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Medlemsblad 2012 

Huset ”Øen” ved Gambøt 



Referat fra Generalforsamlingen i Thurø Lokalhistoriske Forening. 
Mandag den 30. januar 2012 kl. 19:00 på Skipperkroen 

 
Der var 47 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. 31.12.2011 var 526 medlemmer 
heraf er de 94 udenøs. 

 Der har i år 2011 været registreret 98 besøgende på arkivet.   
 Der har i 2012 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
 Vi fik afsluttet 200 års jubilæumsarrangementet. Thurø skole hav
 de  optaget en video og billeder, men uheldigvis er materialet gået 
 tabt, da skolens computer gik i stykker.  
 Vi har selv lidt materiale fra begge dage, så vi håber på, at vi kan 
 få lavet en film, som vil kunne blive solgt senere. 
 Vi deltog i Gl. Torvedag den 4. august sammen med Schack. 
 Den 12. november holdt vi Arkiveres Dag. 
�� Regnskab blev forelagt og godkendt. 
�� Der var ingen indkomne forslag.  
�� Kontingentet blev fastholdt til kr. 50,00 pr. person pr. år. 
�� Egon Rasmussen, Jane Isager og Niels Jensen blev genvalgt til       

bestyrelsen. 
�� Lise Andersen og Sussi Raun blev genvalgt som suppleanter. 
�� Heine Jensen og Knud Jenfeldt blev genvalgt som henholdsvis  

revisor og revisorsuppleant. 
 

Efter generalforsamlingen holdt Kjeld Berg Rasmussen et indlæg om 
Egon Rasmussen og hans eget arbejde med beskrivelsen af ejerforhold og 
slægtsforhold på alle 28 gårde i 1810, så langt som muligt bagud og frem-
ad.  

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.  



Lørdag den 10. november afholder vi ”Arkivernes Dag”  
hvor alle er velkomne. 
Er du interesseret i din slægts historie, eller 
måske vil du i gang med din slægtshistorie,  
vil vi meget gerne hjælpe.  

Oplysninger kan du også finde på ”nettet” 
bl.a. 
 thuroarkiv.dk 
 schackarkiver.dk 
 arkivalieronline.dk 
 svendborgmuseum.dk 
 Dansk Demografisk Database 
 ddd.dda.dk 

Vidste du at! Der har været en skole Bergmannsvej 17,  
der hvor Thurøhus ligger i dag. ”Frk. Vigtofts skole” 



”Øen” 
I Strandkanten, lidt vest for Thurøbund Yacht– og Kutterværft ligger dette 
hyggelige hus. 
Huset har sin helt egen historie og den fortælles herunder på fire forskellige 
måder. 
 På Thurøs lokalarkiv finder man de kolde kendsgerninger: 
 
Gambøtvej 28, ”Øen”, matr. Nr. 113, Thurø by og sogn. Et ved opfyldning 
af Thurø Bund indvundet areal er erhvervet som ejendom af skibsbygger 
Peter Hansen (Gut) 20. 11. 1889. Ved Ministeriel Skrivelse 25. 1. 1915 
skyldsat som matr. Nr. 113. 
Arkivet kan også fortælle det lidt hyggeligere. På vægen hænger et billede 
og derunder står:   
   Huset ”Øen” ved Gambøt 
 
