
  

 

 

 

 

 

 

 

November 2015 

Billedet er Cigar galaken taget fra en baghave på Jacob Gadesvej her i  

Thorøhuse. 

Finn Nancke sender sit foto med besked om, at der bor et par gamle  

”stjernetosser” her i byen. 

Galaksen er såmænd ”kun” 11-12 mill. lysår fra jorden. 

Copyright: Finn Nancke 
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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: Fredag den 15. januar 2016 

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

Redaktøren har ordet 
  Så fik jeg lige en ny titel: Webmaster på hjemmesiden www.thoroehuse.dk 

og forsamlingshusets Facebookside. Tidligere har Lars Larsen og Peter Her-

zog klaret opgaven på smukkeste vis. En webmaster er en bestyrer af web-

sted og er således ansvarlig for indsættelse af indhold.  De fleste webmastere 

er amatører, dvs. uden uddannelse. De, der har uddannelse, arbejder oftest for 

større eller mindre virksomheder.  

  Jeg hører så sandelig til i amatørkategorien, så jeg prøver mig frem (det har 

du nok opdaget ved besøg på siden). Der er jo også en Thorøhuse Facebooksi-

de og en IT-café Facebookside. Jo, oplysninger skal vi ikke mangle. 

  Det er fantastisk, at man kan nå så mange mennesker på så kort tid. Nå ud 

med oplysninger om koncerter, foredrag og cabaret mm. I den mere lavprak-

tiske ende er der stadig opslag på pælene, og det bliver der ikke lavet om på, 

heldigvis. 

  Men den ”digitale varmestue”, som jeg kalder disse platforme, skal ses 

som et supplement. Men for at få det fulde udbytte heraf skal man tilmelde sig 

nyhedsbrevet og tilmelde sig hos undertegnede for at få  

tilsendt Thorøhuse Posten elektronisk. 

  Er du tilmeldt nyhedsbrevet og TP?  

Eller følg os på Facebook.  

Få det nu gjort! 

Velkommen i ”den digitale varmestue” 

Bjarne Toft Olsen 

OBS. Der er endnu 

ledige billetter til 

cabaret lørdag den 

7. november 
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Thorøhuseposten har modtaget denne invitation fra Marianne Hildebrandt i Saltofte. 

Marianne er meget engageret i lokalhistorisk arbejde og flittig bidragsyder med indlæg 

til dette blad. 
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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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Da gæssene fløj til himmels! 

I 1917 havde Kay Plum påtaget sig prokura over øen Thorø, som hans lille-
bror havde købt samme år. 

Kay Plum prøvede at gøre driften rentabel, og til dette havde han antaget en 
forvalter ved navn H. Holck Claudi. 

Fra starten regnede uheldene ned over Kay, i årene 1917 – 18 var der knas-
tørre somre, hvor korn og andre afgrøder blev ramt af misvækst, ligeledes 
var 40.000 nyplantede østrigske bjergfyr gået ud. 

En ting, som Kay satsede på, var gåseavl, til dette havde han købt nogle me-
get dyre avlsgæs for at fremme en bestand til slagtning.  

Men de kornfedede slagtede gæs, som Kay sendte til København,  fik han 
ingen betaling fra hos modtagerne. Det blev senere aftalt, at Transatlantisk 
Kompagni skulle virke som mellemled og først udlevere de slagtede gæs, 
når betalingerne var blevet erlagt. 

En dag kom forvalteren Claudi og fortalte, at 35 ud af 48 gæs var stukket til 
søs, angiveligt fordi de tyske vagtskibe havde gjort jagt på dem inden skibe-
ne havde forladt deres poster ved minespærringen, og dermed var gæssene 
blevet skræmt og havde forladt Thorø og vandet deromkring grundet tu-
multen. 

Det var et stort chok for Kay at erfare, så han satte en større eftersøgning i 
gang. 

Det lykkedes at finde 2 anskudte gæs ved Aborg Strand, men der var for-
modning om, at den største del af flokken var faret vild i tågen og havde 
taget turen over Lillebælt til den tyskbesatte ø, Aarø. 

Kay Plum sendte derfor anmodende breve til en købmandskollega, Korn-
handler Thomas Sørensen, Aarøsund, og til den tyske Herr Strandhaupt-
mann A. Møller på øen Aarø, som var forfattet på tysk, der var et af kravene 
til  korrespondance sendt mellem Danmark og Tyskland. 

Anmodningen gav dog ikke de store resultater, og Kay fik herefter en stærk 
mistanke om, at det var Claudi, der havde lavet fusk og selv havde konsu-
meret en del af gæssene. 

Mistanken blev yderlig bestyrket, da en kontrol afslørede, at Claudi ikke 
havde bogført antallet af solgte dyr korrekt i kassebogen, eksempelvis hav-
de han solgt 3 får, men kun 2 får var bogført som solgt, og sådan var der 
utallige eksempler på manglende bogføring for solgte kyllinger, kartofler, 
kalve, får etc.   
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Thor Fisk 
Keld Mogensen 
40820030 

Bedraget viste sig at være meget større og mere omfangsrigt end Kay hav-
de frygtet, det kom også for dagen, at Claudi havde optaget et stort lån i 
Landbosparekassen Aalborg, uden Kay Plums vidende, Thorøgaard var 
her sat ind som pantsikkerhed for lånet.  

Det viste sig endvidere, at Claudi havde ’holdt hof’ på Thorøgaard med 
nogle store gilder, og de ædle dråber man drak til festerne var skaffet af en 
medsammensvoren, der var brudt ind i Plums legendariske Skænkestue i 
Assens. 

Kay Plum afskedigede prompte Claudi i henhold til Tyendelovens § 41: 
Uden Opsigelse kan Husbonden straks afskedige Tyendet ’Naar det Begaar 
Bedrageri, Tyveri eller nogen anden i den offentlige Mening vanærende 
Forbrydelse, eller tidligere har forseet sig paa saadan Maade’.   

Kay anmodede herefter By- og Herredsfuldmægtig A. Mencke, Assens, at 
Forvalter H. Holck Claudi blev indsat i Assens Arrest. 

Ved de efterfølgende afhøringer viste det sig, at det var meget kompliceret 
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at løfte bevisbyrden til domfældelse, så efter 3 uger blev Claudi løsladt mod 
en kaution på 10.000 kr., som er 260.000 kr. i dag (Prisindeks 26 iflg. Dan-
marks Statistik).                                                                                                                                                                                          
Beløbet blev rejst af Claudis venner i Assens, mens Claudi udtrykte sig meget 
forbitret over Kay Plum og Herredsfogeden, både over varetægtsfængslingen 
samt kautionens størrelse, idet han følte sig uretfærdigt behandlet, da han 
ikke mente, han havde bedrevet noget, der lå uden for hans beføjelser. 

