
  

 

 

 

 

 

 

 

August 2015 

Foto: Annelise Skovgård Olsen 

Ebberup Rideklub står som formidler af 10 ponyer, der er på  

sommergræs på Thorø.  

Hestene bruges i forbindelse med aktiviteter for Københavnerbørn, der 

er på koloni i sommer, oplyser Conny Twisttmann, som er formand for 

rideklubben. 
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Thorøhuse Bylaug: Bestyrelsen 

 

Formand: Bolette Eggers. Skolebakken 4. Tlf. 64712674, 

mobil: 21442498 

Mail: bolette.eggers@mail.dk 

Kasserer: Palle Isaksen: Jacob Gades Vej 22. Tlf: 

64714400 Mobil: 40174810. 

 Mail: pisa@pisa.dk 

Sekretær: Jørgen Eeg Sørensen. Ålevejen 3. Mobil: 

21470639. 

Mail: joergeneeg@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Margrethe Vestergaard. Jacob Gades 

Vej 1. Tlf: 64713868. Mobil: 29602070.   

Mail: margrethe.vestergaard@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem: Lasse Lauridsen: Jacob Gades Vej 

26. Mobil: 23906812. 
 Mail: lasselau@hotmail.com 

Bestyrelsessuppleant 1: Bente Hyldgaard. Jacob Gades 

Vej 23. Mobil: 61654640. 

 Mail: bhygaard@gmail.com 

Bestyrelsessuppleant 2: Niels Nielsen. Drejet 4. Tlf: 

64714661. Mobil:24232507. 

 Mail: nn@asyard.dk 

 

 

 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
mailto:pisa@pisa.dk
mailto:joergeneeg@gmail.com
mailto:margrethe.vestergaard@gmail.com
mailto:lasselau@hotmail.com
mailto:bhygaard@gmail.com
mailto:nn@asyard.dk
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Thorøhuse  Postens redaktør 

Bjarne Toft Olsen 

Ålevejen 11, telefon: 26390999 eller 64712704 

 

Bladet udgives af Bylauget og omdeles til alle  

husstande i byen. Indlæg sendes til: 

btols48@gmail.com 

 

Deadline for næste nummer: Mandag den 26. oktober 2015 

Husk: Du kan få tilsendt bladet elektronisk, send blot en mailadresse til mig 

Redaktøren har ordet 

Lokalhistorie interesserer mange, og i dette nummer af Thorøhuse Posten er 

der hele tre historier fra vores fortid, altså noget der er lokalt forankret.  

 Esben Brage er flittig leverandør af lokalhistorisk stof, og også i dette 

nummer har han givet et bidrag til forståelsen af en gammel lodsbog fra 

1916.  

 Forfatter Søren Ellemose har bidraget med en foromtale af sin nye 

bog om Harald Plum (udkommer 1. oktober). Thorøhuse Bylaug inviterer i 

øvrigt til foredrag med forfatteren den 16. september. 

 Marianne Hildebrandt fra Lokalhistorisk Arkiv i Kærum/Sønderby 

sender en omtale af Thorøhuses kapel, fortalt af lærer Pedersens datter Ger-

da Rosts. Hele artiklen kan læses i lokalarkivets årsskrift - det får man til-

sendt, hvis man melder sig ind i foreningen. Og de vil gerne have flere med-

lemmer, skulle jeg hilse og sige. 

 

Redaktionen takker for bidragene med følgende citat: 

 

”Når du kender din fortid, kan du forstå din nutid og forme din fremtid.”  

 

God fornøjelse med læsningen! 
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Bogen ”Den danske Lods 1916” har jeg lånt af en god ven. Den 

historiske tid var under 1. verdenskrig, mens den dansk/tyske grænse 

gik lige syd for Kolding, og Årø var tysk. Den nuværende grænse 

blev fastlagt ved genforeningen i 1920. 

Jeg har scannet den side i bogen, der handler om besejlingen af As-

sens og Thorø (se side 6) og bedt lokalhistoriker Esben Brage om en 

kommentar (side 7).  Bjarne Toft Olsen 
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VVS – Ventilation – Blikarbejde 
 Fra ide til virkelighed. 

 Tlf. 64715646  Email mal@boegskov-vvs.dk     
www.boegskov-vvs.dk 

mailto:mal@boegskov-vvs.dk
http://www.boegskov-vvs.dk/
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Thor Fisk 
Keld Mogensen 
40820030 

 Esben Brage sender følgende kommentar. 
Ganske kort tid efter ’Den danske Lods 1916’ blev udgivet, 

blev Lillebælt mineret af tyskerne på højde med Wedellsborg, strækkende sig øst / 

vest, og der lå også et tysk bevogtningsfartøj i området resten af 1. Verdenskrig. 

Kay Plum kendte tilsyneladende den tyske kaptajn ret godt, når Harald Plum kom 

sejlende i ’Depechebåden’ fra København, så sørgede Kay for, at Harald sikkert 

kunne bevæge sig gennem minefelterne, når han besøgte Thorø. 

  En ting, der undrede Kay, var, hvor Harald skaffede brændstof til båden, 

som var ret forslugen med en efter datidens forhold uhørt stor motor på 150 HK. 

  Overkommandoen havde jo styr på alt brændstof, havre til hestene samt alle 

konsumvarer, men for Harald var intet umuligt. 

  Jeg har kopier af brevvekslingen på ca. 1000 sider fra Kay til Harald og ca. 

2.000 breve fra Harald til Kay (De sidstnævnte er ikke officielt eksisterende, og 

derfor klausuleret TYS – TYS breve), jeg vil gå dem igennem for evt. at finde no-

get relevant materiale om de omkringliggende farvande. 

   Jeg er også indehaver af et meget stort kort med mange ajourførte opmålin-

ger af Thorø fra 1760 til 1970’ erne. 

 På dette kort er samtlige anløbsbroer på Thorø indtegnet med årstal for etab-

leringen. 

  

Med venlig hilsen 

Esben Brage 
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Farvandene omkring Thorø under 1. Verdenskrig. 
 
I krigsårene 1914 – 1918 herskede der specielle forhold i farvandene 
omkring Thorø, især ved tilstedeværelsen af og bevogtning med tyske 
krigsskibe samt spærring for sejladser ved udlagte søminer. 
 
Danmark var under 1. Verdenskrig et neutralt land, men vi blev pres-
set af tyskerne til at minere de indre danske farvande for at blokere 
sejlads fra de øvrige krigsmagter. 
Englænderne blev dog tophemmeligt orienteret om, at Danmark ikke 
havde armeret minerne ved udlægningen, derved kunne Danmark op-
retholde sin status som et neutralt land i briternes øjne. 
    
’Minespærringen’ i Lillebælt forløb fra Wedellsborg Hoved på den fyn-
ske side til Hejlsminde på den jyske side af Lillebælt. 
Ved gennemsejlingsstedet, der var beliggende tæt ved Wedellsborg 
Hoved, var der placeret et tysk vagtskib til at kontrollere forbisejlende. 
 
Selv om Danmark var neutralt, krænkede tyskerne mange gange den-
ne neutralitet, bl. a. med deres ubåde, et eksempel på dette er, at de 
passerede Thorøsund i delvis neddykket tilstand. 
Thorøsund var på det tidspunkt 7 – 11 m. dybt, og ubådene var af væ-
sentlig mindre beskaffenhed. 
  
