Medlemsblad 2011

Et billede fra 200 års dagen for Thurøs frikøb lørdag den 20. november 2010.
Thurø bageren havde bagt en rigtig dejlig brunsviger, som forestillede
Thurø. Vejene var lavet i marcipan og der var en del bygninger med, som
også var lavet i marcipan. Selv flagallèen ud ad Bergmannsvej var med.
Spændingen var stor inden kagen blev afsløret og begejstringen var høj, da
kagen blev vist frem.

Bergmannsvej 70, 1. sal
Tlf. 62 20 63 67
thuroe-arkiv@mail.tele.dk
www.thuroarkiv.dk

Referat fra Generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening.
Mandag den 31. januar 2011 kl. 19,00 på Skipperkroen
Der var 52 der deltog i generalforsamlingen.
��
Kjeld Berg Rasmussen blev valgt til dirigent.
��
Formanden forelagde sin beretning som blev godkendt. I beretningen blev nævnt at der pr. 31-12-2010 var 500 medlemmer.
Der har i år 2010 været registreret 127 besøgende på arkivet.
Der har været afholdt 6 bestyrelsesmøder.
Der har i løbet af året bl.a. været afholdt lysbilledaften, arrangementer om både Tom Kristensen og Karin Michaelis samt Arkivernes dag.
Foreningen har i løbet af sommeren haft besøg fra både England, Amerika, Australien og Argentina. Alle med familie relationer til Thurø.
Derudover omhandlede beretningen 200 års jubilæet som havde
fyldt en del i løbet af året. Både med fremstilling af bogen om
Thurøs frikøb samt planlægning af jubilæumsdagene den 19. og
20. november. To dejlige dage på øen. Kig ind på hjemmesiden
www.thuroarkiv.dk Der kan ses de forskellige ting fra jubilæumsdagene
��
Regnskab blev forelagt og godkendt
��
Der var ingen indkomne forslag. Kontingentet blev fastholdt til
kr. 50,00 pr. person pr. år
��
Inger Søsborg og Else Salomon blev genvalgt til bestyrelsen
��
Sussi Raun og Lise Andersen blev genvalgt som suppleanter
��
Revisor Heine Jensen og revisorsuppleant Knud Jenfeldt blev
begge genvalgt
Efter generalforsamlingen holdt Hans Milter et indlæg om piratoverfald
ud for Nigerias kyst i år 1977.

Thurø Lokalhistoriske Forening blev stiftet
1. december 1982. Har du lyst til at være
medlem og derved støtte vores frivillige arbejde?
Det koster kun kr. 50,00 om året at være medlem.

Bogen om 200-året for Thurøs frikøb, kan købes hos:

Thurø Lokalhistoriske Forening
Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø.
Åbent hver tirsdag kl. 16 – 18 samt
1. lørdag i hver måned kl. 10 – 12.
Bestilling modtages på tlf. 23 47 10 12

Pris Kr. 150,00
Medlemmer af foreningen, der har betalt kontingent
for år 2010, kan gratis få udleveret ét eksemplar pr.
husstand.

Hilsen Bestyrelsen
Thurø Lokalhistoriske Forening

Tak til sponsorerne som har støttet bogprojektet:
C.C. Jensen - Jan Pytlick - Danske Bank
Thurø Sportens Venner - Svendborg Kommune
Thurø Skove- og Hartkornsejere - Fomo
Fonden for Svendborg Sparekasse

Karin Michaëlis 1872 – 1950.

