
 

Medlemsblad 2015 

Fiskerhytterne ved Gambøt 



Referat fra generalforsamlingen  
i Thurø Lokalhistoriske Forening 

Den 2. februar 2015 på Skipperkroen 

 

Der deltog 61 personer ved generalforsamlingen. 

 

Formanden bød velkommen. 
Valg af dirigent: Kjeld Berg Rasmussen blev valgt 
Formanden forelagde beretningen, som blev godkendt. 
Regnskab blev aflagt og godkendt.  
Kontingentet fortsætter uændret med kr. 50,00 pr. pers. 
Inger Søsborg og Else Salomon var på valg til bestyrelsen.  
Begge blev genvalgt. 
Suppleanterne Lise Andersen og Sussi Raun var på valg.  
Begge blev genvalgt. 
Heine Jensen blev genvalgt som revisor og Randi Helt blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 
 
Efter generalforsamlingen fortalte bimester Jørgen Bang om folk og fæ 

fra Thurø. 
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Vores annonce til generalforsamlingen er efterhånden blevet en stor post. 
Vi overvejer at ændre i vedtægterne således at vi kan indkalde til general-
forsamling pr. mail. 
For at få et overblik over, hvor mange af vores medlemmer, vi kan 
"ramme" på denne måde, beder vi om at få sendt din mailadresse.  
Så skriv derfor en mail til os på  
       thuroe-arkiv@mail.tele.dk  
og opgiv venligst dit navn og adresse. 

Din mailadresse ønskes 



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.  

 

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. 

 

 

”Thurø Lokalhistoriske Forening har sammen med 550 andre små danske 
lokalarkiver og professionelle arkiver skabt en unik dansk kulturskat på 
nettet. Kulturskatten ligger på www.arkiv.dk, som gik i luften den 20. fe-
bruar 2015, og hjemmesiden bugner af historiske billeder og originalpapi-
rer fra blandt andet Thurø. 
Det er Sammenslutningen af Lokalarkiver, der står bag den nye hjemme-
side, hvor man kan søge blandt en million billeder og lige så mange origi-
nalpapirer i form af for eksempel breve, kort og stedsbeskrivelser. 
De mange arkiver har siden slutningen af 1980èrne arbejdet med at regi-
strere historisk materiale elektronisk. Det er det materiale, der nu bliver 
offentliggjort på www.arkiv.dk. der er meget mere på vej. 
Der er stadig masser af materiale, som ikke er registreret elektronisk, så 
der er nok arbejde til mange år endnu. Rigtig god fornøjelse med søgnin-
gen i Danmarks største digitale ”scrapbog”. 
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Lørdag den 14. november afholder vi ”Arkivernes Dag”  
klokkeslættet vil blive annonceret på hjemmesiden  

Ny spændende hjemmeside til brug for slægtsforskning 
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Formandens beretning på generalforsamlingen den 2.2. 2015 
 
Foreningen bestod den 31.12. 2014 af 517 medlemmer. 
Der er i 2014 registreret 86 besøgende i vores gæstebog. 
Vores hjemmeside har været besøgt af 1695 gæster. 
Der har i 2014 været afholdt 6 bestyrelsesmøder. 
     _______________________________________________________ 
 
Året 2014 har været kørt i samme spor som de foregående år. Vi har stadig gang  
i at få registreret på gårde og husmandssteder, hvem der har boet der gennem 
tiden. Projektet skrider godt fremad, men der mangler stadig en del. Så Egon og 
Kjeld knokler fortsat videre. 
Vi er også i gang med at afskrive flere folketællinger for Thurø Sogn. Vi skriver 
og gemmer på computeren og vi udskriver også et eksemplar, som I har lov til, at 
komme og kigge i, hvis I forsker i de gamle thurinere. Nogle af vores folketællin-
ger er lagt på vores hjemmeside, men det bliver af tekniske årsager, ikke alle der 
bliver tilgængelige der. 
I 2014 besluttede vi at stoppe med at holde lørdags åbent. Vi havde tidligere 
åbent den 1. lørdag i hver måned, men vi holdt i 2013 statistik over vores gæster 
og der kom ikke nogen disse lørdage. I stedet har vi ændret vores åbningstid om 
tirsdagen. Vi har nu åbent fra kl. 14 – 18 i stedet for 16 – 18. Vi åbner dog også 
på andre tidspunkter, hvis det er aftalt i forvejen. 
Den 10. juni havde vi besøg fra kommunen. Vi havde inviteret, Erhvervs- Be-
skæftigelses - og Kulturudvalget herover. Dette var for at vise dem vores lokaler 
samt vore arkivalier og udstilling. Tanken var at fortælle dem vigtigheden af, at 
Thurø kan få lov til at beholdes sin kulturarv her på arkivet. Biblioteket skal jo i 
2015 flytte til skolen og vores bekymring var jo, om kommunen kunne finde på 
at sælge Bergmannhus, for så ville vi være hjemløse. 
Dog har Thurø så, været så heldig at der er blevet stiftet en forening til bevarel-
sen af Bergmannhus. Sidste melding fra denne forening er, at kommunen har ud-
stedt en råderetsaftale, så Foreningen Bergmannhus har råderetten over ejendom-
men i 25 år. Dette skulle så gerne bevirke, at vores forhold forbliver uændrede. 
Jeg vil appellere til Jer alle om at støtte foreningen Bergmannhus. De har brug 
for opbakning og økonomisk støtte, for at husets bevarelse kan blive en realitet. 
I november md. havde vi Arkivernes Dag. Vi havde en super god dag, hvor der 
var 10 gæster. Det er dejligt, når der kommer besøgende sådan en dag, så vi kan 
vise det frem, som vi har. 
Så har vi også gang i et nyt edb-system, som hedder Arkibas 5. Det er et system 
på nettet, hvor vi registrerer alle vores arkivalier. Vi har været så heldige, at alle 
de informationer vi havde lavet tidligere, blev overført automatisk til det nye sy-
stem. Men vi har en del sager, som skal gennemgås manuelt. Systemet er ikke 
tilgængeligt for brugere udenfor arkivet.  
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Inger Søsborg 