Harald Plum havde i 1917 købt Thorø ubeset, og nu brændte han for at 
besigtige investeringen. 
På det tidspunkt ejede han blandt andet ”Depechebaaden”.  
Den havde efter datidens målestok en uhørt motorstørrelse på 150 Hk. 
og kunne derved skyde en fart på 
35 knob, distancen fra Assens til Thorø kunne tilbagelægges på 3 – 4 
min. 
Når Harald Plum lagde til i Assens, blev det via aviserne offentligt be-
kendtgjort, at publikummer var velkomne om bord til at besigtige vid-
underet. 
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Som beskrevet agtede Harald Plum at tage turen fra København til 
Thorø medio juli måned 1917. 
Dette var dog ikke uden betænkeligheder fra storebroderen Kay 
Plums side (Han havde prokura over Thorø, for lillebroderen Harald 
Plum, det være sig både praktisk og økonomisk). 
Betænkeligheder bestod både i, hvordan minefelterne kunne passe-
res, samt hvordan der kunne skaffes brændstof til den forslugne 
motorbåd. 
 
Brevkopi 69 af 24. juni 1917 indeholder Kays anvisninger og forma-
ninger (ordret afskrevet): 
Din Plan med Motorbaaden lyder rigtignok som et Eventyr, navnlig i 
disse Tider, hvor en Rejse mellem Assens og København jo ellers 
tager en Evindelighed. Jeg har anmodet Kaptain Rydinger paa Vagt-
skibet, der ligger Norden for Wedellsborg , om at lose dig igennem 
Minefeldtet, selvom du kommer efter Solnedgang, hvad der ellers 
ikke er tilladt, ligesom jeg har anmodet ham om at lose ”Ejgin II” 
igennem, saa snart den kommer, samt straks give mig telefonisk 
Meddelelse saa snart i ere i Farvandet. 
Formaningerne fortsætter i brevkopi 70 af 24. juni 1917: 
”Du maa absolut helst passere Minefeltet ved dag, og inden det bli-
ver mørkt, men i hvert Tilfælde anløbe Vagtskibet, hvis Chef er en 
meget god Ven af os, og en hyppig Gæst paa Wedellsborg og en god 
ven af den Gamle Lehnsgreve”. 
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At skaffe brændstof var også et stort problem, både Overkommandoen 
og Benzinnævnet var hurdler, der registrerede alt - også alle daglige kon-
sumvarer, bl.a. havre til foder af heste etc. for at nævne et eksempel. 
 
I brevkopi 74 af 12. juli 1917 står der følgende: Fra Benzinnævnet har 
jeg idag faaet saalydende Brev: 
 
”I Anledning af Deres Andragende af 26. juni skal man meddele, at Næv-
net savner hjemmel til at anvise Sprit til Forhandling” 
(I brev fra Kay til Harald) Som du vil erindre rekvirerede jeg 24. Juni 
1000 l Sprit ved De danske Spritfabrikker til dig, fik fra disse Svar, at de 
kun kunde udlevere mod Rekvisition fra Benzinnævnet, nu 16 Dage efter 
Modtagelsen af min Ansøgning, hvoraf  jeg sendte dig. 
 
Man blandede benzinen med sprit til brændstof, derfor en bestilling af så 
store kvanta sprit. 
Der var mangel på alt, selv stearinlys, som der skulle anvendes ved Tho-
røgaards indvielse den 1. juli 1918. 
 
Men for Harald Plum var intet umuligt, han kunne fremskaffe ALT, hvad 
der var behov for, fremgår det af den meget intense brevveksling mellem 
Kay og Harald vedr. Thorø. 
 
Esben Brage  
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Fredag den 12. juni var onsdagsklubben på sin årlige udflugt. 

Alle klubbens nuværende medlemmer deltog. 

Turen gik i år, i fuld solskin, til den dejlige ”Japanske Have” i Broby, 

som er helt utrolig smuk og bestemt et besøg værd.  Også dens dejlige 

spisested med skønne lækkerier fra den japanske kogekunst blev 

afprøvet, og alle var meget tilfredse med det hele. 

Deltagerne var. 

  

Bente-Eva-Edith-Karen-Gudrun-Gerda-Ulla og Vivian 

  

 

  

Hilsen Vivian 

Foto: Vivian 
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Foto: Vivian 
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Nekrolog 

 

Da flagene gik på halv  i Thørø Huse d. 15. juni, var det til ære for Viggo Ar-

necke,  der stille havde fået fred. 

 

Viggo efterlader sig et minde om et  socialt og realistisk  menneske, der kunne 

omgås alle med respekt . 

 

Han blev født i Kastrup med et handicap, som han hele livet mestrede at leve 

med uden at klage. 

 

Viggo var udlært gartner og har arbejdet i dette fag og på ostefabrik i Glams-

bjerg, indtil han af kollegerne blev valgt som tillidsmand  og senere endte på 

SID s hovedkontor, hvor han i mange år var en af lederne i A- kassen. 

 

Hans måde at tackle den senere Parkinsondiagnose på er beundringsværdig,  og 

hvor han også tog kampen op for at forbedre andre parkinsonpatienter og pårø-

rendes livskvalitet . 

 

De sidste år boede han på Plejehjemmet Skelvej efter egen vilje. Efterhånden  

blev det ikke muligt  mere at komme hjem til Drejet,  men alt tog han uden at 

kny og var til det sidste et  fint og  venligt menneske,  der  skabte tillid om sig. 

 

Viggo efterlader sig et ærefuldt minde om menneskelig respekt. Dette har han 

givet videre til børn, børnebørn og oldebørn - og os alle  til efterlevelse. 

 

          Lise 
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Nedenstående information om fibernet i Thorøhuse er 

sendt til Bolette Eggers: 
 

Sidste nyt om Fibernet: 
Som aftalt sender jeg lidt info. Tidsplanen holder som tidligere 

fortalt. 
  
Vi forventer at begynde gravning i uge 39 og afslutter i 

uge 47. De første kunder bliver tilsluttet i uge 45, og alle i 

området er tilsluttet i uge 3. Vi tager forbehold mht. vejret. 
  
Nye kanaler og kanalændringer 1. juli 2015: 
Med Lille TV-pakke, Favorit TV-pakke og Stor TV-pakke kan vi 

fortælle, at den 1. juli 2015 er der tilføjet TV3 og TV3 PULS i TV- 

pakkerne. 
Nye muligheder med TV boks 
48 timers Start Forfra Waoo! TV-arkiv 
Hvis du gerne vil se eller gense et program, der er blevet vist in-

den for de seneste 48 timer, kan du nemt gøre det i vores TV-

arkiv. Det er muligt på de fleste kanaler og programmer. 
Waoo! Out-of-Home TV 
Nu kan vores fiberbredbånd og tv-kunder tage deres tv kanaler 

med, når de forlader hjemmets fire vægge. Med den nye Out-of-

Home service kan kunder med Waoo! TV-pakke se tv, hvor de vil, 

fra en iPad eller bærbar, det kræver blot en internetforbindelse – 

og servicen koster ikke ekstra. 
Det var lige lidt om, hvad der er nyt siden sidst. 
Med venlig hilsen 

 

Lilja Brandstrup Andersen 

Key Account Manager 
 

Energi Fyn 

Sanderumvej 16 

5250 Odense SV 
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  

Lokalhistorie 

 

En rusten dåse – en skattekiste 

 
For kort tid siden fik vi af Assens Kommune bevilget en professionel scanner til arkivet. 