Æresborger på Thurø i 1946.
Forfatter – livskunstner og aktivist!
Karin Michaëlis blev født i Randers og tog til København som 18 – årig
for at uddanne sig til pianist. Blev gift med forfatteren Sofus Michaëlis
og fik inspiration af det litterære miljø. Blev hurtig en succesrig forfatter
med et internationalt gennembrud i 1902 og hendes bøger udkom i millionoplag. Romanerne ”Barnet og ”Lillemor” blev oversat til
mellem 15 – 20 sprog. I denne periode var hun tilknyttet flere danske og
udenlandske aviser som fast skribent.
I perioden mellem 1. og 2. verdenskrig blev hun en kendt fredsaktivist
og udførte humanitært arbejde rundt om i Europa.
På en ferie ved Christiansminde i 1905 købte parret en stor grund på Drejs
Odde på Thurø. I 1906 blev villaen ”Torelore” opført som sommerbolig.
Ægteskabet holdt ikke, men ”Torelore” blev Karin Michaëlis faste base i 40
år.
I 30erne blev ”Torelore” rammen om et asyl for bl.a. tyske jøder på flugt fra
nazismen. 3 træhuse blev bygget på grunden og ca. 40 flygtninge nød Karin Michaëlis store gæstfrihed, bl.a. den kendte forfatter Bertolt Brecht med
familie. Karin Michaëlis var meget velhavende og købte ”Bergmannshus” i
1931 og bosatte sig der.
I 1939 tog Karin Michaëlis på en foredragsturne til USA., men fik her besked om ikke at komme tilbage til Danmark.
Hun var på Hitlers dødsliste!
Thurinerne holdt af Karin Michaëlis og sørgede for at hendes hjem forblev
urørt til hun vendte hjem til en festlig modtagelse på Thurø i 1946. Senere
på året blev Karin Michaëlis udnævnt til Æresborger på Thurø. Hendes
store formue var brugt op under opholdet i USA, og hun døde fattig i København i 1950. Hun blev efter eget ønske begravet på Thurø.

Tom Kristensen 1893- 1974.

Æresborger på Thurø og i Svendborg i 1970.
Forfatter- digter – kritiker – anmelder - oversætter!
Tom Kristensen blev født i London. Hans forældre ville immigrere til USA;
men fortrød og vendte hjem til København. Tom var velbegavet og havde
interesse for poesi og blev cand. mag. fra Københavns Universitet i 1919.
Tom Kristensen var en særdeles alsidig og betydningsfuld person i dansk
litteratur. Hans forfatterskab omfatter romaner, noveller, digte
og rejsebøger. Livet igennem blev han hædret og modtog fornemme priser
som ”De Gyldne Laurbær”, og ”Det danske Akademis” store pris.
I år 2006 blev han hædret via Kulturministeriets ”Litteraturkanon”.
I dag er hans litteratur pensum på gymnasier og andre uddannelses institutioner.
Det blev dog som anmelder og kritiker på Politiken han blev mest kendt
og berømmet, og regnes i dag for den førende anmelder. Han skrev 2.500
anmeldelser – alle i hånden.
I 1946 mødte han ”Bosse” Ingeborg Weber og de blev gift.
Tom flyttede fra København til ”Æblehuset” på Grasten – en omvæltning,
som Tom nød i fulde drag. I 1950 blev ”Torelore” til salg og straks købte
Tom og Bosse villaen. Her kom forfatterkollegaer på besøg og jævnligt
blev der givet interview i Danmarks radio og TV udsendelser optaget. Karl
Bjarnhof var en skattet gæst i huset.
Lokalt blev det til et meget nært venskab med Thurøs afholdte præst Johannes Johansen og megen litteratur og livsanskuelser blev diskuteret og
digte blev læst op.
Johannes Johansen var vel sammen med sognerådsformanden Mads
Madsen dem der gik i spidsen for at få Tom gjort til æresborger lige før
kommunesammenlægningen i 1970. Det blev Johannes Johansen der
stod for bisættelsen af Tom Kristensen i Thurø Kirke i 1974.
Elinor Harder marts 2011.