Kay Plum overtog forpligtigelserne vedr. det ulovligt optagne lån, og det 
fremgår tydeligt, at Kay Plum gerne ville have denne sag ud af verden, så han 
kunne komme videre og ansætte en ny og mere ærlig forvalter til Thorø. 

Og gæssene! – Ja, de var fløjet til himmels, og fouragerede ganske givet der-
oppe på de saftige græsenge. 

Kilderne til indlægget er små uddrag hentet ved gennemlæsning af arkivalier 
fra Statens Erhvervsarkiv i Aarhus med 1.000 brevkopier skrevet i 1917 – 1924 
af Kay Plum primær som meddelelser til Harald Plum om forholdene på Thorø. 

Indsendt af Esben Brage  

(15. juli 2015 fra sin sygeseng på OUH) 

Foto: Morten DD Hansen, Naturhistorisk Museum i Århus.  



9 

 

Esben Brages Mindeord 

  

Esben Brage, 74 år, er stille sovet ind d. 2. oktober 2015 

på OUH, Hjerteafdeling B1. 

 

Esben voksede op i Langsted på Fyn. Han blev uddannet 

elektriker i Tommerup og arbejdede herefter som mon-

tør, men i 1963 flyttede han med sin kære Annelise til 

det smukke Middelfart med skov og vand, hvor de har 

boet alle årene. 

I 40 år var han ansat på Skærbækværket, hvor han var 

ansvarlig for højspændingsnettet i store dele af Midtjyl-

land, og samtidig var han en stor del af årene leder. 

 

Esben havde mange interesser sideløbende med sin karriere på Skærbækværket. 

Han var bl.a. en ivrig orienteringsløber og involverede sig organisatorisk også i sporten 

ved i mange år at være formand for Orienteringsklubben Melfar og sidde i Dansk Orien-

teringsforbunds Hovedbestyrelse. 

Esben var derudover et mangeårigt medlem af de Fynske Skovkarle, hvor alle kendte 

ham under navnet Esben Ravgnider. 

De sidste 4-5 år var han herudover valgt som repræsentant for TREFOR, ligesom han 

havde været et aktivt medlem af Hjerteforeningen, hvor han bl.a. etablerede hjertestien i 

Hindsgavlsskoven. 

Esben engagerede sig i mangt og meget, men en af de store passioner var dog uden tvivl 

hans interesse for historie, og da han gik på efterløn, begyndte han at involvere sig yder-

ligere i lokalhistoriske forhold. 

I forbindelse med tegningen af et orienteringskort over øen Thorø ud for Assens, opda-

gede han, at øen, udover en smuk natur, også rummede en masse spændende historie. 

Esben fordybede sig mere og mere i historien om Thorø, og hans research førte ham på 

sporet af Harald Plum, som var en driftig erhvervsmand og som havde købt øen Thorø. 

Denne indsigt gav anledning til, at Esben blev lokalguide på Thorø, hvor han opnåede at 

guide mere end 1800 personer rundt på øen, og hvor han på levende vis fortalte om hele 

øens historie, dens bygninger og monumenter. 

Historisk Team, som Esben var medlem af, lavede en film om Thorø, hvor han var i sit 

rette element, da han lagde speak til filmen og samtidig viste rundt på den ø, som kom til 

at betyde så meget for ham. 

I forbindelse med nogle af hans mange historiske researcher om Harald Plum fandt Es-

ben i 2012 et hidtil ukendt eventyr af H.C. Andersen på landsarkivet i Odense. 

’Tællelyset’ hedder eventyret, der viste sig at være det første eventyr, som H.C.Andersen 

har skrevet. 
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Nyheden gik verden rundt, og telefonen i hjemmet i Middelfart var rødglødende, da jour-

nalister fra hele verden ville interviewe Esben om dette særlige fund samtidig med, at han 

blev interviewet af diverse TV-medier og var ugens gæst i TV2`s ’God Morgen Dan-

mark’ 

Esben blev på få øjeblikke verdensberømt, men bevarede begge ben på jorden midt i al 

virakken. 

Esbens historiske indsigt og viden førte derudover til et flerårigt samarbejde med Nordisk 

Film og Anna Von Lowzow omkring produktionen af dokumentarfilmen ’Guld, Konge 

og Fædreland’, som blev vist på DR1 i 2014. 

Søren Ellemoses bog 'Gullaschbaronen – Dramaet om Harald Plum’, som netop er ud-

kommet og som beretter den fantastiske historie om Harald Plum, fik Esben den ære at 

være redaktør på, og da bogen blev dedikeret til Esben ved udgivelsen d. 16. september, 

blev der ligesom sat et punktum på et langt og interessant liv i historiens tegn. 

Esben satte karriere og interesser højt, men det var dog altid familien, som han værdsatte 

højest, og som han gav mest opmærksomhed, og han berigede alle med sine betragtninger 

om livets mange mangfoldigheder. 

Esben var en unik person, som gjorde et stort og positivt indtryk, og han efterlader et 

dybt savn hos alle, der kendte ham. 

Esben Brage efterlader sig hustruen Annelise Brage, som han opnåede at holde guldbryl-

lup med for 2 år siden, 3 voksne børn og 5 børnebørn. 

 

Nekrolog og billede er indsendt af  Jeanette Brage 
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”Drømmer jeg eller er jeg vågen?” 
Ja, det spørgsmål stillede Jeppe sig selv, da han vågnede i baronens 

seng, for han kunne næsten ikke fatte, at det var sandt.  

Men sandt var det, at bogen Gullaschbaronen nu er på gaden. Thorøhu-

se Bylaug havde inviteret til foredragsaften med forfatteren Søren Elle-

mose og hans tvillingebror onsdag den 16. september. Og der var totalt 

udsolgt, op mod 92 tilhørere fik som de allerførste fortællinger fra bo-

gen om Harald Plum og hans imponerende imperium. Der blev solgt 

bøger den aften, og Esben Brage fik den allerførste bog med tak for 

hjælpen under tilblivelsen. 

 

Billedet til venstre: 

 

Der blev snakket ivrigt i 

pausen om bogudgivel-

sen.  

Her er det Inger Lerche 

(tv) og Susamme Hest-

bæk (th) fra Historisk 

Team, der ser på bogud-

givelser fra  

Forfatterskabet.dk 

 

Foto og tekst på denne 

side: Bjarne Toft Olsen 

 

Billedet til højre: 

 

Søren Ellemose sælger 

et eksemplar af bogen 

til formanden for For-

samlingshuset John 

Pedersen.  