Det ledte tanken hen på en rusten dåse fra Korsør Løve Margarine, der stod på gulvet 

under en hylde. Den var fuld af kuverter med glasplader og negativer, 4-500 stk. i alt. 

Kurt Christensen, som er med i foreningens bestyrelse, husker, at han købte dåsen med 

indhold på et loppemarked i Thorøhuse omkring 1990. Hans Victor Blomme, Saltoftevej 

9 i Torø Huse, var død i januar 1988, og familien skulle rydde op i hans propfyldte værk-

sted. Der var for mange sager til familien selv, derfor loppemarkedet i haven. Kurt holdt 

nogle få af glaspladerne op mod lyset og kunne genkende motiver og se, at der var man-

ge personer på billederne. Han blev nysgerrig og købte dåsen, som han stillede på gulvet 

i arkivet; hvorfra den så nu er kommet frem i dagens lys, og scanningen er påbegyndt. 

Hans Victor Blommes datter, Anne Blomme, oplyser, at hendes far som helt ung arbej-

dede en tid hos fotograf Sølvhjelm i Assens. Der fik han sans for motiver og lærte at 

fremkalde til både negativer og glasplader OG at håndkolorere sort-hvide fotos. Sølv-

hjelm boede en periode i Thorøhuse, så fotoarbejdet og den gensidige inspiration fortsat-

te også under private former. 

På arkivet går vi et spændende efterår i møde… 

 

    Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Arkiv 

    Marianne Hildebrandt 
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Lokalhistorie 

  

 

  

Bliv medlem! 
Årligt kontingent kun 75 kr. 

Tilmeld dig på: 
kæerumsoenderbyar-
kiv@smilepost.dk 

  
Besøg os på arkivet, Spin-
derhuset, Prinsevej 51, Eb-
berup. 
Åbent den første tirsdag i 
måneden kl. 19-21 eller efter 
aftale med Marianne Hilde-
brandt, tlf. 2893-9664. 
  

  
Som medlem får du 
hvert forår et års-
skrift på 64 sider. 
I 2015-skriftet har 
Gerda Rost, datter af 
lærer Pedersen, Tho-
røhuse Skole 1932-64 
bidraget med erin-
dringsglimt. Se ud-
drag andetsteds i 
Thorøhuseposten. 
I 2016-skriftet plan-
lægger vi et tema 
vedr. Victor Blommes 
fotografier. Se artikel 
fra Folkebladet, juni 
2015. 
For at få navne på og 
historier om de man-
ge billeder, vil I blive 
inviteret engang i 
efteråret. 

mailto:kæerumsoenderbyarkiv@smilepost.dk
mailto:kæerumsoenderbyarkiv@smilepost.dk
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Foto og tekst indsendt af Marianne Hildebrandt. 
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Uddrag af Gerda Rosts erindringsglimt, bragt i Årsskrift for 

Kærum-Sønderby Lokalhistorisk Forening, 2015.  

 

Kapellet  
Kapellet lå lige over for legepladsen og var i mange år nærmeste 

nabobygning til skolen. Når der blev tændt lys derinde, og gardi-

nerne blev trukket for, vidste vi, at nogen var død, og at familien 

gjorde kapellet klar til at modtage kisten med den afdøde.  Det 

betød samtidig, at min far skulle i aktion. Dels skulle der tales et 

par ord over den afdøde, og dels skulle der synges salmer ved ce-

remonien, når kisten blev sat ind i kapellet. Der skulle igen synges 

og tales, når dagen for begravelsen kom. Far medvirkede også i 

kirken, når det var afdøde fra skoledistriktet, som skulle begraves, 

eller der var andre kirkelige handlinger inden for skolens distrikt.  

Så jeg har ofte set min far øve sig på de salmer som skulle synges. 

Så blev nodestativet sat ind i stuen, og violinen blev taget frem. 

Far havde fået sin stemme ødelagt under den spanske syge, så 

sang hørte ikke til hans spidskompetence, og det kunne nok være 

nødvendigt at øve de salmer, som familien ønskede sunget. 

Jeg husker især en bestemt begravelse. Det var også, fordi den 

foregik på min fars 50 års fødselsdag d. 20. marts 1949. Den afdø-

de var en yngre mand i sin bedste alder, familiefar, og han havde 

nylig nedsat sig som tømrermester. Han havde været syg af tarm-

slyng nogle ganske få dage. Det var en tragedie, som rystede hele 

byen, og jeg husker begravelsestoget, som uendelig langt. Mange 

kendte jo den afdøde og ville vise ham den sidste ære. Begravel-

sestoget strakte sig fra Thorøhuse og op ad Hesle Banke mod Sal-

tofte. Dengang brugte man også at strø blomster og grønt ud på 

vejen foran husene, som rustvognen og følget skulle passere. Så 

det blev der også ud for skolen ved den lejlighed, ligesom det ske-

te ved andre begravelser.  

Kapellet blev bygget til Thorøhuse, fordi det tidligere var almin-

deligt at folk døde i hjemmet, og de små huse havde svært ved at 

rumme kisten med den afdøde til begravelsen kunne ske. Derfor 

var der brug for et ligkapel. Grunden til kapellet blev skænket af 
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Niels Peder Nielsen, som ejede den eneste gård i byen og jorden, 

hvor kapellet blev bygget. Bygningen blev bekostet af Harald Plum, 

som ejede Thorø på det tidspunkt, og det blev indviet i 1927. 

Som barn syntes jeg, at det var uhyggeligt, når kapellet var i brug, 

og jeg skulle forbi for at komme hjem. Men far trøstede mig med, at 

jeg ikke skulle være bange for de døde, det var de levende, man 

skulle være bange for. Men jeg brød mig nu alligevel ikke om, at der 

var afdøde derinde. 

 

Kapellet havde også levende beboere. De havde nu vinger, og det 

var de små kirkeugler, som var flyttet ind. De gav sig til kende med 

tuden, men det skete også flere gange, at en ugleunge faldt ned i sko-

lens skorsten. Det var som regel den skorsten, som gik ned til skole-

stuen.  Heldigvis skete det om sommeren, og vi kunne ikke undgå at 

blive opmærksom på uheldet, for der blev en farlig spektakel inde 

fra skorstenen. Så måtte far åbne spjældet og hente ugleungen ud, så 

den kunne blive genforenet med familien.  
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Der var ingen udsmykning i kapellet, så mine forældre skænkede 

på et tidspunkt, det må have været i halvtredserne, et krucifiks til 

ophængning derinde. Det var et træskærerarbejde udført af kunst-

neren Thorvald Petersen. Thorvald Petersen er mest kendt som 

maler, men han var også en dygtig billedskærer. Da der ikke mere 

var brug for et ligkapel, blev det solgt til nedrivning (1976), og 

krucifikset fulgte med. Men min mor syntes, at krucifikset burde 

gå tilbage til giveren. Det endte så også med, at mor fik krucifik-

set tilbage, og det blev givet til en lille dansk skole i nærheden af 

Humptrup i Sydslesvig ikke langt fra Tønder. De danske menighe-

der måtte bruge skolestuen som kirke, og alteret blev placeret i et 

skab. Så de var meget glade for at få et krucifiks. Min søster og 

svoger havde forbindelse til Sydslesvig og den danske skole der, 

og derfor kom det dertil. 

