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Referat fra generalforsamlingen
i Thurø Lokalhistoriske Forening
Mandag den 27. januar 2014 på Skipperkroen.
Der var 53 medlemmer der deltog i generalforsamlingen.
Kjeld Berg Rasmussen blev valgt til dirigent.
Kassereren forelagde bestyrelsens beretning, som blev godkendt.
I beretningen blev nævnt, at der pr. 31.12. 2013 er 521 medlemmer,
af foreningen.
Regnskab blev forelagt og godkendt.
Der var ingen indkomne forslag.
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 50,00 pr. år.
Egon Rasmussen, Jane Isager og Niels Jensen blev genvalgt til
bestyrelsen.
Lise Andersen og Sussi Raun blev genvalgt som suppleanter til
bestyrelsen.
Heine Jensen blev genvalgt som revisor og
Randi Helt nyvalgt som revisor suppleant.
Efter generalforsamlingen blev der vist billeder fra Thurø set fra luften.

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

Thurø Lokalhistoriske Forening
Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø.
Telefon nr. 6220 6367
Der er åbent hver tirsdag fra kl. 14:00 til kl. 18:00
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Lørdag den 8. november afholder vi ”Arkivernes Dag” hvor alle er
velkomne. Er du interesseret i din slægts historie, eller måske vil du gerne
i gang med din slægtshistorie, men mangler hjælp,
så vil vi meget gerne hjælpe.
Oplysninger kan du også finde på ”nettet”
bl.a. på siderne:
thuroarkiv.dk
schackarkiver.dk
arkivalieronline.dk
svendborghistorie.dk
Dansk Demografisk Database: ddd.dda.dk
skibefrathuro.dk
genea.dk/bibliotek

Grasten Badehotel - Kastanievej 4
(Kilde: Danmark set fra luften)
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BESTYRELSENS BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN 27.1. 2014