Morten Ellemose ser til 

i baggrunden. 
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 GADEBELYSNING I THORØ HUSE 

 

Inspireret af en artikel i Fyens Stiftstidende den 12. ok-
tober om Miljø- og Teknikudvalgets planlagte rejse i 
marts 2016 til Lyon for at studere gadebelysning fandt 
jeg anledning til at henvende mig til formanden for kom-
munens Miljø- og Teknikudvalg herom. Jeg fik hurtigt 
svar fra Thomas Barfod, som er direktør for det områ-
de, hvor bl.a. kommunens gadebelysning hører. Besva-
relsen giver et udmærket billede af situationen og vide-
regives derfor her til orientering i Thorø Huse: 
 
Jørgen Eeg Sørensen, Thorøhuse Bylaug 
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”Tak for din henvendelse af 12. oktober 2015 som jeg svarer dig på efter aftale med 
udvalgsformand Hans Bjergegaard. 
  
Det er dejligt, at du og øvrige borgere i Torø Huse er optagede af gadebelysningen, 
herunder også i forhold til den æstetiske kvalitet. Det er ikke ligegyldigt, hvad der 
opsættes i historiske miljøer og landsbyer. Emnet er derfor noget vi arbejder med, 
og som vil indgå i den belysningsplan, som Miljø- og Teknikudvalget vil behandle se-
nere på året. 
  
Kommunen er naturligvis bekendt med, at de gamle træmaster er udtjente – godt og 
vel. Assens Kommune ejer desværre en del uddateret gadebelysning, og derfor ar-
bejdes der for en samlet belysningsplan, som bl.a. rummer forslag til design, belys-
ningsprincipper, udbud mv. Hvad der så præcist sker, og i hvilken takt man kan påbe-
gynde renovering vil være op til Byrådet at fastlægge. I mellemtiden vil master, der 
udgør en faktisk risiko, naturligvis blive håndteret. 
  
Du har givet ret i, at sagen har været drøftet i en del år, og jeg kan også godt se din 
korrespondance siden 2013 med min medarbejder, Anette Lyngsie. Det er bare en 
sag, der tager tid – fordi både valg af teknologi og den fornødne økonomi skal være 
på plads. 
  
Det er et fint tilbud du fremsætter ved deltagelse på udvalgsstudieturen til OLAC, 
men den er godt nok forbeholdt udvalget. Det er ikke et tur, hvor der træffes beslut-
ning om valg af armaturer, for der er mange leverandører på markedet, også danske 
Louis Poulsen og Fokus Lightning. Besøget hos OLAC skal gøres os klogere på, hvor-
dan forskellige belysningsteknologier virker, og det giver rigtig god mening for den 
videre beslutningsproces at se på dette i skala 1:1.   
  
Vi noterer os naturligvis dit forslag vedr. CityCurve-armaturet. Der kan sikkert være 
mange meninger om, hvilke armaturer mv. der passer bedst rundt omkring i kom-
munen. De valg træffes på et senere tidspunkt, og der vil det både være på sin plads 
og relevant at inddrage lokale interessenter. 
  
Mange hilsner Thomas Barfoed ” 
 
Ja, tålmodighed er håbets kunst – så vi fortsætter med at afvente nyt om gadebelysningen i 

Thorø Huse. (Indsendt af Jørgen Eeg Sørensen) 
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Hvalobservation? 

Michael Green på adressen Ulkestræde 4 har henvendt sig til Thorøhuse 

Posten for at høre, om andre mon har observeret hval her i Thorøhuse. Mi-

chael skriver til redaktøren:  

Idet jeg formoder, du har fingeren på pulsen bedre end de fleste andre, 

skal jeg venligst spørge, om du måtte være bekendt med andre observatio-

ner herude fra tirsdag den 4. august 2015 mellem kl. 12 og14?? Jeg så 

mellem kl. 13 og 14 faktisk en person svinge vildt med armene ovre på 

Torøs nordligste tange, mens jeg så havfænomenet, måske en Torøhuser? 

Jeg har indsendt  besked om min mulige  observation til cck@hvaler.dk 

(se evt. hjemmesiden: www.hvaler.dk) og til Fjord & Bælt i Kerteminde 

Det må have været en slags hval (ikke marsvin) jeg så fra 

adressen: Ulkestræde 4, Torøhuse, 5610 Assens ca. 200-300 m mod 

vest/nordvest fra min terrasse med udsigt til Torø og Torø Sund. 

Størrelsen var 5-6 gange marsvinstørrelse, og den bevægede sig fra 

Nyhusevigen til den nordlige tange på Torø med ganske pæn fart - og 

derfra tilsyneladende langs Torøs kyst, dvs. i retning S/SV. Jeg er 

sikker på, at det hverken var en ubåd, andet fartøj eller en svømmer, 

men min kikkert var desværre ikke god nok til at give flere detaljer. 

 Det vil være spændende, hvis der er andre observationer hernede fra, 

der kan bekræfte min formodning, om ikke andet fordi jeg ikke har 

set så store hvaler før… 

Altså, har du set hval, så ring til Mikael :) (27292748) 

Finhvalobservation ved 

Årøsund lørdag den 11. juli 

2015. 

Fotoudsnittet viser tydeligt 

størrelsesforholdet mellem 

båd og hval. 

Internetadresse:  

http://hvaler.dk/

nyheder.html 

På samme hjemmeside  

berettes om observationer 

af pukkelhvaler set nord for 

Bågø 28. og 29. juli. Foto fra www.hvaler.dk 

mailto:cck@hvaler.dk
http://www.hvaler.dk/
http://hvaler.dk/nyheder.html
http://hvaler.dk/nyheder.html
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ASSENS SKIBSVÆRFT A/S 
 

Havnen 
5610 ASSENS 

Denmark 

 
Telephone 4564711134 

Telefax 4564711104 
Telex  50807 

E-mail  asv@yard.dk  

 

E f t e r l y s n i n g 

Monumentet "Thors kamp mod jætterne" 

Thomas Bangsted, dansk kunstner, der bor og arbejder i New 

York, efterlyser billeder af Thors ophold på Thorø (1926-

1958) og flytningen i februar 1958. 

Kan nogen hjælpe? Fra  Lokalhistorisk  Arkiv har vi sendt en 

del materiale bl.a. fra Viggo Hansens bøger. Men måske 

findes der flere billeder… 

Henvendelse til Marianne Hildebrandt, 2893-9664 eller 

mahilde@mahilde.dk 

PS.  Thomas Bangsted udstillede på Brandts 13 i Odense i 

foråret 2015. Se et par af hans fotos på 

www.thomasbangsted.com  
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Så gik den ikke mere. 
Den gamle trappe til badebroen. 

Selv om storme som Allan og Bo-

dil og Carl havde leget med den og 

dykker og tømrer ligeså bagefter. 