Foto og tekst indsendt af Marianne Hildebrandt. 
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Foto: Bjarne Toft 

Forsamlingshus 

I dag kan man google næsten alt, også ordet forsamlingshus, som har følgende definition: 

Et forsamlingshus er en bys kulturhus og mødested. Forsamlingshusene  i landsbyerne bliver 

brugt som samlingssted for de lokale. I husene afholdes fester, konfirmationsfest, bryllups-

fest, mindesammenkomst, evt. gravøl. 

Derudover er det også stedet for dilettant, bankospil, gymnastik og lignende. 

Alt det er jo godt at vide, når sådan en som jeg flytter på ”landet” efter at havde boet i Odense 

i næsten 65 år og er vokset op blandt de barske drenge i Bolbro. 

Det eneste, jeg kendte til et forsamlingshus i mine unge dage, var forsamlingshuset i Ubbe-

rud, hvor Peter Belli eller Keld og the Donkeys  spillede til bal  om lørdagen, så tog vi vores 

Puch knallert og kørte til ”bondebal” og var nogle farlige drenge, der bød de lokale piger op 

til dans med det resultat, at vi fik nogle øretæver og sjældent nåede til festens afslutning. 

At jeg en dag skulle blive formand for et forsamlingshus langt  ude på landet nede omkring 

Assens, havde jeg nok aldrig troet – men det er jeg altså blevet. 

Jeg husker tydeligt den første aften, Birthe spurgte, om jeg ville med til fællesspisning – uha 

tænkte jeg, mon  der er nogen, der vil uddele øretæver, og hvordan tager de lige imod sådan 

en ”gadedreng” fra storbyen. 

Men det gik selvfølgelig rigtig godt, blev rigtig godt modtaget af en masse dejlige og hyggeli-

ge mennesker. 

Så for mig var ( og er stadigvæk) forsamlingshuset i Thorøhuse et meget positivt og glædeligt 

Thorøhuse Posten har modtaget denne artikel. 
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bekendtskab. 

Der bliver afholdt fællesspisning, sy og strik, It cafe, koncerter, vinsmagning, 

Sankt Hans fest, Thorøhuse  Cabaret  og m.m. 

Der er mange frivillige mennesker involveret, for at alle disse arrangementer skal 

fungere, der skal planlægges, bookes, købes ind, dækkes borde, laves mad, opvask 

og rengøring og m.m. 

Torsdagsholdet skal have pudset vinduer, fyldt salt- og peberbøsserne og ordnet 

de udendørs arealer. 

Tak til alle jer, der gør et utroligt flot stykke arbejde for at tingene skal lykkes -  

også med en stor succes. 

Vi er nu tæt på at have aktivitetskalenderen for anden halvår af 2015 klar  – så 

hold øje med  vores hjemmeside og opslagene i byen. 

Vi arbejder henover sommeren på en opdatering af vores hjemmeside -  afventer 

lige vores nye webmaster. 

Vi har nu fået en bevilling fra Assens kommune til renovering af facaden mod øst. 

Dette arbejde udføres i september måned. 

Vores 2 udendørs skure er ved at mørne op og trænger til udskiftning indenfor 

nærmeste fremtid – vi arbejder på flere forskellige muligheder, men skal også 

sørge for at få økonomien på plads til en så stor investering. 

Jeg blev valgt ind i bestyrelsen som suppleant – men det var kun for en meget  

meget  kort periode – så blev jeg pludselig formand – ja, der var vist nogen, der 

tog fusen på mig . 
Som ny formand og ny Thorøhuser (hedder det det?) vil jeg gøre alt, hvad der står 

i min magt for at medvirke til et fortsat aktivt og økonomisk velfungerende for-

samlingshus. 

Tak for jeres opbakning – bliv ved med det – det gør det endnu sjovere at lave et 

stykke frivilligt arbejde. 

Fortsat god sommer 

John Pedersen 

Formand 

OG DET ER GANSKE VIST. 
Vedr. Søren Ellemose bog ’Gullaschbaronen’ har Gyldendals Forlag igen skabt usikkerhed 
om udgivelsen af bogen efter foreløbig at have trukket udgivelsen i 5½ år. 
Søren Ellemose har naturligvis tabt tålmodigheden ved denne uhørte sendrægtighed, han 
udgiver nu bogen på sit eget forlag, udgivelsesdagen er planlagt til torsdag den 1. oktober. 
Ved at udgive bogen på eget forlag gør det, at Søren kan disponere mere frit, så hver sten er 
vendt i Harald Plums liv, bogen bliver på 450 sider og er meget læseværdig for historisk / 
lokalhistorisk interesserede. 
Jeg har ’leveret’ væsentlige dele af det historiske materiale samt læst historisk korrektur på 
bogen og kan kun anbefale den. 
Esben Brage  
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beløb svarende til 10-15 milliarder kroner – mere end både IT Factory, 

PFA-skandalen, Nordisk Fjer eller OW Bunker, ja større end selv bank-

skandalerne fra erhvervslivets rædselskabinet som Amagerbanken og 

Roskilde Bank,” beretter Søren Ellemose. 

Ikke desto mindre fulgte en bemærkelsesværdig genrejsning for 

Harald Plum med nye finansielle luftkasteller inden de sidste dramati-

ske dage på Thorø i oktober 1929, og det var den kombination, der fa-

scinerede.  

”I min research er jeg stødt på konspirationsteorier, royale forbin-

delser, komplotter, storpolitiske forhandlinger og gigantiske svindel-

numre. Det hele samlede sig til et brændende spørgsmål: hvem var 

egentlig denne mand, der er beskrevet som excentrisk på grænsen mel-

lem gal og genial, som en fantast med storhedsvanvid, som gullaschba-

ron og handelsmand ud over alle grænser? Hvem var Harald Skovby 

Plum og hvordan lykkedes det ham at blive en stor mand i samtiden, 

blive ringeagtet af eftertiden og nærmest glemt af nutiden? Det var be-

svarelsen af dette spørgsmål, der dannede udgangspunkt for min bog, 

der forener det erhvervshistoriske med det personbiografiske,” slutter 

Søren Ellemose. 

 

Uddrag af kapitel fra ”Gullaschbaronen” 

 

At græsse i træerne 

I Brasilien var selskabet Johnson & Co. etableret den 15. september 

1916 af blandt andre Det Transatlantiske Kompagni, DFDS og Land-
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Fascinationen af Harald Plum 

 

Hvorfor overhovedet skrive om Harald Plum mere end 80 år efter 

hans dramatiske liv og død? Erhvervsforfatteren Søren Ellemose var ikke i 

tvivl om, at historien var så fascinerende, at den måtte berettes. 

”Jeg havde tidligere skrevet om Østasiatisk Kompagni og H.N. An-

dersens indflydelse på såvel Påskekrisen og hans medvirken i bestræbelser-

ne på at redde Landmandsbanken fra ruin i 1922. I den forbindelse dukke-

de navnet Harald Plum og Det Transatlantiske Kompagni op igen og igen,” 

siger Søren Ellemose, der har skrevet ”Gullaschbaronen – Dramaet om Ha-

rald Plum”, der udkommer 1. oktober i år.  