Pr. 31.12. 2013 havde foreningen 521 medlemmer, heraf 424 medlemmer på
Thurø og 97 medlemmer udenøs.
Der er 86 registreret som besøgende i vores gæstebog. Heraf 17 medlemmer fra
Horne Lands Folkemindesamling, som besøgte arkivet den 25. juni og som
efterfølgende fik en rundvisning i Thurø Kirke og på og omkring kirkegården.
Bestyrelsen har afholdt 6 bestyrelsesmøder i løbet af året, ca. et hver anden
måned. - Via SLA, som står for Sammenslutningen af Lokalarkiver, har vi siden
primo 2012 haft muligheden for at registrere vore arkivalier i MiniArkibas og
som kan ses på vores hjemmeside under samlinger. Dette arbejde er fortsat i 2013
og der er afholdt kurser i lokalt regi for nogle af vore frivillige medarbejdere. Det
er stort arbejde, som dels består af de gamle arkivalier modtaget og registreret på
papir i perioden 1983-2010 (vi er nået til 1999) og dels nye indkomster efter
2010, som med det samme registreres i Mini Arkibas.
Det er planen fra SLA´s side, at de inden for det næste års tid går i luften med det
nye Arkibas 5, hvor bl. a. levende billeder kan registreres og den nye
formidlingsplatform www.arkibas.dk , hvor alle Danmarks arkivsamlinger på
tværs af lokalarkiverne, skal kunne søges i hele Danmark. Dette blev muligt, da
der i efteråret 2013 blev givet 1,8 mill. kr. til projektet fra A.P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Vi har deltaget i møder i Schack, som er en sammenslutning af alle
lokalhistoriske foreninger og arkiver i Svendborg Kommune. Under Schack´s
regi er der i løbet af 2013 aftalt besøg hos hinanden og den 25. september fik vi
besøg af frivillige medarbejdere fra følgende arkiver: Tåsinge, Svendborg, Sørup
og Sct. Jørgens, Tved og Egebjerg. Under besøget gik snakken lystigt og der blev
udvekslet historier og erfaringer. Frivillige fra vort eget arkiv har besøgt
arkiverne i Tved, Svendborg og på Drejø. Sidst på året har 5 frivillige deltaget i
et kursus i slægtsforskning på internettet.
Beskrivelser af gårdhistorier er afsluttet, men ikke renskrevet endnu..
Beskrivelser af husmandssteder er påbegyndt med start af skovhusene.
Folketællingen 1906 er færdigskrevet og lagt på vores hjemmeside. Vi er herefter
i gang med at skrive FKT 1911. Kirkebøgerne fra 1752 og til og med 1892 er
færdige og kan læses på arkivet.
Kulturudvalget og embedsfolk fra Svendborg Kommune er en gang om året på
besøg hos forskellige kulturelle steder og den 28. oktober besøgte de os på vor
egen foranledning. Det var den dag, hvor den første orkan ramte Danmark – vi
må ikke håbe, der ligger noget symbolsk i besøget lige netop den dag. Det er vort
indtryk, at de var meget begejstret for at se vort arkiv, dvs. det er jo nærmest et
museum. Der er i skrivende stund ikke klarhed over, hvad Svendborg Kommune
vil stille op med Bergmannsvej 70, når folkebiblioteket er flyttet hen på skolen,
når renoveringen af denne er tilendebragt.
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I årets løb har vi for alle frivillige medhjælpere haft 2 arrangementer.
Den 8. september 2013 gik sommerudflugten til Johannes Larsen Museet og
Farvergården i Kerteminde. Det var en dejlig tur og stor tilfredshed fra deltagerne.
Den 3/12 2013 havde vi julekomsammen. Der blev serveret æbleskiver og gløgg.
Vi havde en fornøjelig aften med bl.a. pakkespil.
Lørdag den 9. november var det arkivernes dag. Vi havde ikke et specielt emne,
men kørte forskellige billeder og film på flere computere. Der kom kun en enkelt
besøgende, men vi hyggede os.
Via vores egen frivillige webdesigner har vi fået vor hjemmeside frisket op.
Vi synes selv, den fremtræder i et pænt og indbydende design.
Der sker løbende scanninger af lysbilleder og opdateringer af skibsregistre og
søfart. - Vi har igen i 2013 udlånt vores lokaler, dels til Sømandsforeningen på
Thurø, som låner vore lokaler til deres bestyrelsesmøder og dels til
Borgerforeningen, når den får besøg af julemanden, som bruger vores balkon. Tak
til begge foreninger for et godt samarbejde. - Det skal også nævnes, at vi
stadigvæk har et godt samarbejde med Tom Kristensen og Karin Michaèlis
grupperne, som vi jo har et tæt forhold til via vore udstillinger af de to berømte
digtere.
Der er lavet en ny hjemmeside www.genea.dk/bibliotek , hvor der henvises til
mange brugbare hjemmesider om slægtsforskning. - Til slut vil vi takke alle de
frivillige medhjælpere for samarbejdet og hjælpen i 2013. Det er dejligt, at I gør
det store arbejde for foreningen og det er dejligt, at vi har så godt et samarbejde og
sammenhold på tværs af alle arbejdsgrupper.
Til alle jer der deltager i aften, vil vi sige tak, fordi I bakker op om vores forening,
og husk så på, at når I rydder op i kældre og på lofter, og der er ting fra Thurø,
som I ikke længere vil gemme på, så er vi stort set interesseret i alt. Så inden I
smider noget ud, så spørg lige os eller kom forbi med det, så kigger vi på det. Har
i problemer med at komme ind med det, så ringer I blot og vi kommer hjem til jer.
Mini-arkibas
På vores hjemmeside, under samlinger, har vi mini-arkibas. Det er en
søgemaskine, 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