Nu har Bylauget søgt og fået 

10.000kr. fra Kommunens 

Strakspulje, og Assens Skibsværft 

har lavet en ny. De sidste 2500,-kr. 

betaler Bylauget selv.  

Men så har vi også en splinter ny 

trappe, så badenymferne og tar-

zanerne kan komme sikkert op og 

ned. 

Tekst og foto på denne side: 

Bolette Eggers 

Øverst og til venstre:  

Den nye trappe.  

Nederst til højre:  

Den gamle trappe, levetid 7 år 
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Fantastisk tur til Æbelø 

 

På en varm og solrig lørdag i august - godt planlagt Jeppe! - tog 

15 torø-husere af sted kl. 9 om morgenen med kurs mod Æbelø. 

Vi ankom til P-pladsen ved Ebbevejen lidt over 11, smed sko og 

strømper, trak op i shortsene og startede vandringen mod Æbelø. 

Den første halve time traskede vi gennem vand, der gik os til un-

der knæene. Det var ikke særlig koldt, men alligevel var det rart at 

komme på land igen og få tørret fødderne. 

Derefter fortsatte vi med sko på over til Æbelø. 

Vi fandt en skyggefuld plads, hvor vi kunne styrke os med vand og 

bananer. 

Så startede turen rundt om øen. Vi så flere hjorteflokke, men selv 

om vi kiggede godt efter, så vi ingen ørne eller mufloner. Naturen 

er meget dejlig og afvekslende. Der er et fint stisystem, og vi gik 

gennem områder med gamle bøgetræer, store græsarealer og 

bregneskove, så man troede, der kom en dinosaurus rundt om 

hjørnet - men det var bare et væltet træ. 
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Vi spiste frokost ved et udkigspunkt, der lå ved en skrænt med en 

fantastisk udsigt ud over vandet. Det var lidt svært at finde en plads, 

hvor der ikke var gedelort, men det lykkedes vist for os alle sam-

men. 

Således styrket fortsatte vi til det 

gamle fyr, og efter endnu en pause 

begyndte vi tilbageturen over vandet. 

Denne gang var det ikke nær så 

koldt, ja det var nærmest rart. 

Vel ankommen til P-pladsen, takkede 

vi alle Jeppe for den fine tur. Jeppe 

lovede at lave en tur igen næste år. 

Det vil vi så glæde os til. 

I alt gik vi ca. 16 km, og jeg tror, vi 

sover godt i nat. 

 

Birgitte 

Tekst til denne  

artikel er indsendt 

af Birgitte  

Ulldal-Hansen 

 

Foto:  

Bolette Eggers 
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En fattig fiskerpige 
Af Else Wolsgård, leder af Rudkøbing Byhistoriske Arkiv 
På baggrund af en omfattende samling af breve til min mormor, Anna, 

fra hendes mor, faster og  forlovede - min morfar- samt beretninger, 

hun selv har fortalt mig, vil jeg tegne et billede fra Thorøhuse i slutnin-

gen af 1800 tallet. Og jeg vil fortælle, hvordan det kunne gå til, at en 

fattig, forældreløs pige kunne foretage en på den tid helt ekstraordinær 

social opstigning.  

Annas forældre var fisker  Hans Christian Christensen, født i Thorøhu-

se den 5. maj 1858 og Marie Kristine Christoffersen født sammesteds 

19. april1861. De blev gift med kongebrev i Kærum kirke på hendes 

syttenårs fødselsdag i 1878. Gommen var da 19 år. De boede hos hen-

des forældre. Man ville nu forvente, at de fik et barn i løbet af det næste 

halve år, men der er intet barn, hverken levende eller dødt i kirkebogen. 

Årsagen er formodentlig, at Marie har aborteret på et så tidligt tids-

punkt, at barnet ikke er blevet begravet fra kirken.  

Foto 1: Marie Kristine og 

Hans Christians bryllupsfo-

to. Vi synes nok, de ser æl-

dre ud end 17 og 19 år, men 

det gjorde folk dengang.  
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Den 18. januar 1880 får det unge par så en pige. Hun bliver døbt 

Anne Dorte Christensen, men allerede ved den første folketælling 

er navnet ændret til det ”finere” Anna Dorthea.   

Dagen før Sankt Hans aften, den 22. juni 1881, var Hans Christian 

taget ud for at røgte garn. Han druknede, og forklaringen kan være, 

at der ifølge Assens Avis netop den dag var et heftigt uvejr. 

Hans Christian er måske blevet overrasket af uvejret, og en kaste-

vind kan have kæntret båden. Mærkeligt nok omtaler avisen ikke 

ulykken, men allerede dagen efter er dødsannoncen i avisen, fordi 

liget blev bjerget hurtigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Nu stod Marie som 20 årig enke alene med et barn på halvandet år. 

Den eneste mulighed for at undgå fattighuset var et nyt giftermål.  

Foto 2: Dødsan-

noncen i Assens 

Avis, der i øvrigt 

ikke ofrede no-

gen redaktionel 

omtale på ulyk-

ken 
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 Ti måneder efter dødsfaldet giftede hun sig med en fisker fra Thorø-

huse, Søren Jensen. Marie og Anna flyttede nu ind hos Søren Jensen. 

Hvad grunden var, vides ikke, men kort tid efter flyttede Anna over til 

sin farfar, der var fisker og enkemand, 54 år og hans hjemmeboende 

datter på 13 år, Annas faster.  

Det blev Annas store held! Var hun blevet boende hos sin mor, havde 

hun skullet hjælpe meget til i husholdningen og passe de små børn - 

fem i alt - Marie og Søren fik. Nu voksede hun i stedet op som en 

slags enebarn hos en kærlig farfar og en stor pige, hun nærmest be-

tragtede som sin søster. Hun fik altså masser af ”voksenkontakt” og 

opmærksomhed. Der blev lagt vægt på, at hun passede sin skole og 

lavede sit hjemmearbejde. At hun desuden skulle deltage i det huslige, 

var en selvfølge, og faster Ane var en glimrende lærer, både hvad an-

gik madlavning og håndarbejde.  

Naturligvis kom hun også hos sin mor, men hun havde væsentlig bed-

re tid til sit skolearbejde, end hun ellers ville have haft, og farfaren 

opmuntrede hende og var stolt af sin dygtige pige.  Fattigt var det, 

som denne lille historie tydeligt viser: Da  Anna skulle konfirmeres 

den 1. april 1894 i Kærum kirke, var hendes største ønske at få et par 

sorte, lange strømper. Hun bad sin mor, om hun måtte få garn og strik-

kepinde, så skulle hun nok selv strikke strømperne. Svaret var nej!. 

Garn og pinde var dyre sager, og tænk, hvis Anna kom til at spolere 

det hele.   