Bogen har været flere år undervejs, og det skyldes ikke mindst mate-

rialets kolossale omfang. Sammenlagt har forfatteren brugt næsten to år på 

at researche og skrive bogen. 

”Jeg er ikke just kendt for at fatte mig i korthed, men bogprojektet 

om Harald Plum er mit mest ambitiøse nogensinde, både i kvalitet og 

kvantitet. Målet blev at skrive årets ubetinget bedste erhvervsbog. Fortæl-

lingen om købmandssønnen fra Assens, der tog juridisk embedseksamen, 

men fulgte familietraditionerne og kastede sig ud i forretningslivet var gan-

ske enkelt for fascinerende,” fortæller Søren Ellemose.  

”Inden Harald Plums liv kom til den bratte brat afslutning på Thorø i 

1929, var han på papiret blevet en af Danmarks største handelsmænd i ti-

den omkring Første Verdenskrig. Men han blev også omdrejningspunktet i 

en gigantisk erhvervsskandale, der i 1922 udløste et milliardkollaps hos 

Nordens største bank, Landmandsbanken. Harald Plums selskaber tabte et 
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mandsbanken. Den tidligere ejer modtog såvel en pæn aktiepost som en 

direktørstilling i firmaet, og den kombination gik galt fra starten. Efter 

lange forhandlinger gennemførte den driftige direktør Johnson den 14. 

december 1916 en større handel vedrørende en skovkoncession på over 

5.500 hektar samt tre såkaldt facendaer, der var storgodser til kvægavl. 

Den samlede købesum beløb sig til knap 2 millioner kroner ud fra den 

daværende kurs. Opkøbet af skovkoncessionen vakte vrede i hovedsæ-

det. Den 9. februar 1917 skrev Harald Plum til K.F. Knudsen, der sad i 

bestyrelsen for en række Plum-selskaber: ”Det glæder mig, at De syntes 

udmærket om Johnsen fra Rio de Janeiro. Her var min Modtagelse af 

ham ikke saa venlig, da han har begaaet en ganske utrolig Competen-

ceoverskridelse ved at erhverve den store Skovkoncession. Det er meget 

muligt, at den er udmærket, men han kan i hvert Fald ikke bedømme 

den, og dens Erhvervelse ligger ganske udenfor hans Firmas Område 

rent bortset fra, at det ikke raader over de Millioner, der skal til en saa-

dan Exploitering.” 

Den 20. februar 1917 sendte Harald Plum to eksperter til Brasilien 

for at vurdere koncessionen, og deres konklusion var klar. Man kunne 

ikke skabe en rentabel forretning på det eksisterende, da ”Koncessionen 

viste sig umulig eller i hvert fald umulig at anbefale Folk at sætte Penge 

i, eftersom bedre og sikrere Objekter med Lethed kunde findes.” Harald 

Plum skikkede derpå sin højre hånd, Eskil Yding, til Brasilien for at 

komme til bunds i sagen. Skovkoncessionen omfattede et areal på stør-

relse med Lolland, men i et brev hjem den 8. december 1917 advarede 
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Eskil Yding om, at man ud fra rapporter og breve måtte erkende, at hele 

sagen beroede på svindel: ”Saavidt jeg kan skønne, var hele Koncessio-

nen værdiløs og hver eneste Øre, som var udgivet paa den, tabt. Johnson 

& Co’s Optræden i denne Sag er ganske uforsvarlig og deres Dispositio-

ner af en saadan Art, at det er udelukket fremtidig at lade Dem dispone-

re.”  

Ifølge Eskil Yding ville det være uhyre vanskeligt at omdanne 

regnskov til plantage, og der skulle i givet fald oprenses floder, etableres 

veje og anskaffes rullende materiel i ”et Omfang, der ikke stod i noget 

som helst Forhold til den Værdi, som man i bedste Fald kunde faa ud 

deraf. Med Hensyn til Kvægdrift, da kunde der kun være Tale om en saa-

dan, for saa vidt at man kunde faa Køerne til at leve oppe i Træerne. Det 

er et uomstrideligt Faktum, at Skov først kan blive til Græsgang efter 6 

Aars Forløb.” 

 Køer, der skulle græsse i træerne, var ikke opskriften på succes. 

Da engagementerne ansås for håbløse, anbefalede Yding at sælge både 

skoven og storgodserne. Harald Plum gav vanen tro ikke op med det 

samme. Udfordringer var til for at overkommes, og det umuliges kunst 

blot et spørgsmål om ihærdighed. Han stiftede derfor Det sydamerikan-

ske Plantageselskab A/S for at redde investeringen.  
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Hvem er Søren Ellemose? 

Søren Ellemose (f. 1972) er civiløkonom, foredragsholder og forfatter. 

Han er en af landets førende erhvervshistoriske skribenter og er kendt 

for en sober og nuanceret fremstilling af erhvervsøkonomiske forhold. 

 

Søren Ellemose har tidligere skrevet de anmelderroste bøger 

”Århundredets Stjerne” (2004) om A.P. Møller – Mærsk Gruppen, 

”Kejserens Nye Klæder” (2005) om erhvervshistoriske skandaler, ”Et 

eventyr i cement” (2005) om FLSmidth,”Giganten” (2006) om Dansk 

Supermarked og købmand Herman Salling, Kompagniet (2007) om 

H.N. Andersen og Det Østasiatiske Kompagni, Finanskrisen (2009) om 

den danske bankkrise samt Luftens Helte (2009) om Maersk Air og 

dansk luftfart. 

 

Sammen med tvillingebroderen, Morten Ellemose, har Søren Ellemose 

endvidere et omfangsrigt skønlitterært forfatterskab. 

 

 

Om bogen 

 

Gullaschbaronen er dramaet om Harald Plum, Det Transatlantiske 

Kompagni og Landmandsbanken. 

 

Bogen beretter den fantastiske historie om Harald Plum, der blev cen-

trum for Danmarkshistoriens største erhvervsskandale med Landmands-

bankens kollaps i 1922. Det er en erhvervshistorisk fortælling om køb-

mandsslægten Plum i Assens, opbygningen af Det Transatlantiske Kom-

pagni, stridighederne med ØK og H.N. Andersen, og et finansielt luftka-

stel, der førte til Landmandsbankens sammenbrud og truede hele landets 

økonomi. 

 

Efter nedturen genopbyggede Harald Plum stik imod alle odds en helt 

ny koncern med over 40 selskaber, der blev holdt sammen med økono-

misk ekvilibrisme. Målet var nu at købe nødlidende selskaber, bringe 

dem på ret køl og derpå sælge dem videre, men en ekstraordinær revisi-

on vælter Harald Plums finansielle korthus, der er bygget med falske 
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garantier og decideret svindel. 

 

På sin private ø, Thorø, betaler Harald Plum i oktober 1929 den ulti-

mative pris. Gennem omfattende arkivmateriale og politirapporter 

beskrives Harald Plums sidste hektiske dage på Thorø før det dobbel-

te selvmordsforsøg. 

 

 

Gullaschbaronen er et stykke dramatisk danmarkshistorie om alle 

tiders største erhvervsskandale, der stadig er aktuel i lyset af nutidens 

finanskrise.  

 

Faktaboks 

 

Forfatter  Søren Ellemose 

Titel   Gullaschbaronen. 

