
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 1816 
Til Herredsfogden 
i Sunds Gudme Herred. 
   

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  
SWIPP 42 43 63 67 

Hjemmeside: www.thuroarkiv.dk 

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 

 

Medlemsblad 2016 

Genforeningsstenen  
Den hvide låge er indgang til Præstegården 

Billedet er fra 1925 
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Der deltog 54 personer. 
Formanden bød velkommen. 
Valg af dirigent: Kjeld Berg Rasmussen blev valgt. 
Formanden aflagde beretning, som blev godkendt. 
Regnskab blev aflagt og godkendt. 
Kontingentet fortsætter uændret med 50 kr. pr. person. 
Egon Rasmussen, Niels Jensen og Jane Isager var på valg til  
bestyrelsen. 
Alle 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 museumsinspektør  
Nils Valdersdorf Jensen om ”Smuglernes Paradis – før og nu”. 
 

Vores annonce til generalforsamlingen er efterhånden blevet en stor post. 
Vi overvejer at ændre i vedtægterne, således at vi kan indkalde til 
generalforsamling 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  
            info@thuroarkiv.dk  
og opgiv venligst dit navn og adresse. 
         På forhånd tak. 

Din mailadresse ønskes 

Referat fra generalforsamlingen  
i Thurø Lokalhistoriske Forening 

den 25. januar 2016 på Skipperkroen 

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.  

 

Brev af 8. april 1816 til Herredsfogeden i Sunds Gudme Herred. 
  
Beboerne på Thurø gør indsigelse mod at Øen skal have oprettet et 
særskilt præstekald. 
Da dette medfører udgifter for thurinerne, ønskede de, at bibeholde 
præsten fra Sct. Nicolaj Sogn. 
Og sådan blev det. 
 
 
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 
Fundationer Tom (Bind) 6. Pag. 52. 
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Til slut skal lyde en stor tak til alle de frivillige medhjælpere for 
samarbejdet og hjælpen i 2015. 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. 
Godt Nytår til Jer alle sammen. 
  
   Formand Thurø lokalhistoriske Forening 

 

 

Inger Søsborg 

Frk. Vigtofts Skole Bergmannsvej 17 (ca. år 1918 )  
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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.  

 

 

2 

Lørdag den 12. november afholder vi ”Arkivernes Dag”  

Klokkeslættet vil blive annonceret på hjemmesiden  

Køb en folkeaktie eller flere for at 

sikre, at Bergmannhus kan blive et 

kulturhus på Thurø.  

Når vi får et kulturhus i Bergmann-

hus 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  
 Bliv medlem 
 Køb aktier  
 Tilmeld dig support energi  

Meld dig ind i foreningen Bergmannhus 
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Formandens beretning til generalforsamlingen den 25. januar 2016 
 