Anna var imidlertid stædig. Hun ville bare ikke møde op i kirken i grå, 

forstoppede hverdagsstrømper. Så hun spurgte sin farfar, om hun måt-

te få et par af den afdøde farmors sorte strømper. Det måtte hun godt, 

og farfar troede jo, at hun ville bruge dem, som de var. Men det var jo 

strømper uden stopninger, der var målet. I al hemmelighed blev strøm-

perne trævlet op, og de løse garnender tvundet sammen. Nu var der 

bare det med strikkepindene. Løsningen blev to kraftige hårnåle, der 

blev rettet ud. Resultatet blev meget tilfredsstillende. Det bedste var 

dog, da hun på konfirmationsdagen kunne vise sin mor de fine strøm-

per. ”Hvor har du fået dem fra?” lød det straks mistænksomt. ”Dem 

har jeg selv strikket af garnet fra et par af farmors gamle” svarede An-

na stolt. Så blev der ikke talt mere om den sag.  
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Det er nok svært i dag at forestille sig, hvor fattige fiskerne i Thorøhuse var 

dengang.  Kolde og utætte stuer. Vandet skulle hejses op fra brønden, lo-

kummet skulle tømmes og tøj vaskes med håndkraft. De fleste havde endnu 

ikke fået et jernkomfur, der jo var et meget stort både praktisk og hygiejnisk 

fremskridt. Men det kostede 17 kroner! Så maden blev lavet ved det åbne 

ildsted. Alligevel voksede Anna op med en klar fornemmelse af, at orden og 

renlighed skulle der til. Fiskernes indtjening afhang af, hvor dygtig manden 

var, samt om havet ville give sin grøde fra sig. Somme tider kunne havet te 

sig mange dage i træk, så man ikke kunne komme ud og røgte garnene. Og 

når man endelig kom derud, var nogle af garnene måske revet i stykker. Når 

bare man blev mæt og havde et nogenlunde helbred – de to ting hang jo ret 

så nøje sammen – skulle man være glad. 

Konfirmationen betød, at forældres forsørgerforpligtelse var forbi, og det 

unge menneske skulle ud at tjene. For en pige var eneste mulighed at blive 

”pige i huset” eller tjenestepige på en gård. Det sidste var det hårdeste, for 

der skulle man tage del i malkning og udendørs arbejde.  

Anna var heldig. Hun fik plads på herregården Brahesborg, hvor hun var i et 

år fra november 1894. Heldet bestod i, at det var en stor gård, hvor hun fik 

mulighed for at lære mange huslige færdigheder, hun ikke havde fået indblik 

i hjemme. Samtidig lærte hun at begå sig blandt det øvrige tyende, hvor pi-

ger som Anna rangerede nederst i hierakiet. Hjemveen sved, men  man måtte 

blive året ud, ellers så det ikke godt ud i skudsmålsbogen, og det kunne gøre 

det svært at få en ny plads.  

Næste år fik Anna plads hos en gårdejer på Bågø, men der var hun ikke glad 

for at være, og hun fik for lidt mad. Derefter gik turen til Ejby ved  Køge, og 

til jul fik hun et brev fra sin mor, hvor der bl.a. stod: ”Jeg siger, at dersom 

du kan få et Hjem på Landet, er det bedre end som ved Vandet, men det er jo 

ikke så nemt. Nu kan du jo se, at Nielsen (Annas principal) og hans kone de 

går i Seng med Glæde. De behøver ikke at tænke, i Morgen skal han på Ha-

vet, og de ved ikke, hvordan Vejret bliver, om de kommer Hjem eller ikke, de 

kan lægge sig rolig og sove.”  Den besked var jo klar: hold dig fra fiskere og 

sømænd! Moren var desværre  syg af tuberkulose, og hun døde som 35 årig  

i februar 1897. Hendes yngste barn var da kun to måneder. Anna vender 

hjem for at passe sine små halvsøskende, men da Søren Jensen snart  gifter 

sig igen, er hun fri til at søge en ny plads.  
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Det bliver i Kolding, hvor hun holder hus og passer børn i en familie, hvor 

konen er syg. Her kommer hun i kontakt med Indre Mission, som hun føler 

sig tiltrukket af.  

Der er ingen tvivl om, at Anna havde ambitioner, og hun havde allerede tid-

ligt udviklet en personlighed, der gjorde hende anderledes end de fleste un-

ge piger. Stor omhyggelighed med renlighed og udseende var én ting, men 

hun havde tillige ofte en alvorstung udstråling grænsende til strenghed, som 

kunne lukke munden på selv de mest flabede karle. Hun aflagde sin sydfyn-

ske dialekt til fordel for et sprog, der nærmede sig rigsdansk, og sin stive 

moral bar hun som et korset, hun aldrig tog af. Hun ville gerne være 

”kultiveret” og læste mange bøger – mest opbyggelige naturligvis. Denne 

beskrivelse bygger på breve fra beundrere, ja friere sågar, men hun tændte 

ikke på nogen af dem, som man ville sige i dag. Sit rygte værnede hun kom-

promisløst om, så der var ingen kys i krogene!  

At hun så tiltrækkende ud, omtales i mange breve, selv om man kan synes, 

hun så noget humørforladt ud på fotos. Dem fik hun taget en del af, selv om 

det var dyrt, og hun glædede gerne andre med dem.  

Næste stop er en plads som kokkepige på Sparretorn og derefter husholder-

ske på herregården Broksø. Hendes ønskedrøm var at forbedre sin sociale 

stilling, helst som gårdmandskone.  

Nu var hun blevet 23 år og var fuldt udlært i alt husligt, så det var tid til næ-

ste skridt. Den 15. maj 1903 købte hun bladet ”Ugens Nyheder”, der havde 

et stort annoncetillæg. Under rubrikken ”Tjeneste tilbydes Kvinder”, fandt 

hun det, hun søgte:  

Husholderske 

En Gårdmandsdatter eller anden huskjendt Pige, der kan daglig Madlav-

ning, kan få Plads straks hos en ugift Gårdejer ved at indsende billet mrk. 

Fremtid 5253 med Fotografi til dette Blads Kontor inden 6 dage.  

 

Nok var Anna ikke gårdmandsdatter, men det gik vel endda med støtte fra 

de gode anbefalinger fra tidligere pladser. Hun valgte at satse, fordi det for 

den trænede annoncelæser var klart, at der var mulighed for ægteskab. Hen-

des svar og foto behagede da også gårdejeren, og han skrev hurtigt tilbage. 

Han var godt nok ingen øvet brevskriver. Hans skolegang havde været kort 

og sporadisk, og  man kan se, at han nærmest skrev så jysk, som han talte.  
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Han var fra Ungstrup ved Thorning (mellem Silkeborg og Viborg) og hed 

Jens Christian Jensen Volsgaard, født 12. oktober 1872.  