Dramaet om Harald Plum (1881-

1929) 

Omfang  425 sider 

Type:   Trykt bog 

Pris   kr. 349,- 

Foto og tekst indsendt af Søren Ellemose 
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Thorøhuse Bylaug 

 
indbyder alle interesserede til et 

spændende foredrag i anledning af  

bogudgivelsen om  

Harald Plum 

 
 Thorøhuse Forsamlingshus  

 Onsdag den 16. september kl. 19.00 til ca. 21.30.  

 Entré 20 kr. incl. kaffe og kage 

 Tilmelding til Bolette Eggers på mobil 21442498, 

mail: bolette.eggers@mail.dk senest mandag d. 14. sept.  

Erhvervsforfatter Søren Ellemose (billedet) 

udgiver sin bog ”Gullaschbaronen” 1. okto-

ber 2015.  

 

Der bliver tale om en aften med en unik mu-

lighed for at opleve forfatteren fortælle om 

sin dugfriske udgivelse.  

 

Der er mulighed for at købe bogen og få den 

signeret endnu inden den officielt er udkom-

met. 

 

Husk tilmelding 

mailto:bolette.eggers@mail.dk
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Rejseberetning fra Shetland. 
 

I det tidlige forår bestemte vi os for at holde en uges ferie på Shetland. Det 

var samtidig med den årlige internationale Shetland Folk Festival for øje. 

Festival’en havde i år 35 års jubilæum og i den anledning et meget interes-

sant koncertprogram med kunstnere fra hele verden. 

 

Nu er der ikke nogen charter-ferier til Shetland. Det er helt igennem en byg-

selv ferie. Vi havde ikke nogen erfaring med Shetland, og det hele endte med 

at blive lidt ”last-minute". Jeg skaffede først flybilletterne med en enkelt 

overnatning i Edinburgh. Efterfølgende fandt jeg logi og koncertbilletter. 

Undervejs skulle jeg også med forholdsvis kort varsel have fri fra arbejde. 

Flere af koncerterne var for længst udsolgte, så jeg måtte have gang i netvær-

ket, inden vi havde billetter til 4 koncertarrangementer over 3 dage. 

 

Vi rejste fra København søndag d. 27. marts. En enkelt overnatning i Edin-

burgh og en halv dag med lidt sight-seeing, bl.a. en tur på Edinburgh Castle. 

Herefter med et lille 2-motores fly til Sumburgh Airport på sydspidsen af 

hovedøen. Vores fly til Shetland var forsinket, så da vi ankom, var den sidste 

rutebil til Lerwick afgået. Der er 40 km til Lerwick og altså ikke nogen shutt-

le-bus, som der findes i større lufthavne. En kvindelig ansat fra lufthavnsper-

sonalet opdagede vi havde et problem og tilbød os at køre med hende til Ler-

wick, hvor hun boede. Hun havde samtidig fyraften. Vi blev kørt lige til dø-

ren på vores Bed & Breakfast, hvor logi-værten tog i mod os. Da vi var kom-

met af med bagagen og godt indlogeret, syntes han lige,  han ville vise os 

byen og de vigtigste steder. Det gik der lige en ½ times tid med. Vi endte på 

en dejlig kinesisk restaurant ved havnen, hvor vi blev tilbudt mad, selvom det 

faktisk var lige over lukketid. Herefter hjem på vores dejlige logi, som bestod 

af hele øverste etage på en villa. Vi havde stor opholdsstue, soveværelse og 

badeværelse. Morgenmaden blev hver morgen serveret i stueplanet. 

 

Stedet, en villa i 3 plan midt i byen, hed Knyshna-House opkaldt efter et sted 

i Sydafrika, hvor husets tidligere ejer, en læge tidligere havde opholdt sig. 

Lerwick har ca. 8.000 indb. Vores logi-vært Jim Williamson var en mand i 

begyndelsen af halvtredserne, der efter en karriere i erhvervslivet var slået op 
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i banen som 48-årig og nu sammen med sin kone havde slået sig på bed & 

breakfast og socalt hjælpearbejde. Han var født på Shetland og boede med sin 

irske kone og 6 børn i Port Stewart i Nordirland. Jim var meget gæstfri og kun-

ne hver gang, vi mødte ham, typisk når vi tog af sted eller kom hjem om afte-

nen, eller når han serverede vores dejlige traditionelle skotske morgenmad, 

sagtens bruge 15-30 minutter på at fortælle om hvad som helst af interesse for 

os. 

 

De første dage på Shetland brugte vi på ture rundt på øen/øerne. Der er i alt ca. 

100 større og mindre øer, hvoraf omkring 15 er beboede. Samlet areal skulle 

nogenlunde svare til det halve af Fyn. Vi benyttede rutebil. Det kostede ca. 20-

25 kr. for en tur på 40-50 km. Vores første tur gik til Sumburgh Head på syd-

øen, hvor der kunne være mulighed for at se søpapegøjer (fratercula arctica). 

Samtidig ligger også resterne af en 4000 år gammel bosættelse ”Jarlshof”, som 

også i en periode var vikingebosted. Vejret var godt. Vi var heldige med at se 

de små søpapegøjer og masser af lomvier (uria aalge) på de stejle klippeskrå-

ninger på Sumburgh Head. Visse dage er søpapegøjerne nemlig på 1-2 dages 

udflugt og helt væk. De yngler på klippen og ankommer i begyndelsen af april 

og bliver der til omkring august. Det blev til mange flotte fotos af de små sø-

fugle. 

 

 

Søpapegøjer el. lunder (Tamie Nories) el. Fratercula Arctica 

På Sumburgh Head, Syd-Shetland. 
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En anden dag gik vores udflugt til Waas, en lille by på vestlandet. Kunne måske sam-

menlignes med Torø Huse. Der var dog 40 km til Lerwick, hvor der som det eneste 

sted på øen var ordentlige indkøbsmuligheder. Lerwick med 8000 indb. og i størrelse 

sammenlignelig med Assens havde 1 stort supermarked Tesco. Til gengæld var der 

hele 7 sports-etablissementer. Nærmest omvendt Assens. Infrastrukturen på Shetland 

bærer præg af store indtægter fra olieindustrien. Vejene har i de tyndt befolkede om-

råder en usædvanlig høj standard. Der er ekstremt pænt og rent alle vegne, og husene 

er oftest velholdte.   

 

Udsigtsbillede fra rutebilen til Waas. 

 

 

Sæler. Et dagligdags syn. 
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Det blev også til en udflugt til øen Bressay ca. 10 min. sejlads med lille 

færge fra Lerwick. En god spadseretur til et lille sted Beosetter på nord-

kysten. En gård og 4 huse. De barske landskaber bruges til fåreavl.  Kun 

meget sjældent ses et stykke dyrket jord. I de mange små fjorde dyrker man 

flere steder muslinger. 

 

Festival’en foregår på mange forskellige spillesteder rundt på øerne. Nær-

mest karakter af forsamlingshuse som vores eget. I Lerwick er der 3 spille-

steder, hvor et af dem har karakter af kulturhus, nedlagt kommuneskole og 

samlingssted efter aftenens koncerter. Vi oplevede i alt 12 kunstnere/bands, 

hvoraf flere også i tidens løb har gæstet vores eget forsamlingshus. Danske 

Habadekuk med violinisten Kristian Bugge i spidsen gjorde tydeligvis stort 

indtryk på skotterne. Vi fik også nogle glædelige gensyn med svenske Ahl-

berg, Ek og Roswall, engelske Flook m.m. fl. 