Her kan man se, hvor svært det var, at få egen præst og præstegård
på Thurø
Nedenstående er direkte afskrift af datidens korrespondance

Den 8/4 (1816) Nr. 71
Underdanigst Promemoria!
I Følge Hr. Herredsfogdens Befaling af 3d. dennes hvorved os bekjendtgøres det høj kongelige Gouvernements Skrivelse af 27. f.M. og Amtets tillagte Ordre af 2d. dennes, betræffende S.J. Hr. Biskoppens ytrede Formening om at oprette et særskildt Præstekald på Øen Thorø, da maa vi samtlige Øens Beboere dertil allerunderdanigst svare:
1. Hele Øen bestaar kuns af 90 Td. 1 Skp. 1 F. 1 Alb. Ager og Engs Hartkorn vel af 28 Gaardsteder, men af saaliden Størrelse at enhver ikkuns er
tillagt 2 Td. 5 Skp. ½ Alb. Hartkorn.
2. Naar undtages nogle faa enkelte Huusmænd som har været Skippere der
vel kan kaldes velhavende, saa er Indbyggerne paa Øen fattige Folk, og
Jordbrugerne staar sig i Almindelighed slettest, formedelst deres lidet
Jordtillæg, der imidlertid udkræver deres og Familiens Tilsyn og Bearbejdning; hertil kommer de forhaandenværende Skatter og Udgivters Højde, der især virker paa denne Øes Beboere der kun for faa Aar siden er
bleven Selvejere; hvorover Øens Jordbrugere ingen Lunde er i Stand til at
paatage sig nogen nye Byrder – men stoler allerunderdanigst paa Medhold
i de Rettigheder som Øen er i Besiddelse af, og hvorefter vi har kjøbt vores Jorder og Ejendomme; til allerunderdanigst Oplysning i flere Henseender, denne Sag betræffende give vi os den Frihed at vedlægge Afskrivt af
det originale Dokument som er oprettet den Tiid der blev Kirke paa
Thorø, og som med Øens Adkomstbreve er os bleven overleverede af Sælgeren Hr. Justitsraad Neergaard; samme Dokument er indført i Hofmanns
Fundaser Tom (Bind) 6. Pag. 52.
3. Paa Øen befindes hverken Boelig for Præsten eller nogen Jord som kunne tillægges Embedet – og anseer vi det ikke engang mulig ved Kjøb at
tilvejebringe et saadant passende Sted paa øen.
4. For den Afgivt vi hidindtil Dag efter gammel Skik og Vedtægt har ydet
vores Præst for Tiender af Øen saavel som Højtidsoffer og Offer ved Brudevielse Barnedaab og Begravelse Confirmantere m.v. foruden andre mindre Accidentser, formener vi allerunderdanigst, at der vist ville findes den
Naboe Præst som paatog sig Præste Embedet paa Øen; om det allernaadigst maatte ansees rigtig at fratage St. Nicollai Sognekald i Svendborg
samme.

Og giver vi os lige allerunderdanigst den Frihed at foreslaae f. E. Tvede,
der som bekjendt er et lidet Kald, og hvis Præst beqvemmest kunde overføres fra Bjørnemose – der endog for den smallere Overfart over den flade
Strand ville falde Øens Beboere til Lettelse og Nytte.
I øvrigt stoler vi allerunderdanigst paa: at hvilken Forandring der i Tiden
allernaadigst maate skee med Præsteembedet samme ikke skulde komme
os til Skade i nogen Maade, eller forøge vores Udgivter som vi sandfærdig
kan forsikre at Øen i det heele ikke kan taale at bære.
Thorø den 8. April 181
Herredsfogden
Sunds Gudme Herred.