Anna kom til Ungstrup den 1. november 1903. Husholdersken og gårdeje-

ren – gården var for resten ikke særlig stor - syntes om hinanden, og så 

skulle alt jo være i orden? Så let skulle det dog ikke gå. Selv om tiltræk-

ningen var der, gik kommunikationen ikke gnidningsløst. Christians foræl-

dre, der boede i nærheden, var ikke tilfredse med den nye husholderske. 

For det første var hun jo ikke af "god familie", og for det andet var hun for 

fin på den, brugte for meget smør og det ene med det andet. At hun arbej-

dede hårdt var en selvfølge, og det gjorde hun sandelig også. Christian var 

til gengæld ikke nogen dygtig landmand, og han afskyede hårdt arbejde, 

tærskning især. Hans hu stod til handel, for han var også uldjyde og rejste 

flere gange om året til Sjælland, hvor han gik rundt til gårdene og solgte 

hjemmestrikkede varer såvel som de forbudte indkøbte luksusting – silke-

tørklæder for eksempel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna havde da også kun været i plad-

sen nogle få måneder, da Christian 

meddelte, at han og hans bror ville en 

tur til Sjælland for at handle. Så kunne 

hun sørge for bedriften alene så længe. 

De skrev til hinanden, men mest om, 

hvad der skete på gården og på han-

delsrejsen. Hun var for første gang ble-

vet forelsket, men han var stærkt i tvivl.  

Flere gange i årets løb tog han til Sjælland, og da han i september 1904 

endnu ikke havde erklæret sig, indså Anna, at hun måtte søge en anden 

plads. En agtværdig pige kunne ikke blive mere end et år, når der ikke var 

tale om forlovelse og planlagt ægteskab.  

Foto 3: Anna gik til fotografen, 

mens hun var i Ungstrup. Med 

på billedet er Chang, et gade-

kryds, hun holdt meget af.   
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I sin frustration søgte hun så langt væk, hun næsten kunne komme. Til 

det nordlige Langeland som husholderske på en stor gård. Ejeren der var 

også på udkig efter en dygtig kone, og ansættelsen som husholderske var 

jo en glimrende måde at få afklaret, om Anna levede op til sine anbefa-

linger.  Det gjorde hun i den grad. Slagtede kalve, malkede, havde i hø-

sten 27 mennesker på kost. 

Men der var sket noget. Anna og Christian havde ikke fået sagt farvel, 

fordi han var på Sjælland, da hun skulle rejse fra Ungstrup. De beslutter 

spontant at mødes en sidste gang i Køge, da hun er på vej til Langeland.  

 

Hvad der helt præcist skete der, omtaler de ikke i de efterfølgende breve, 

men de må være nået til en fælles forståelse, for nu var de pludselig for-

lovede. Ak og ve! For hun skulle jo være et år i den nye plads, hun havde 

accepteret. Nu tog brevskriveriet fart. Lange ugentlige breve, der afspej-

ler hver deres forventninger til det kommende ægteskab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somme tider opstod misforståel-

ser, og han kom af og til i tvivl 

om, hvorvidt det nu også var den 

rette beslutning, han havde truf-

fet. Hun er ærekær og beder ham 

gøre det forbi, hvis han ikke el-

sker hende fuldt og helt. Anna på 

sin side har enorme forhåbninger 

til lykken i ægteskabet, og det 

siger næsten sig selv, at så høje 

forventninger må medføre skuf-

felse.  

Foto5: Bryllup den 12. 

oktober 1905. Ligefrem 

glade ser de ikke ud, men 

de er måske tynget af be-

slutningens alvor? 
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De mødes et par gange i årets løb, og aftalen bliver, at de skal giftes den 

12. oktober 1904 på hans 32 års fødselsdag, hvis hun kan få lov at rejse 

fra pladsen en måned før aftalt. Det får hun, og brylluppet står i Ungstrup 

– uden den store planlægning lader det til. Ingen fra Annas familie var til 

stede.  

 

Den 18. maj det følgende år føder hun tvillinger, to alt for små piger. Hun 

har arbejdet fysisk hårdt og nedkommer  næsten to måneder for tidligt. 

Børnene lever dog, men ikke længe. De bliver hjemmedøbt, og den ene 

dør straks efter, den anden et par timer senere. Anna er knust, og Christi-

an kan desværre ikke rigtig dele hendes sorg. Hans mor havde født sytten 

børn, hvoraf kun de otte overlevede, så han var vant til, at små børn kunne 

dø.  

I Ungstrup befandt Anna sig ikke godt. Forholdet til svigerforældrene var 

køligt, og Christian fortsatte sit rejseri blandt andet, fordi han åbenbart 

skyldte penge væk, som gårdens overskud ikke kunne dække. 1. septem-

ber1907 fødte Anna en pige. Endelig i begyndelsen af 1908 lykkedes det 

Christian at sælge gården til sin bror. Han og Anna rejste til Hillerød, 

hvor de åbnede en lille manufakturbutik, og datter nummer to blev født. 

Forretningen gik imidlertid ikke ret godt, og i 1909 vendte de tilbage til 

Jylland, hvor de i stationsbyen Kjellerup – seks km. fra Ungstrup – lejede 

en butik med lejlighed på første sal.  

På åbningsdagen stod Anna i butikken og ventede på kunderne. Da dagen 

var omme, var hun grædefærdig, for omsætningen var let at gøre op. Der 

var solgt en stoppenål!  

Heldigvis blev det snart bedre. Kunderne kom, og der kom mange af dem. 

Både Anna og Christian havde indset, at det var bedst, hun stod for regn-

skaberne. Det viste sig da også snart, at hun var god til at ekspedere, og 

de kvindelige kunder syntes godt om den nydelige frue med den gode 

smag. Året efter blev der råd til at ansætte en pige i huset og en vaskeko-

ne af og til. En tredje datter blev født og nogle år efter den længe ventede 

søn og noget senere endnu en søn.  

 

Billedtekst til foto på næste side. 

Foto 6: Den lille familie ca. 1917. Bemærk pigernes  flot broderede skørt. 

Selv om Anna havde travlt, skulle pigerne helst ligne levende reklamer for 

”I. C. Wolsgaards Manufakturhandel”. 



28 

 

Forretningen gik vældig godt og blev udvidet. Ingen tvivl om, at Anna var 

den dominerende i hjemmet og den, der sad på pengekassen. Når 

”skattebogen” udkom, var det i mange år Christians store fornøjelse at kon-

statere, at han – primært på grund af sin kones evner - var byens største skat-

teyder.  