 

 

Danske Habadekuk på scenen i Clickimin Center 

i Lerwick, Shetland. 

 

I det hele taget en rigtig god ferie fyldt med positive oplevelser. Det er ikke 

badeferie. Det kræver fornuftige klæder, da vejret kan være noget omskifte-

ligt og gennemsnitstemperaturerne er noget under vores. Det var vi forbe-

redte på, men var heldige med højt og sigtbart vejr. Skal nogen have fået 

lyst til Shetland, er vi gerne behjælpelige med gode råd. Vi kunne have 

brugt meget mere tid og vil seriøst overveje at vende tilbage. 

 

Rejseberetningen og billeder er indsendt af Jeppe Nielsen 
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Udflugt til Æbelø lørdag d. 22. august. 

 
Jeg vil igen i år guide en udflugt til Æbelø til fods. Det er selvfølge-

lig under forudsætning af, at vejret er til det. Det vil blive med af-

gang fra Thorøhuse ca. kl. 09 og hjemme igen ca. kl. 18. Der med-

bringes fornuftigt fodtøj og tøj samt en god madpakke. Interesserede 

kan henvende sig til Jeppe på tlf. 22871053. 
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Aktivitetskalender Thorøhuse 

Forsamlingshus efterår 2015.  
 

 

 

Tirsdag d. 1. september  Sy og Strik 

Onsdag d. 2. september  It-cafe 

Mandag d. 7. september Fællesspisning 

Onsdag d. 9. september  It-cafe 

Fredag d. 11. september Koncert m. spisning 

Onsdag d. 16. september Foredrag (Thorøhuse Bylaug) 

Onsdag d. 23. september It-cafe 

Onsdag d. 30 september It-cafe 

 

Lørdag d. 3. oktober  Koncert m. spisning 

Tirsdag d. 6. oktober  Fællesspisning 

Onsdag d. 7. oktober  It-cafe 

Mandag d. 12. oktober  Sy og Strik 

Onsdag d. 14. oktober  It-cafe 

Onsdag d. 21. oktober  It-cafe 

Lørdag d. 24. oktober  Ålegilde 

Onsdag d. 28. oktober  It-cafe 

 

Fredag d. 6. november  Cabaret 

Lørdag d. 7. november  Cabaret 

Mandag d. 9. november Fællesspisning 

Onsdag d. 11. november It-cafe 

Tirsdag d. 17. november Sy og Strik 

Onsdag d. 18. november It-cafe 

Onsdag d. 25. november It-cafe 

Søndag d. 29. november Julestue 

 

Fredag d. 4. december  Fællesspisning julefrokost 

Tirsdag d. 29. december Juletræ 

        Bestyrelsen 
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Lars og Jytte fortsætter igen i efteråret med it-undervisning og sy 

og strik. Tak for det. Så hermed en opfordring til at møde op i 

forsamlingshuset. Mht. datoerne henvises til aktivitetskalenderen 

andet sted i posten. (Indsendt af Jeppe Nielsen) 
 

Velkommen til nye tilflyttere 
 

Sommerhuset på Ålevejen 4 er overtaget af  Christine Sanko, og 

Larry Velasco med børnene Sebastian på 8 år og Matilde på 5 år. 

Familien bor nu i Dubai, men har tidligere haft bopæl i London, 

Cairo og Mexico.  Velkommen til Thorøhuse. 

(Tekst: Annelise S. Olsen) 

Foto: Annelise Skovgård Olsen 

På adressen Saltoftevej 17 begynder der at ske noget. Efter aftale venter 

Thorøhuse Posten med nærmere oplysninger til næste nummer. 



38 

 

Tilskud fra forsikringsselskabet FOMO til koncerter. 

 

 

Thorøhuse Forsamlingshus er efter ansøgning blevet tildelt 7000 kr. i støtte 

til vores folkemusikkoncerter. Pengene kommer fra forsikringsselskabet FO-

MO’s pulje til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter primært i lokalsam-

fundene i FOMO’s tegningsområde. FOMO har base i Svendborg.  

 

Assens Kommune har ligeledes støttet vores koncerter i 2015 med 7.500 kr. 

Forsamlingshuset modtog ingen tilskud fra Statens Kunstråd i 2015. 

(Indsendt af Jeppe Nielsen) 

På Jacob Gadesvej 14 bor nu  

Lene Stautz og Jørgen Kristensen. 

 

Parret flyttede ind lørdag den 25. juli, 

men som det fremgår af billedet, er der 

flyttekasser  overalt endnu. Alting tager 

tid, især når man skal flytte og passe 

fuldtidsarbejde samtidig. Begge er bib-

liotekarer i Assens Kommune og an-

delsboligen i Vissenbjerg er solgt. ”Det 

var vandet ved Thorøhuse, der trak os 

hertil”, fortæller de samstemmende, da 

avisens udsendte aflagde besøg. 

Vores nye beboere medbringer to biler, 

en motorcykel, en kajak og en kat, der 

lyder navnet Tutberg. 

Velkommen til Thorøhuse. 

(Tekst og foto: BTO) 
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Jacob Gadesvej 9, bedre 

kendt som ”Lillebo”, er nu 

beboet af  

 

Helle Stenger. 

 

Annelise Skovgård Olsen 

var på besøg med kamera 

for redaktionen. 

 

Velkommen til Thorøhuse. 

(Tekst og foto: ASO) 

May-Britt Treverket og  

Megan på 10 år er flyttet til  

Saltoftevej 3. 

 

May-Britt er i gang med at ma-

le i sit nye hjem. Hun kom  

forbi på Ålevejen for at få en 

snak og få taget et foto til avi-

sen. 

 

Velkommen til Thorøhuse. 

(tekst og foto: ASO) 
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Fællesmøde i Borgergruppen. 

De to bestyrelser for Bylauget og Forsamlingshuset ( rep. for Borgergruppen 

i Thorøhuse) holdt fællesmøde tirsdag d. 2. juni, hvor vi besluttede, hvad vi 

vil bruge vores fælles budget i 2015 på 7500,-kr. til fra Assens Kommune. 

Alle de landsbyborgergrupper i kommunen, der søger, får dette beløb til 

stort og småt til fælles udgifter. 

Vi besluttede fortsat at få slået græs ved p-pladsen ved Forsamlingshuset, at 

få nogle blomsterkasser ved byens to byskilte, at få lavet skilte til vores bord

-bænkesæt på græsset ved Forsamlingshuset, at starte på noget nyt klubar-

bejde for 60+ - 80+ borgere i byen. 

Derudover skulle vi finde en ny webmaster til www.thoroehuse.dk. Det er 

lykkedes at få vores redaktør af Thorøhuse Posten til at påtage sig denne 

opgave med støtte fra Peter Herzog på Fælleden 5 og med hjælp fra den af-

gående webmaster, Lars Larsen, Fælleden 1. 

Desuden besluttede vi at mødes ca. 2 gange om året og drøfte fælles anlig-

gender. Næste gang i december 2015. 