På Kidholmen boede Per Gut med sin kone. Efterhånden kom der flere og 
flere børn til og pladsen blev for trang. Så fyldte Per Gut sin jolle med jord 
og sejlede den ind til Gambøt mange gange. Efterhånden dannedes en ø. 
Her byggede Per Gut et hus til sin familie. Han regnede med at bo skatte-
frit, fordi det var hans egen jord. Det sagde han til Sognerådsformanden, 
som tit kom ned og snakkede. 
Da huset var færdigt, sagde sognerådsformanden: ” Du kan it` kom i lan` 
her, før du betaler skat” Efter en tid med skænderier blev man enige, og der 
blev lagt en planke i land til Thurø. 
I ”Tåsinge Rundt - en historisk sejltur”  fortæller Valdemar Jensen i 1982 
om samme emne: 
I 1866 fortæller en annonce i Sydfynske Tiende imidlertid at skibstømrer 
Peder Hansen ville sælge sit næsten nye hus i Skårupøre, fordi han var flyt-
tet til Kidholm ved Thurø. Her slog han sig ned og boede i en slags jordhu-
le, men det frie og primitive liv havde også sine ulemper og da han tilmed 
havde stiftet familie ønskede han nu at vende tilbage til civilisationen og 
flyttede til Thurø. Her afviste man ham imidlertid af frygt for at få flere fat-
tige at underholde. 
Per Gut som han kom til at hedde på Thurø, lod sig ikke slå ud. Han slog en 
flok pæle i havbunden nogle meter fra Thurøs kyst, hvad ingen kunne for-
byde ham. Derpå fyldte han jord fra Kidholm omkring pælene og således 
opstod pø om pø en lille ø, hvorpå han byggede sig et lille hus.   



Han vedblev at fylde jord på indtil 
han en skønne dag var landfast og 
Turinerne måtte acceptere at deres ø 
var vokset både i areal og folketal! 
 
Huset der senere blev udvidet, lig-
ger stadig og minder om Per Gut`s 
usædvanlige energi og stædighed. 
Det har næsten, selvfølgeligt fået 
navnet ”Øen” 
I ”De Danske Øer” fortæller Achton Friis begejstret om Kidholms natur 
og fortæller: 
Måske er den lille holm ikke særlig fristende som opholdssted, og dog har 
den haft en menneskelig eneboer, endda for ikke så mange år siden. En 
gammel underlig knark landede for et halvt hundrede år siden og gav sig 
til at grave en jordhule i bakken. Han boede her i mange år, og sandsyn-
ligvis skriver det omtalte dige sig fra hans forsøg på at indhegne en stump 
have. Senere forsøgte eneboeren at skaffe sig indpas på landjorden syd for 
Thurø by; men her blev han hurtigt hældt ud - man skulle ingen fattige ha` 
ind i sognet og føde på, ellers tak; om han ville holde sig til Bregninge 
sogn, hvor han kom fra 
Men eremitten fandt på råd; han rammede nogle pæle ned i vandet nær 
stranden ved Gambøt, hældte jord på ovre fra Kidholm og byggede på 
denne nye ø et lille primitiv hus. Efterhånden som årene gik fyldte han 
mere og mere jord mellem huset og stranden, og en skønne dag var han 
”landfast”. Senere voksede på samme vis halvøen, han boede på, og til 
sidst ombyggede og udvidede han huset og lavede have omkring det. Han 
minder ved sin seje energi om de paddehatte, der kan vokse op gennem 
tykt asfalt. 
Den selskabelige anlagt eremit er for længst vandret heden og kanonise-
ret; men huset står endnu og er et af de mest idylliske steder på kysten. 
Også her kan der konstateres, at den der kommer med den mest levende 
og velbetalte beretning, er den mest utroværdige. Det var ikke en gammel 
knark, der flyttede til Kidholm. Det var en eneboer, der flyttede til Thurø. 
Og det var ubehageligt for Peter Hansens efterkommere, at denne fattige 
og selvhjulpne mand skulle omtales således. Selv Valdemar har troet på 
Achton Friis.  

 

Artiklen om ”Øen” er  af Bent Kjærbøl 



Et dokument fra Thurø Sogneforstanderprotocol 
fra år 1847. Bestemmelse ang. Køb af en jolle til 
brug for Præsten i Sct. Nicolai Sogn i Svendborg, 
samt andre bestemmelser jollen vedrørende. 

D. 20/10 (1847) 
 
Bestemmelse for een Jolle som October 1847 blev købt til Velærværdige 
Pastor Silfverbergs Befordring. 
Første 

Jollen overdrages til Skibstømmer Mester Jens Petersen for en Aarlig 
betaling af 5 Rd. For tilsyn, når Vinteren indtræder omtages Jollen 
ved Moder ode til Vinterens opbrud som da om forlanges overdrages 
et andet opsyn. 

2de Jollen afgiver Befordring i een enhver henseende til Præstens brug og 
naar han ønsker at benytte den til personlig brug. 