I slutningen af 1940erne blev han tiltagende dement og fik prostatakræft. Han 

døde den 28. december 1950, 78 år gammel. Selv om ægteskabet ikke havde 

været, hvad man vil kalde lykkeligt, holdt hun af ham hele livet og savnede 

ham meget.  

I 1937 var forretningen blevet overtaget af den yngste datter og hendes mand, 

der flyttede ind i den tilhørende lejlighed, mens ”de gamle Wolsgaards” flyt-

tede i en nærliggende villa.  

Det skal tilføjes, at Anna var meget respekteret i byen. Hun var formand for 

børneværnet, i en periode medlem af Byrådet (for Venstre) og havde flere 

honorære hverv. Hun købte bil og tog kørekort.  
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Billedet til højre: Else Wolsgård. 
 

 
Født 1947, cand. mag. i historie og europæisk etnologi 1975. 
En række jobs, fx fuldmægtig i Ligestillingsrådet, afdelingsleder i AF, se-
kretær i Europa Parlamentet i Bruxelles, pressesekretær i Socialministe-
riet, socialpolitisk konsulent i Dansk Handicap Forbund. Fra 2006 leder af 
Rudkøbing Byhistoriske Arkiv, der er en kommunal institution. Gift med 
en langelænder. 

Foto 7: Anna som 74årig 

med sit første barnebarn 

(artiklens forfatter) 6 år 

gammel. 

Hun døde hjemme den 3. februar 

1958, også 78 år gammel. 

 

Sådan slutter beretningen om den 

fattige og forældreløse fiskerpige, der 

ved flid og dygtighed foretog en soci-

al opstigning. 
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Aktiviteter i Forsamlingshuset. 
Sy & og strik samt it-undervisning i forsamlingshuset er efterhånden blevet 

faste indslag i husets mange forskellige aktiviteter. Og der er på det seneste 

kommet flere nye deltagere til begge dele. Der er altid nyt at lære og hygge-

ligt samvær hver gang. 

Anette Isaksen har på sy & strik senest budt ind med råd og vejledning inden 

for omsyning, indsyning  mv. 

Lars Larsen forbereder hver gang nye emner inden for it, men der er også 

mulighed for at komme med individuelle ønsker om emner.  

Så hermed en opfordring til at møde op. Det er gratis. Dog lægges der gerne 

en 10’er til lys og varme. 

Tilskud til koncerter fra FOMO. 
Thorøhuse Forsamlingshus har med tak modtaget 7.000 kr. fra forsikringssel-

skabet FOMO til støtte af husets koncertaktiviteter. 

Der har i 2015 været afholdt 5 koncerter. Det har været et godt koncertår. Vi 

takker Flemming og Dorthe, der hver gang har stået i køkkenet og fremstillet 

en lækker og meget rost menu.   

Vi ser frem til næste gang i marts 2016, hvor koncert nr. 50 afholdes. 
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Julearrangementer. 
Forsamlingshuset minder om de faste juleindslag.  

Søndag d. 29. november (første søndag i Advent) afholdes Julestue. Sto-

re og små borde, henholdsvis 100 kr. og 50 kr. kan bestilles hos Jytte på 

tlf. 64711060. Der kan som sædvanligt købes gløgg og æbleskiver. Hold 

øje med opslag på pælene. 

Tirsdag d. 29. december afholdes Juletræ med hyggelige indslag for alle. 

Program følger. Se opslag på pælene. 

Jeppe 

Nedenstående foto er taget af Bjarne Toft første undervisningsgang i IT-

cafe´en. Den aften blev der oprettet en Facebookgruppe, som er offent-

lig: 

Thorøhuse IT cafe 
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Thorøhuse-Cabaret  2015 
 

Et tidligere jysk folketingsmedlem fra fremskridtspartiet sagde for år tilba-

ge i forbindelse med budgetlægningen for Det Kongelige Teater: " A tøws 

te' Danmark er for lille en sprogområde te å ha' si' ejen ballet". Det kender 

vi bare alt for godt her i Thorøhuse-Cabaret'en. Kan I ikke se Bjarne Toft, 

Jørgen Eeg, Bjørn Birkely  og Poul Kastrup optræde som balletpiger med 

strut-skørter og fletninger. Det går bare ikke. Men tag det roligt...vi finder 

på noget andet. Publikum skal i hvert fald ikke komme til at kede sig...det 

lover vi!   Så vi indbyder jer til: 

        

                Thorøhuse Cabaret, fredag d. 6. og lørdag d. 7. november 
(...uden ballet..! )  

 

Aktørerne er omtrent de samme som sidste år. Til afløsning for Lasse og 

Karen, der har ønsket en pause, har vi fået to unge thorøhusere...Tine og 

Siff... med på holdet. Og så har vi været så heldige, at et par af områdets 

allerbedste musikere i sympati med projektet har tilbudt at danne orkester 

sammen med vores pianist, Per Rye. Det drejer sig om Bent Østergaard på 

klarinet og Jens Berthelsen på guitar.  

Det er simpelthen som at vinde i lotteriet. Nu håber vi bare, at folk fra nær 

og fjern vil møde ligeså talstærkt op som sidste år, hvor vi jo havde de røde 

lygter ude.  

Vi har kun 86 pladser pr. aften, så det er 'først til mølle princippet', der 

gælder. 

Billedet nederst på modstående side: Cabaretholdet 2015. 
Øverst fra venstre side: Inger Lerche, Hanne Yderstræde, Siff Hede Pihl, Bolette  
Eggers, Bjørn Birkely, Jørgen Eeg Sørensen, Helge Lerche, Per Rye Pedersen,  
Bjarne Toft Olsen,  
Knælende/siddende fra venstre: Ane Vestergaard, Poul Kastrup, Christian Hansen, 
Tine Lundsgaard Christensen. 
 
Øvrige deltagere som ikke er med på billedet er følgende: Bent Østergaard på klarinet 
og saxofon, Jens Berthelsen på bl.a. guitar, Hans Henrik Nielsen PR og billetter,  
Margrethe Vestergaard sufflør, Kirsten H. Hansen sminke. Sebastian Burhøj lyd/lys,  
Flemming og Dorthe/Jytte og Jeppe står for bespisning/servicering, Anette Isaksen 
står for kostumer. 
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Aftnerne starter med spisning kl. 18.00  (Det er vores lokale kok, 

Flemming, der har lovet at stå for køkkenet, så I kan godt glæde jer 

på forhånd.). Det hele... altså spisning, kaffe og cabaret...koster  180 

kr. excl. drikkevarer. Overskuddet, som sidste år var på 15.000 kr., 

går også i år til forsamlingshuset. 

Hans Henrik sidder klar med blyanten til at tage imod jeres  

bestilling på 42384049 

Modtag de bedste ønsker om et rart efterår  

fra hele cabaret-holdet. (Indsendt af Helge Lerche) 

Billedet til venstre: 

 

Gårdsangernummer 

fra Thorøhuse  

Cabaret 2014. 