Foreningen bestod den 31-12-2015 af 496 medlemmer. Desværre en 
nedgang på 21 medlemmer bl.a. p.g.a. en del dødsfald . Vores mål er at vi 
altid har 500 medlemmer, så vi har brug for Jeres hjælp til at skaffe nye 
medlemmer. Kender I nogen der vil være medlem, så giv besked til vores 
kasserer. 
Der er i 2015 registreret 138 besøgende i vores gæstebog. 
Der har i 2015 været afholdt 5 bestyrelsesmøder 
Så er endnu et år fløjet afsted og vi er fulgt med. Vi arbejder fortsat med 
registrering af gårde og husmandssteder. Vi renskriver folketællinger og 
nogle af dem, kan ses på vores hjemmeside. 
Derudover er vi i fuld gang med registrering i Arkibas 5, som er vores 
digitale registreringssystem. Mange af de registreringer vi laver, kan I se 
på www.arkiv.dk 
Der er dog en del billeder, som I ikke kan se, da der kan være copyright på 
dem. D.v.s. vi ikke må offentliggøre dem. Dog arbejdes der i 
Sammenslutningen for lokalarkiverne i Svendborg Kommune på, at vi kan 
betale en form for fælles copydan-afgift, hvilket så vil bevirke, at alle 
vores billeder må publiceres på arkiv.dk. 
I løbet af året har vi fået lavet en ny og mere moderne hjemmeside. Den 
hedder fortsat www.thuroarkiv.dk 
En tak til vores webmaster for dette. Tidligere har vi haft hjælp af Lars 
Kolmos til vores hjemmeside. Lars er ikke længere webmaster og jeg vil 
hermed gerne sige Lars mange tak for hans hjælp igennem de mange år, 
hvor han redigerede siden for os. Også en tak til Lars for, at han fik 
igangsat en ny og forbedret hjemmeside. 
Vi har haft besøg af Greve lokalhistoriske Forening. De kom 60 personer, 
som fik en rundvisning på arkivet og kirkegården. De var yderst tilfredse 
med vores arrangement, og vi blev inviteret med dem på Cafè Retro, hvor 
de indtog deres frokost. De var imponeret over vores arkiv og vores dejlige 
ø. 
I nov. havde vi Arkivernes Dag, hvor vi holdt åbent fra kl. 13 – 17. Vi 
havde besøg af 2 gæster, men vi vil meget gerne se flere. Så noter allerede 
nu i Jeres kalender, at der er Arkivernes Dag den 12. november i år. - Det 
er jo dejligt, når der kommer nogen der viser interesse for det arbejde vi 
laver. 
Vi har rigtig mange lysbilleder på arkivet. Sidste år fik vi en stor del af 
vores lysbilleder overført til digitale medier. Så er de indtil videre sikret 
for fremtiden. 
Vi har også mange kassettebånd og gamle VHS-bånd liggende. Disse vil vi 
også gerne have overført til nyere tids medier. Det er dog rimelig 
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bekosteligt, så det vides endnu ikke, hvornår vi får råd og tid til det. 
Sidste år blev alle foreningerne på Thurø indkaldt af Svendborg Kommune 
til et netværksmøde. Mødet gik ud på, at man skulle forsøge at få 
sammenhold foreningerne imellem. Der blev derfor iværksat en ny 
hjemmeside www.thuroe.infoland.dk som blev stillet gratis til rådighed. 
Der var hos de fremmødte foreninger enighed om, at det ville være en god 
idé med en sådan side. Siden skulle bruges til, at evt. tilflyttere kunne 
nøjedes med at gå ind på én side for at få ALLE informationer om Thurø, 
foreningslivet, erhvervslivet, skole, Kirke og indkøbsmuligheder. 
Det blev så mig der blev ansvarlig for at få siden op og køre, og det er den. 
Desværre mangler rigtig mange at melde ind til siden, hvad de vil have på. 
Der er også lavet en kalender på siden, hvor alle kan få indtastet 
oplysninger om, hvad der sker rundt omkring. Loppemarkeder, 
generalforsamlinger, sportsarrangementer, musikaftener og meget meget 
mere. 
Som jeg sagde før, så mangler jeg input til siden, derfor tror jeg 
efterhånden på, at siden ikke bliver til noget på lang sigt. Det er ærgerligt, 
syntes jeg, da det var meget nemmere for mange af os fastboende på Thurø 
at holde sig løbende opdateret om, hvad der sker på øen, og det ville også 
være nemt for tilflyttere at få et overblik over hele vores liv på øen. 
På sidste års generalforsamling omtalte vi, at det var en stor post at 
indrykke annonce i Ugeavisen når vi skulle holde generalforsamling. Vi 
bad derfor om at få mail-adresser fra så mange medlemmer som muligt. Vi 
har fået 71 mail-adresser, så vi har igen i år valgt at annoncere i 
Ugeavisen, så vi kan nå ud til så mange medlemmer som muligt. 
Jeg vil også give en opdatering på Foreningen Bergmannhus arbejde med 
at overtage Bergmannhus. 
Der er en del problemer med ombygningen af skolen, hvilket endnu 
engang har udskudt datoen for udflytningen af biblioteket. Sidste melding 
er nu, at det vil blive ca. 1. august 2016.   
Lokalhistorisk Forening forbliver i lokalerne på 1.salen i huset og der er 
blevet indgået en aftale mellem Svendborg Kommune og Foreningen 
Bergmannhus om, at der gives et årligt bidrag til Foreningen Bergmannhus 
for Lokalhistorisk Forenings drift/forbrug på 1.salen. 
Jeg vil tillade mig at opfordre Jer til at støtte Foreningen Bergmannhus. En 
støtte til dem, er også en støtte til os. I kan støtte på flere måder.          
Tegn et medlemskab, køb folkeaktier og/eller tilmeld dig support energi. 
Support Energi blanketter ligger på bordene. Du støtter med 2 øre/kWh el 
og 10 øre/m3 naturgas. Det bliver f.eks. til en årlig støtte på ca. 100 kr. 
årligt ved et el-forbrug på 5.000 kWh. 
Det var vist ordene for år 2015. 

http://www.arkiv.dk
http://www.thuroarkiv.dk
http://www.thuroe.infoland.dk

