeindskrift« fra Broholmfundet (1992, 8-11)

Bang, Ole
Den gamle mand og havnen (1988, 99-100)
En - næsten - sandfærdig beretning om en afbrudt odyssé 
(1984,100-103)

Bartholin, Thomas S.
Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svendborg. Datering 
af nogle kister af nåletræ (sammen med Henrik M. Jan- 
sen) (1993.48-57)

Blæsild, Benno
Fra »slaveskib« til pæreskude - en troensejagts lange og 
omskiftelige skæbne (1992,63-72)
Miner, bomber og petroleum - den sydfynske skibsfart 
under 1. verdenskrig 1914-18 (1993, 80-99)
Portrætter som håndværk - på sporet af en svendborgen- 
sisk maler (1989,90-101)
Skibet i kunsten - skibsportrætter og skipperkultur før 
1850(1990, 77-88)
Skonnerten som arbejdsplads anno 1924-25. Karl Johan 
Faurskous erindringer om sin tid om bord på de to 
Thurø skonnerter »Erhardt« og »Britannia« (1988, 94-98) 
Thurø i 20’erne - et dansk søfartscenters storhed og fald 
(1994, 84-97)

Bonde, Niels
Dendrokronologi og kunsthistorie - datering af et opstan
delsesbillede fra Vor Frue Kirke i Svendborg(1985,53-59) 

Bremer, Birgit
Beretning om spøgelset i Controlleurens Hus i Svendborg 
(1979, 25-28)
Christiansminde og familien Weber (1983, 73-83) 
Dagligliv i Fruestræde (1989, 83-89)
Fra en landsbypræsts dagbog (1981,25-33)
Ting- og Arresthuset fylder 100 år (1980, 40-51)

Bruhn, Bodil
Fra smelteovn til kakkelovn. Emil Wennerwald: Støbepro
cessen ved Langes Jernstøberi (sammen med Anne Melil- 
lo) (1988,87-93)

Brønnum, Hakon
Svendborg-matadoren fra Thurø (1986,113-126)

Bøye, Hans
Analyse af indholdet af en »Balsamkrukke« fundet under 
udgravningerne i Svendborg (sammen med Hans Toft
lund) (1987,30-39)

Christensen, Jakob T.
Et nyt Bagergadefund. Undersøgelsen af middelalderby
ens befæstning på grunden Bagergade 43 (1994,37-40)
Fra sund til by. Arkæologiske undersøgelser ved Brogade/- 
Gåsetorvet i 1993 (1993,36-47)
Fruestræde 9 - en byarkæologisk undersøgelse (1991, 45- 
48)
Under asfalten i Gerritsgade (1991, 49-51)

E
Ebbesen, Klaus

Et par stenøkser fra Stågerup, Ollerup sogn (1980,5-12)

F
Freuchen, Ib

Lægevæsenets udvikling i Svendborg (1994,73-83)

G ammeltoft-Hansen, Bendt
De glemte klokker (1983,54-66)

Grøn, Ole
Projekt Gudme sø (indlæg præsenteret ved Gudme-Lunde- 
borg-mødet den 30. okt. 1989 i Svendborg) (1989,53-63) 

Gøbel, Erik
Med »Kronprinsessen« på Kinatogt i 1822-1823 (1986, 53-
71)

Gøthche, Morten
Registrering og opmåling af fartøjer i det Sydfynske Øhav 
(1989,127-143)

H
Hagemann, Annelise Florian

50’er lejligheden - en arbejdsrapport. Kompromisernes 
komplicerede kunst. En lykkelig dokumentation fra det 
virkelige liv. (1989,144-148)

Hahn-Pedersen, Morten
»Jacobsens Plads«. Træk af et Troense-værfts historie
(1984, 52-69)
Skibe og skæbner fra Svendborgsund 1939-45 (1985, 76- 
97)
Skipperflækken Troense 1770-1920 (1986, 92-103)
Søfartssamlingerne i Troense - en gave med perspektiv 
(1983, 84-95)

Hansen, Ulla Lund
En romersk kasserolle fra Ollerup, Fyn (1982, 25-30)
Hansen, Wolfgang Martin
Redning af skibbrudne ud for Sydvietnams kyst i juni 
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1975 - her som spredte uddrag af optegnelser (1993, 100- 
108)