6
Svendborg Amt – Landvæsenskommisionssager 1792-1796 – læg nr. 2
Dokumenter
Som er fremlagt ved forretningen paa Bjørnemose den 21 de december 1792 udskiftningen
paa Thurøe vedkommende. Mangler Alene taxationsforretningen som er hos hr.
Landmaaler NOUVELL for at blive afhielmet, da den derefter kan faas hos ham.
Copie no. 3449 - 1792
Bevilling
For Enkefrue Grevinde Ahlefeldt Laurvig paa 2 de halve bøndergaardes nedlæggelse paa
Thurøe under Bjørnemosegaards gods i Nyborg Amt.
Vi Christian den Syvende af Guds naade Konge til Danmark og Norge, de Venders og
Gothers, hertug til Slesvig Holsten, Stormarn, Ditmarsken og Oldenburg.
Gjør alle vitterligt: at som os elskelig enkefrue grevinde E. J. Ahlefeldt Laurvig til
Bjørnemosegaard i Nyborg Amt haver andraget, at hun for at forskaffe 18 jordløse huuse
paa den hende under bemældte gaard tilhørende Thurøe nogen tillæg af jord i anledning af
denne Øes udskiftning, saavelsom og, for at kunne Give gaardbeboerne sammested verlag
for den græsning som de maatte savne med skovens fredning med videre, anses det
fornødent, der at nedlagge 2de halve bøndergaarde, som for nærværende tid ere
fæsteledige, og hver staar for 2 tdr 4 skp. Hartkorn, saa haver Vi, efter derom gjorte
ansøgning og derover indkommen erklæring allernaadigst bevilget og tilladt, ligesom Vi
og, i kraft af Vores under 14de december forrige aar ergangne allernaadigste resolution,
hermed bevilge og tillade, at fornævnte frue Grevinde Ahlefeldt Laurvig maae nedlægge
forbemeldte 2de bøndergaarde, og omdeele deres jorde og Hartkorn tilsammen 5 tønder til
brug under de øvrige paa bemældte Øe tilbageblivende 28 gaarde med Vilkaar At disse i
de 2de halve gaardes sted som nedlægges, indrettes 2de huuse til fornøden bolig for ligesaa
mange Huusmandsfamilier. At til hver af disse 2de huuse saavelsom til et hvert af de 18
jordløse huuse som ere for nærværende tiid paa Øen, henlægges ved udskiftningen 3
tønder land mideljord, hvorefter disse 20 huuse saaledes af Bjørnemosegaards nærværende
og efterkommende besiddere bestandigen med bygning beboere og jorder holdes ved lige,
hvorom rigtig forklaring hvert aar til Amtstuen bliver at indgive. At hoveriet for godsets
øvrige bønder ikke herved i nogen maader forøges og at vedkommende Tiendetageres
lovlige rettigheder saavelsom Vore egne skatter og rettigheder bliver med den forordning i
alle mader uforkrænkede, hvorefter de vedkommende sig allerunderdanigst have at rette.
Forbydendes alle og enhver herimod efter som forskrevet staar, at hindre eller i nogen
maade forsøg at gjøre under Vor hyldest og naade. Givet paa Vort Slot Christiansborg
udi Vores kongelige residentstad Kjøbenhavn den 22. september 1792.
Under Vores kongelige segl
Efter hans kongelige majestæts allernaadigste specielle befaling.
J. Høe

SEGL
/ Aaby

Bevilling for enkefrue Grevinde Ahlefeldt paa 2 de halve bøndergaardes nedlæggelse paa
Thurøe under Bjørnemosegaards gods i Nyborg Amt.
Denne udskrift rigtighed forvisser

LARSEN
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Bogen om 200-året for
Thurøs frikøb, kan købes
på arkivet for kr. 150,00
Ligeledes bogen
”En slægts historie” af
Rolf V. de Neergaard
kr.150,00

Vi sælger bl.a.

Dækkeservietter
4 forskellige slags
pr. stk. kr. 20,00
Postkort m. skibe
pr. stk. kr. 3,00
Thurø film VHS
pr. stk. kr. 75,00
Thurø film DVD
pr. stk. kr. 150,00
Jubilæums DVD
pr. stk. kr. 50,00
Thurø Bund billede
pr. stk. kr. 650,00
2 bøger om Thurøs historie
pr. stk. kr. 100,00
Bog: Thurøs historie I stk.
kr. 50,00
Bog: Thurøs historie II stk.
kr. 75,00
Mangler du en gaveide! Til en der interesserer
sig for historie, eller en der har interesse for
Thurø, så giv personen bogen om
”Thurøs frikøb”. Den kan stadig købes for
kr.150,00 her på arkivet. Køber du bogen
følger der en gratis DVD med, med billeder
og optagelser fra jubilæumsarrangementet den
19. og 20. november 2010.

Arkivet har ændrede åbningstider.
Tirsdag fra kl. 14:00 til kl. 18:00.
eller efter aftale. Aftale kan laves pr. mail eller
på arkivets telefon tirs. mellem kl. 9:00 og 18:00.
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.
Kan indbetales på reg. nr. 0813 konto 8130213368 Fynske Bank

Vær med til at bevare Bergmannhus

Vi har dannet en forening på Thurø, der ønsker at bevare Bergmannhus til
glæde og gavn for borgerne på øen. Vores ønske er et samlingssted for alle
aldersgrupper, hvor der kan foregå både sociale og kulturelle aktiviteter.
Vi ønsker også, at Lokalhistorisk Samling bibeholdes på første salen i huset.
Det er vigtigt, at vi er så mange medlemmer som muligt, for at
sende et signal om at vi er rigtig mange, der bakker op om ideen.
Du kan blive medlem af Foreningen Bergmannhus ved at ringe eller
skrive en mail. Telefon 41 82 39 88 / mail: lone.holm@hotmail.com.
Du må også meget gerne kontakte os, hvis du ønsker yderligere information
Med venlig hilsen

Foreningen Bergmannhus