Til sidst diskuterede vi kommunens oplæg til de nye lokalråd, som skal 

etableres i Assens Kommune og sendte så vores svar til Landdistriktskoordi-

nator Steen Søgaard, Assens Kommune. (Indsendt af Bolette Eggers) 

 

Strandkålen blomstrer. (Bolette) 

Thorøhuse Forsamlingshus 

http://www.thoroehuse.dk/
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Traditionen tro blev der 

afholdt Skt. Hansfest i 

Forsamlingshuset.  

I år deltog 55 personer 

Foto: Bolette Eggers Foto: Bolette Eggers 
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Fællesspisning. 

 

Følgende datoer er afsat til fællesspisninger i efteråret. 

 

Mandag d. 7. september 

Tirsdag d. 6. oktober 

Mandag d. 9. november 

Fredag d. 4. december (julefrokost). 

 

Der er fundet madhold i sept. og okt. Der mangler dog bagehold i okto-

ber og november, så vær frisk… Endelig en lille opfordring til efter vo-

res spisninger at hjælpe med afrydning og opvask, så det ikke altid er 

Bylauget lavede hjertestarterkursus 

mandag d. 22. juni i Forsamlingshu-

set. 

13 thorøhusere og et par nyhusere 

var mødt op for at få gentrænet og 

nytrænet brugen af hjertestarteren, 

som hænger i forrummet til det of-

fentlige toilet i forsamlingshuset. 

Instruktør var Henrik Holm- Nielsen 

fra Fiskerstræde 10. 

Bylauget har besluttet at gentage 

kurset til næste år. 

 

Tekst og foto:  

Bolette Eggers 
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Koncert med spisning. 

Phønix fredag d. 11. september. 

 

 
 

Phønix hører til det mere etablerede inden for dansk folke-

musik. Orkesteret blev dannet helt tilbage i 1990, men har i 

sin nuværende form eksisteret i ca. 10 år. I alt er det blevet 

til 6 cd-udgivelser og optræden i store dele af verden. Mu-

sikken kendetegnes af deres helt unikke lydunivers, der til 

dels kan tilskrives en lidt anderledes instrumentering, end vi 

er vant til. Især er Anja Præsts basklarinet et særligt kende-

tegn for gruppens lyd. Kvartetten bygger sin musik på dan-

ske/nordiske rødder med sangtraditionen i fokus. Resultatet 

er en nutidig folkemusik, der både peger tilbage og fremad.  
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Ved koncerten bliver der denne gang opvarmning ved 

Arendse og Sofies Trio fra Assens Musikskole. De efter-

lod et flot indtryk, da de også optrådte i forsamlingshuset 

ved sidste koncert sammen med Erik Hokkanen & Lumi-

sudet. 

 

Koncerten bliver med mulighed for spisning af en 2-

retters menu for 125 kr. Billetter til koncerten koster også 

125 kr. og kan bestilles på tlf. 22871053. Spisning kl. 18 

og koncert kl. 20. 

 

Phønix er: 

Karen Mose: vokal/keys 

Anja Præst: basklarinet/klarinet 

Jesper Falch: percussion 

Jesper Vinther: harmonika. 

 

 Annonce: 
 

Børge vil sælge sin båd.  

 

18 fods Fønsjolle 

med 6 HK Mariner påhængsmotor. 

Pris: 7000,-kr. 

 

Hennvendelse til: 

Børge Hansen 

Drejet 6 

Thorøhuse 

Tlf.: 64 71 34 22 

 

Foto: Bolette 
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Koncert med spisning. 

Himmerland lørdag d. 3. oktober. 

 

 
 
Himmerland bliver et helt nyt og spændende bekendtskab i 

Thorøhuse Forsamlingshus. Orkesteret bevæger sig inden 

for den mere progressive folkemusik med inspiration fra 

jazz og har velsagtens nærmere karakter af verdensmusik, 

men tager også gamle danske folkemelodier under kærlig 

behandling. Himmerland blev dannet i 2010 og har siden 

turneret det meste af verden rundt. Gruppens 5 medlemmer 

har alle stor erfaring inden for den danske musikscene. 

Koncerten bliver som vanligt med mulighed for spisning og 

til de sædvanlige fornuftige priser, 125 kr. for 2-retters me-

nu og 125 kr. for koncert.  
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Mangel på lavvande nødvendiggjorde en tømrer, som også er dykker. 

Derfor kunne tømrermester Klaus Pedersen  med Keld Mogensen 

som hjælper rette trappen op, så den igen blev til at gå op og nedad. 

Det skete mandag d. 4. maj. Bolette. 

Og som sædvanligt billetreservation på tlf. 22871053. Spis-

ning kl. 18 og koncert kl. 20. 

 

Himmerland er: 

 

Ditte Fromseier: violin. 

Sigurd Hockings: guitar 

Ayi Solomon: Percussion 

Andrzej Krejniuk: bas 

Eskil Romme: tenorsax. 
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Thorøhuse Forsamlingshus 
Bestyrelse 

 

Formand:  John Pedersen, Saltoftevej 2A, tlf. 30870256 

  Email: jlped.dk@gmail.com 

 

Næstformand  Ole Nielsen, Markledet 1, tlf. 22718958  

  Email: vivian-ole@privat.dk 

 

Kasserer  Ursela Nielsen, Jacob Gades Vej 11, tlf.  

  Email: ursela.hanshenrik@mail.dk 

 

Sekretær  Jeppe Nielsen, Bagerstræde 9, tlf. 22871053 

  Email: jepfyn@gmail.com 

 

Inspektør  Finn Nielsen, Saltoftevej 15, tlf. 21654623 

 

Medlem  Pernille Hede, Jacob Gades Vej 2, tlf. 40891150 

  Email: pernillehede@hotmail.com 

 

Medlem  Inga Rosenkjær, Skolebakken 1, tlf. 20535209 

  Email: carlskolebakken@gmail.com 

 

Suppleant  Eva Christensen, Jacob Gades Vej 15, tlf. 40383126 

  Email: s.lyse@os.dk 

 

Udlejning  Jytte Pedersen, Bagerstræde 9, tlf. 64711060 

  Email: myrfyn62@gmail.com 

 

Hjemmeside  www.thoroehuse.dk  (udlejning og aktiviteter) 

 

 

 

 

Thorøhuse d. 8. april 2015. 

mailto:jlped.dk@gmail.com
mailto:Vivian-ole@privat.dk
mailto:jepfyn@gmail.com
mailto:pernillehede@hotmail.com
mailto:carlskolebakken@gmail.com
mailto:s.lyse@os.dk
mailto:myrfyn62@gmail.com
http://www.thoroehuse.dk
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Ak ja, den gode kanon 

ser sørgelig ud i dag. 

Godt den ikke fungerer 

mere, det har sikkert 

været en frygtelig larm. 

Hvad mener du? 

Ja, du har ret, men den er 

nu god at sidde og skide 

på. 

Jeg sender lige et link til et videoklip, 

der viser, hvordan den Revolverende            

Maskinkanon på Gammelodde skulle fungere, 

mens den var intakt. 

Nu er den jo i en sørgelig forfatning. 

 Sender: Hotchkiss 37mm Revolving Cannon - 

YouTube 
http://www.youtube.com/watch?

v=GkOP8Lwdmgg 

 Med de bedste hilsner / Esben Brage 

http://www.youtube.com/watch?v=GkOP8Lwdmgg
http://www.youtube.com/watch?v=GkOP8Lwdmgg