Hårdt, Nis
Glimt fra Lundeborg (1988,20-30)
Kong Frodes guld (1990,42-47)
Thor? (sammen med Karsten Kjer Michaelsen) (1991,26-28) 

Hatting, Tove
Orientering om knoglematerialet fra Lundeborg (indlæg 
præsenteret ved Gudme-Lundeborg-mødet den 30. okt. 
1989 i Svendborg) (1989,47-51)

Hoffmann, Nina
Gravminderegistrering (1992,135-145)

Holm, Jørgen
Primitiv flint i Vejstrup Ådal - de første fynboer? (1987,
8-16)

Holm-Petersen, F.
En sømands beretning (1982,35-49)

Haastrup, Ulla
Fynske malere i Claus Bergs værksted omkring 1510-27 
(1992,34-51)

J
Jakobsen, Per

En mørk og stormfuld nat...! - Jens Andersen Bældenak 
og den fynske adel (1991,63-68)

Jakobsfeld, Jerzy
Fotografi og fotografer i Svendborg 1845-1914 (1982, 50-
74)

Jansen, Henrik M.
Af Bjerreby kirkes tragiske saga (1992,52-62)
Billedhuggeren Kai Nielsen og Svendborg - Et sørgeligt 
tilbageblik i anledning af 50 året for oprettelsen af det 
midlertidige Kai Nielsen Museum (1990,113-122)
De arkæologiske undersøgelser på tomten Fruestræde 8 i 
Svendborg (1985,18-26)
Fra Køge Bugt til Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring en 
korrespondance mellem Christian V og Niels Juel (sam
men med Otto Jonasen) (1988,70-79)
Fra »Vikings« logbog 1981 (1981,64-67)
Malling Hansens skrivekugle - Fra museets samlinger: 
SOM 2923 (1990,108-112)
Modstandsbevægelsen i Svendborg - en skitse (1994, 98- 
114)
Nyt fra franciskanernes kirkegård i Svendborg. Datering 
af nogle kister af nåletræ. (Sammen med Thomas S. Bart- 
holin) (1993,48-57)
Omkring en genfunden altertavle (1985,47-52) 
Rosenkranse fra Svendborg Franciskanerklosterkirkegård 
(1994,41-46)
Sidste nyt fra Danmark på Fyn i jernalder og vikingetid. 
(1991,29-44)
Skibsfarten fra Svendborg og Omegn - en læserbrevsfejde 
fra 1899 (1992,73-101)
Svantevit fra Svendborg (1989, 65-71)
Svendborg Amts Museum (1908-1983) Svendborg & 
Omegns Museum (1983, 6-40)
Svendborg franciskanerkloster - set i lyset af de arkæolo
giske undersøgelser 1975-80. En foreløbing oversigt (1984, 
24-43)
Søfartssamlingerne ved Svendborgsund i Troense (1982, 
75-86)
Toldkrydsjagt nr. XVI - nu »Viking« - jagt af Svendborg 
(1980, 52-64)
Træskomaleren - En særpræget kunstner har 500 års jubi
læum i Gudme kirke (1488-1988) (1988,52-69)

Jensen, Jørgen Elsøe
Svendborg i en byplanhistorisk sammenhæng (1990, 59-68) 

Jensen, Jørgen Steen
Skattefundet fra Møllergade i Svendborg (1885) - en hil
sen fra Erik af Pommerns tid (1991,52-62)

Jensen, Karl
En sømands oplevelser under 2. verdenskrig 1939-1941 

(1992,108-134)

Jensen, Mette K.
Vægmalerierne i Hjortesalen på Hesselagergård (sammen 
med Isabelle Mitka) (1990,69-76)

Jensen, Valdemar
Cirkus Lange - en lærling på et Svendborg-støberi (1984, 
70-94)

Jonasen, Otto
. Egebjerg Mølle (1984,44-51)