Her har vi stadig, det der hedder Mini Arkibas, som I alle kan se eller bruge på 
vores hjemmeside. 
Der er også gang i skibshistorier. Charlis er ved at oparbejde en fantastisk data-
base over skibsfarten på Thurø, som omfatter både skibe og personer. Det bliver 
et godt værktøj for os og vore efterkommere. 
Sædvanen tro har vi igen i år haft to arrangementer for vores frivillige hjælpere 
på arkivet. Arrangementer for at sige tak, for den frivillige indsats for arkivet. 
Vores sommerudflugt gik til Ditlevsdal Bison Farm og Kongsdal Park. Vi havde 
en dejlig dag, med okay vejr, hvor regnen dog silede ned, mens vi sad i læ og spi-
ste vores medbragte mad. 
Vi havde også en lille julekomsammen, hvor vi fik gløgg og æbleskiver. Her 
medbringer vi hver især en lille pakke og så har vi pakkeleg, hvor vi stjæler pak-
ker fra hinanden og bytter pladser. Lille fitness show! 
Det var vist ordene for år 2014. 
Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige medhjælpere for samarbejdet og 
hjælpen i 2014. 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 arbejds-
grupper. 
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 gem-
me på, så er vi stort set interesseret i alt. Så inden I smider no-
get 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. 

 Godt Nytår til Jer alle sammen. 

Fastelavnsoptog 1950 
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Afskrift af kontrakt fra kommunekassen. Aftalen er indgået af øens købere 
og Niels Hansen Foged. 
  
1814. 1 Maj 
  
Damstrædet Betræffende hvor Niels Hansen Foged haver forlagt Veien og 
opført Hein af Sten, som er udflyttet nærmere til Dammet end førhen, hvor-
for Niels Hansen Foged for sig og Efterkommere forpligter sig til alle Ti-
der, at holde en Aabning og Giennem Kiørsels Vej i gjennem hans Hauge, 
hvor den gamle Vej tilforne har været, for i Nødstilfælde at benytte denne 
Giennem Kiørsel, da Hegnet er saa vidt udflyttet at der ikke gives rum til at 
vende en Vogn, naar dette uryggelig holdes af Niels Hansen og Efterkom-
mere maa Hegnet blive staaende paa det nu opførte Sted, men i Mangel af 
Misligholdelse skal Heinet tilbagerykkes saa at der kan blive god Vende-
rum for en Vogn imellem Hegnet og Dammet. Saaledes er denne Forening 
sluttet imellem Øens Kiøbere og Niels Hansen Foged. 
  
Thurøe den 1 Maj 1814 
Niels N. H. S. Hansen 
      med ført pen 

Damstræde, hvor der nu er parkeringsplads 



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

kr.150,00  

  Vi sælger  
 
Dækkeservietter   
5 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 
Bøger om Thurøs historie  
4 forskellige      fra stk. kr.   50,00 
Rabat ved køb af flere bøger 

Bogen om 200-året for 
Thurøs frikøb, kan købes 
på arkivet for kr. 150,00 
 

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 
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Mangler du en gaveidè 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 bil-
leder og optagelser fra jubilæumsarrangementet 
den 19. og 20. november 2010. 



Thurø Lokalhistoriske Forening 
Bergmannsvej 70, 1. sal, Thurø. Tlf.: 6220 6367 

Der er åbent hver tirsdag fra kl. 14:00 til kl. 18:00  
eller efter aftale 
Fynske Bank 

Konto nr. 0813 - 813 021 33 68 

Støt foreningen Bergmannhus 

Meld dig ind i foreningen Bergmannhus, køb en folkeaktie eller flere for  
at sikre, at Bergmannhus kan blive et kulturhus på Thurø.  
Når vi får et kulturhus i Bergmannhus sikrer vi at Lokalhistorisk  
Forening fortsat kan blive på 1. salen. Hvis vi ikke støtter op om dette, kan 
vi risikere, at arkivet lukkes og hele Thurøs kulturarv måske flyttes til de 
samme lokaler, hvor man opbevarer søfartssamlingerne fra Troense!  
 
Så en stor appel fra bestyrelsen i Lokalhistorisk Forening til alle på Thurø. 

Støt Foreningen Bergmannhus. 
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