Vi sælger bl.a.
Dækkeservietter
5 forskellige slags
Pr. stk. kr. 20,00
Postkort m. skibe
Pr. stk. kr. 3,00
Thurø film VHS
Pr. stk. kr. 100,00
Thurø film DVD
Pr. stk. kr. 150,00
Thurø Bund billede
Pr. stk. kr. 650,00
Bøger om Thurøs historie
4 forskellige
Pr. stk. Kr. 100,00
Den nye bog om Thurøs frikøb
Kr. 150,00

Bestyrelsen
Formand Inger Søsborg
Næstform. Egon Rasmussen
Kasserer Niels Jensen
Sekretær Jane Isager
Medlem Else Salomon
Suppleant Lise Andersen
Suppleant Sussi Raun

Tlf. 62 22 18 06
Tlf. 62 20 54 22
Tlf. 62 21 77 71
Tlf. 62 20 59 14
Tlf. 62 20 51 46
Tlf. 62 20 55 90

Efterlysning !!
Ligger du inde med billeder eller videoklip fra jubilæumsarrangementet den 19.
og/eller den 20. november 2010, er vi meget interesseret i at modtage kopier af
disse.
Kontakt os venligst tirsdage mellem kl 9 og 18 på tlf. 62 20 63 67, hvis du har
noget du vil dele med os. Du er også velkommen til at kontakte os pr. mail.

Formanden fortæller:
Her fra lokalhistorisk forening tog vi initiativ til at samle foreningerne på Thurø i foråret 2010, for at høre om vi i fællesskab kunne
finde ud af at arrangere en markering af jubilæet. Jeg skal hilse og
sige, at der var stor opbakning lige fra første møde. Det var rigtig
dejligt.
Vi blev enige om at stable et arrangement på benene over to dage. Inger Søsborg
Den 19. og 20. november 2010. To fantastiske dage blev det til.
Den 19. havde vi den officielle dag, med gudstjeneste, tale ved Neergaardsmidestenen, borgmesteren havde lovet at holde tale, men meldte få dage før afbud, så
vi fik bimester Jørgen Bang til at holde talen i stedet for. Der blev plantet træer af
Thurø Skove og Hartkornsejere, fakkeloptog igennem Thurø By med afslutning
ved mindestenen for 100- året for Thurøs frikøb, hvor der blev sunget en sang,
som pastor Thomas Aallmann havde skrevet til dagen.
Vi var sandelig også blevet beæret med besøg af Peter Johansen de Neergaards
tipoldebarn Rolf de Neergaard samt to tip -tip oldebørn. Det var noget der rørte
mig meget, at de tog helt fra Sjælland i silende regn og deltog i vores arrangement.
Men jeg skal sige, at Rolf de Neergaard var lige så beæret over, at man markerede
sådan et jubilæum. Jeg har stadig kontakt med ham. Han har skrevet en bog om
de Neergaard slægten, som kan købes på vores arkiv for kr. 150,00.
Der deltog mellem 3 – 400 denne aften i rigtig dårligt vejr.
Den 20. november havde vi så den mere sociale dag. Stort set alle foreninger på
Thurø deltog i Thurøhallen. Alle havde gjort et stort arbejde ud af at præsentere
deres foreninger i hallen. Vi havde underholdning af Thurø Sangkor, Folkedansere, Lasse og Mathilde, en tryllekunstner og gruppen Souvenirs. Thurø bageren
havde lavet en rigtig flot brunsvigerkage som forestillede Thurø, hvor der var veje,
bygninger, kirke og flagallè på. Præsten spiste kirkespiret. Den smagte rigtig godt
og der blev serveret kaffe og te til. Det er svært at sige, hvor mange der mødte op i
hallen, men der var rigtig mange. Flot tilslutning af både foreninger og lokalbefolkningen.
Disse to dage blev økonomisk sponsoreret af C. C. Jensen, Spar-Thurø, Proces
Support, Knudsen, Guldbrandt & partnere, Nybolig v. Per Ørum, Nordea, Thurøstuen, Bakkegaard samt tilskud fra de forskellige foreninger der deltog. Øvrige
sponsorer til arrangementet var Svendborg Skilte, Svendborg Rocks, Blomsterværkstedet, Skipperkroen, Thurø bageren og Tromlehuset.
Tak for sponsorater til dette arrangement.
På vores hjemmeside kan I gå ind og se talerne, billeder fra begge dage, program
m.m.
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