En begravelse på Drejø (1985,60-67)
Endnu en gang Pjentemølleren - samt nogle andre (1993, 
68-73) ' '
Fra køge Bugt til Valdemars Slot på Tåsinge. Omkring en 
korrespondance mellem Christian V og Niels Juel (sam
men med Henrik M. Jansen) (1988,70-79)
Historie i en regnskabsbog. Om en svendborger fra Chri
stian den Femtes dage: Jacob Jensen Samsing 1640-1709. 
Hattemager og procurator (1980,13-25)
Nicolaus Helvaderus og Svendborg (1991, 69-73)
Også dengang! (1982,31-34)
Præsteboliger i Set. Nicolai sogn (1983, 67-72)
Svendborg nord »Uden for Møllergades port« (1986, 86- 
91)
»Så til søs«. Svendborgskibet »Johanna Dorothea Quists« 
havari i Kanalen 1801 (1979,29-38)
Tre tårne (1994,47-51)

Jørgensen, Lene
Sømandskoneprojektet. Sømandskonernes livsvilkår på 
Thurø i sejlskibstiden (1986,104-112)

Jørgensen, Lise Bender
Middelaldertextilerne fra Svendborg (1979,12-18)

K
Kristiansen, Kristian

Fredningernes rolle i Gudme (indlæg præsenteret ved 
Gudme-Lundeborg-mødet den 30. okt. 1989 i Svendborg) 
(1989, 63-64)

Kromann, Anne
Mønterne fra Lundeborg (1990,48-58)

Kølin, Elly
De Baagøeske kjoler (1993,58-67)
Hvorfor en blonde? Maja Jørgensens kjoler fra århundre
deskiftet (1991,137-141)
Rokokodragter i Svendborg & Omegns Museum (1989, 
77-82)

Lampe, Jens
- Tidsmålere og urmagere i Svendborg og omegn (1981, 
34-51)

Larsen, Ida
Svendborg i året 1864 (1989,107-112)

Lavrsen, Jytte
Italien på Tåsinge - omkring en fibel fra 6 årh. f.Kr. (sam
men med Klavs Randsborg) (1981,6-11)

Ljungkvist, Carsten
Udgravning af Skt. Anne kapel i Lørup, Ryslinge sogn. En 
preliminær rapport (1979,19-24)

Lolk, A.
Tåsinge Birks 1. tingbog 1658-1662 (1981,21-24)

Marcussen, Ove
Anne Hvides Gård (1980,26-39)

Melillo, Anne
Fra Smelteovn til kakkelovn. Emil Wennerwald: Støbe
processen ved Langes Jernstøberi (sammen med Bodil 
Bruhn)(1988,87-93)

Michaelsen, Karsten Kjer
Broholmskatten. Historien om et guldfund (sammen med 
Per O. Thomsen) (1991, 8-23)
Egelygård - en større sag. En foreløbig beretning om 
undersøgelsen af en romertidsgravplads ved Lundeborg 
(1989, 36-45)
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En kongsgård fra jernalderen (sammen med Palle 0. 
Sørensen) (1993,24-35)
Godt skrot - en romersk statue i Gudme (1994,8-15)
Gudmes første præstegård? - lidt om en bopladsudgrav
ning ved Gudme kirke (1992,22-33)
Jernalder og vinkultur (1994,16-18)
Løkkebjerg. Endnu en romertidsgravplads fra Gudme- 
Lundeborg området (1990,18-34)
Margrethelund, - en gravplads fra ældre jernalder ved 
Svendborg (1988,8-19)
Thor? (sammen med iQis Hårdt) (1991,26-28)

Mikkelsen, Hans
Svendborgs middelalderlige befæstning ved Gåseslræde 
(1985,37-46)

Mitka, Isabelle
Vægmalerierne i Hjortesalen på Hesselagergård (sammen 
med Mette K. Jensen) (1990,69-76)

Myrvoll, Siri
Fra Eidsborg til Svendborg - om handel med brynestcin i 
middelalderen (1985,27-36)

Møller, Anders Monrad
Hansen, Hansen & Hansen - om skibsbyggernes øjemål 
og konstruktionstegningens fremkomst ved Svendborg 
Sund (1987,40-53)

Nancke-Krogh, Søren
Kains slægt (1983,41-53)

Nielsen, Erik Møller
Beviset fundet! Afgørende ny viden om træskibets kon
struktionshistorie (1990,89-107)
Sejl- & sejlskibstyper. Søfartssamlingerne i Troense (med 
tegninger af Palle Stenbock) (1989,113-126)
Vindeby-Svendborg overfarten. Fra sejl til beton (1991, 
115-136)