3. Dernæst Thurøe politimester Distrikt Lægen og Thurøe Sogneforstan-
deer i Øens forretninger. 

4. I øvrigt maae Jollen ei afbenyttes af nogen af Thurøes beboer med 
undtagelse af nødstilfælde enten ved at hente Jordmoder eller Docter 
og maa i ethvert tilfælde henvende sig til opsynsmanden, da at afleve-
re den i samme stand som den modtages. 

5. Til Jollens bekostes en Kodding til Fangline med laas, hvor Opsyns-
manden der til har nøglen, tillige paaligger det enhver, naar de har 
benyttet Jollen rengøre den førend de afleverer den til Opsynsmanden, 
hvad inventarium angaar til Jollen maa de levere hvor det modtages. 

7. Opsynsmanden har en gang om Aaret at kølhale Jollen forsvarlig for 
samme betaling og ei maa forandre farverne paa den med undtagelse 
at det ham bliver beordret. 

8. Hvad der forbruges til Jollens kølhaling føres Thurøes Beboere i Reg-
ning og udbetaling af Thurøes Sogneforstander. 

 
 Thurøe den 20 October 1847 C. M. Thurøe 
      Henrik Rasmussen 
      Peder Petersen 
      Jens Olsen 
Ovennævnte Conditioner antages af mig undertegnede dog forbeholder jeg 
mig ¼ Aars opsigelse, naar jeg ønsker det. 
        Jens Petersen 



Ligeledes bogen 
”En slægts historie” af  
 Rolf V. de Neergaard  

Kr. 150,00 

       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 
 

Bogen om 200-året for 
Thurøs frikøb, kan købes 
på Arkivet for Kr. 150,00 
 

Efterlysning !! 
 
Ligger du inde med billeder eller videoklip fra jubilæumsarrangementet 
den 19. og/eller den 20. november 2010, er vi meget interesseret i at mod-
tage 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 kan er også kontakte os på mail. 

Bestyrelsen 
Formand  Inger Søsborg  Tlf. 62 22 18 06 
Næstform.  Egon Rasmussen      Tlf. 62 20 54 22 
Kasserer   Niels Jensen  Tlf. 62 21 77 71 
Sekretær   Jane Isager                 Tlf. 62 20 59 14 
Medlem  Else Salomon             Tlf. 62 20 51 46 
Suppleant  Lise Andersen  Tlf. 62 20 55 90 
Suppleant  Sussi Raun 
 



Formanden fortæller: 

Jubilæum 
Den 19. og 20. november 2010 markerede vi her på øen 200 året 

for Thurøs frikøb. I anledning af dette blev der af Thurø Skole 

optaget video og taget en del billeder, med henblik på, at der 

skulle laves en film om de to dage. 

Desværre skete der det, at skolens computer gik i stykker og der var ikke taget 

back-up af det materiale skolen havde samlet. Derfor er der endnu ikke lavet en 

film fra jubilæet. 

Heldigvis har vi dog selv noget materiale fra jubilæumsdagene og vi arbejder på, 

at der på et tidspunkt bliver lavet en film, som vil kunne købes på arkivet. 

 

Mini-arkibas 

På vores hjemmeside, under diverse, har vi fået mini-arkibas. Det er en søgema-

skine, hvor man kan søge på de arkivalier som vi har registreret i Arkibas. 
 

 Arkibas er det datasystem, hvori Thurø Lokalhistoriske  
 Forening gemmer sine registreringer og billeder. 

 Mini Arkibas giver dig mulighed for at søge i netop ”vores” 
 database. 
Vi har endnu ikke lagt alle vores registreringer i Arkibas, men der bliver løbende 

lagt nyt på. 

Arkibas bruges af mange andre arkiver, så søger du efter oplysninger på aner i 

andre sogne, så prøv at gå på  lokalarkivernes hjemmesider, for at se om de bru-

ger mini-arkibas. 

 
 

 

Inger Søsborg 

Thurø Lokalhistoriske Forening 
Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø. 

Der er åbent hver tirsdag Fra kl. 16:00 – 18:00  
og 1. lørdag i hver måned fra kl. 10:00 – 12:00 
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