Nielsen, Johannes
Krigen 1864 set fra sydfyn (1989,102-106)

Nielsen, Svend
Romerske denarer i Danmark - aktuelle betragtninger 
(indlæg præsenteret ved Gudme-Lundeborg-mødet den 
30. okt. 1989 i Svendborg) (1989, 52-53)

Nørgaard, Hans
Teglværkerne ved Stenstrup Issø. En historisk oversigt 
1810-1920(1987,54-68)

Ousager, Steen
Med kul, kaffe og saltede huder i lasten (1986,72-85)

Oxen vad, Niels
H. C. Andersen i Svendborg 1830 og i 1836 (1991,84-95)

Pedersen, Kirsten Helle
Stationsbyer ved den sydlige del af Svendborgbanen 
(1981,52-63)

Petersen, Peter Vang
Gudme II, en guldskat i hus! (1988,42-51)

Randsborg, Klavs
En bronzealdergrav ved Hesselager med værktøj til metal
bearbejdning (1986,8-11)
Gensyn med Gudme (1981,12-20)
Italien på Tåsinge - omkring en fibel fra 6. årh. f.Kr. (sam
men med Jytte Lavrsen) (1981, 6-11)
Omkring to kobberøkser fra stenalderen (1979, 7-11) 

Rasmussen, Gunner
Henrich Rasmussen Fich 1718-1802. Bygherre til Møller
gade 60, Svendborg (1991,74-83)

Rasmussen, Jens
Biskop Jacob Madsen og hans visitatsrejser 1588-1604 
(1994,52-65)

Rasmussen, Marianne
Restaurering og kopiering af en gravfane fra år 1702 i 
Gudmbjerg Kirke (med bidrag af Ole Alkærsig og Henrik 
M. Jansen) (1989, 72-76)

Robinson, David
Botaniske undersøgelser ved Lundeborg I: En handels
plads fra 3. og 4. årh. (1988,31-41)

S
Stilborg, Ole

En keramik-amulet fra Lundeborg? (1994,19-21)
Keramik på Lundeborg I (1990,35-41)
Keramikteknologisk undersøgelse af keramik fra Sydøst- 
Fyn (indlæg præsenteret ved Gudme-Lundeborg-mødet 
den 30. okt. 1989 i Svendborg) (1989,51-52)
Pottemagerne fra Brudager (1993,16-23)
3 kar fra Løkkebjerg (1991,24-25)
Stuart, Melinda Young
Ferdinand Richardt og Sydfyn (1994,66-72)

Svensson, Else
Tandpleje gennem tiderne, kommunal tandpleje i Svend
borg 1896-1956 - og et 25 års jubilæum (1992,150-157) 

Sørensen, Asger Møller
Tale ved afslutningen på »Fyn Rundt for gamle træskibe« 
1994(1994,115-116)

Sørensen, Palle Østergaard
En Kongsgård fra jernalderen (sammen med Karsten Kjer
Michaelsen) (1993,24-35)

T
Thalund, Henning

»Ella Eff« - skibet med el hul i bunden (1992,102-107)
Er et søkort at forstå? (1984, 95-99)
Hvalfisken - historien om et gammelt skib (1991,96-102)
Kirkeskibe i Svendborg provsti (1985,68-75)
»Og dit navn skal være« (1993, 74-79)

Thestrup, Anne-Grethe
Messehageler i Svendborg Provsti (1991,103-114) 

Thomsen, Per O.
Broholmskatten. Historien om et guldfund (sammen med 
Karsten Kjer Michaelsen) (1991,8-23)
En 5000 år gammel dobbeltgrav fra Øster Skerninge 
(1984, 10-23) Fra jættestue til stordysse. En arkæologisk 
undersøgelse ved Gyllenmose på Tåsinge (1990,8-17) 
Gudme - gudernes hjem? (1992,12-21)
Kultur og natur i Lundeborg fra sidste istid til Kristi fødsel 
(1993,8-15)
Lundeborg I. Havn og handelsplads fra 3. og 4. århundre
de e.Kr. (1986,12-52)
Mønter fra 8. og 9. århundrede i Gudme (1994,22-26) 
Naturgas - et snit gennem Sydfyns oldtid (1985, 8-17) 
Tved - en boplads med hustomter fra ældre romersk jern
alder (1982, 6-24)
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