 

Foto: Annelise  

Skovgård Olsen 

Foto: 

Ida Amaya  

Borgen Lindhardt 
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Ødelægger dine høje træer udsigten for naboen? 
 

Kan du ikke skrive noget om, at høje træer ødelægger udsigten for mange?  
 

Ja, den opfordring fik jeg for snart længe siden, og det gør jeg da gerne. Men jeg opfordrer be-

stemt ikke til at starte en mindre nabokrig eller fører retssag om spørgsmålet. Forhåbentlig kan 

man tale sig til rette om udsigten eller andre forhold naboer imellem. Eller affinde sig med at 

den der ejer træet (grunden hvorpå det står), også ejer retten til at beslutte om træet skal fældes 

eller topkappes. Der findes noget, der hedder hegnsloven og hegnssyn på adressen 

www.hegnsyn.dk. Her finder man lovstof og eksempler på uenigheder om skel, hegn mm. Jeg 

har fundet følgende eksempel: (Bjarne Toft Olsen) 

 

Problemer over hækken 

Spørgsmål: 

Vi ejer et sommerhus i første række til vandet, som vi har haft i 20 år. I vo-

res have har vi et flot egetræ, som efterhånden har vokset sig stort. Vores 

naboer, som købte deres grund for et par år siden, har nu bygget nyt hus i 

2 etager, og de klager nu over, at de fra deres 1. sal ikke kan se vandet på 

grund af vores træ. De siger, at vi har pligt til at fælde træet, men det me-

ner vi ikke. Hvordan er reglerne? 

  

Svar: 

Der er to sæt regler, der gælder for træer. Det første sæt regler findes i 

Hegnsloven. De gælder, hvis træet står tættere på naboens skel end ca. 

1,75 meter. Gør træet det, kan jeres nabo klage til det kommunale hegns-

syn, som kan træffe afgørelse om, hvorvidt træet skal fældes eller beskæ-

res. Hegnssynets afgørelse kan indbringes for domstolene, hvis man ikke er 

enig. 
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Står træet mere end 1,75 meter fra skel, så gælder Hegnsloven 

ikke. I stedet gælder de almindelige naboretlige regler. De står 

ikke i nogen lov, men er skabt gennem retspraksis. Naboen skal 

altså starte en retssag mod jer, hvis han vil have træet fældet 

eller beskåret. Under retssagen vil det blive vurderet, om træet 

er eller indenfor kort tid vil være til væsentlig gene for jeres na-

boer. Hvis træet kun skygger for naboens udsigt til vandet og ik-

ke på anden måde generer jeres naboer, så er det mest sandsyn-

ligt, at træet får lov at blive stående, som det er i dag. Det er i 

denne type sager altid en meget konkret afgørelse, som domme-

ren træffer. 
 

OBS heghttp://www.hegnsyn.dk/pdf/naboskab.pdfnsyn 
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Referat fra bestyrelsesmøde den 1. oktober 2015 kl. 10:30 hos Palle 

Deltagere: Bolette, Palle, Bente og Jørgen (referent) – Afbud fra Lasse 

og Margrethe 
Godkendelse af referat.  

Referatet fra mødet 25. juni 2015 blev godkendt uden bemærkninger. 

 Evaluering på aktiviteter siden sidst.  

9. september: Borgermøde om ny struktur i Assens Kommune 

(Borgergrupper), man ønsker at samle Borgergrupperne i større 

cirkler. Eks. Helnæs, Ebberup, Sønderby, Saltofte, Torø Huse.  

16. september: Søren Ellemoses foredrag i forsamlingshuset om Harald 

Plum. En god aften, der samlede fuldt hus med 92 deltagere. 

Aktiviteter i den kommende tid.  

Fibernet – 29.9 er der udsendt brev om tilslutning, og at man er gået i gang 

med projekteringsarbejdet. 

Møde i Borgergruppen er aftalt til 16.12 i forsamlingshuset fra kl. 17 med 

efterfølgende spisning. 

 Nyt fra formanden. 

21.09: ansøgning til STRAKS-PULJEN om på tilskud 10.000,-kr. til en ny 

badebrotrappe. Efter vores møde har vi modtaget bekræftelse på til-

skuddet. Tilbud fra Assens Skibsværft på en trappe i rustfri stål med 

skridsikre trin accepteres og forskellen op til kr. 12.500 betales af By-

lauget. 

Hans Ole Hansen, Miljø & Natur:” Trampestien bliver til noget; men der 

mangler stadig detaljer at få på plads.” 

Peter Toksen Worm har oplyst, at forslaget om en badehytte er sendt vide-

re til Naturstyrelsen. Her kan der forventes 28 ugers svartid! 

Peter Rask, Plan & Kultur oplyser vedrørende SAVE registreringen: ”Vi 

venter stadig på, hvordan det skal ligge på kommunens hjemmeside”. 

Vi er lovet at blive hørt forinden. 

Charlotte Christiansen fra Byrådet har bedt om, at TH Posten uddeles til 

alle byrådsmedlemmer. Kassereren udbeder sig omkostningsdækning 

på kr. 1.435,20. 

 Nyt fra øvrige B-medlemmer og bordet rundt:  

Jørgen Eeg – Gadebelysning: Anette Lyngsie kontaktes for en opdatering. 

Endvidere at han og Lise Arnecke arbejder med fornyelse v/ byskilte-

ne. Forslag skal godkendes i Vej & Trafik..  

Palle: Havde forslag til reparation af rækværket på broen til Drejet. Efter 

mødet har Entreprenørgården takket for forslaget, som de vil se nær-

mere på. 

Hvad går de og laver i Bylauget? 
4 gange om året sætter vi vores møde-

referater med info op i glasskabet på 

Forsamlingshuset. 

Der kan I læse om, hvad vi går og laver 

i Bylauget. 

Her er et eksempel fra vores seneste 

møde: 
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Bente og Bolette orienterede om, at de arbejder med en ”Kom med” klub i TH. 

Mere om det på næste møde. 

Medlemmer – antal, tilgang, afgang, velkomst til nye. 

Palle meddelte, at medlemstallet nu er 167, heraf 2 passive. 

Økonomi – indtægter, udgifter, aktuel formue, annoncer, kontingenter 

Palle orienterede om den aktuelle bank- og kassebeholdning. 

ThorøhusePosten – Deadline for næste udgave er mandag den 26. oktober. 

Anden PR og kommunikation til medlemmerne og andre medier. 

Der var ingen kommentarer til punktet. 

Evt.: Næste møde aftaltes til onsdag den 13. januar hos Jørgen, Ålevejen 3. 
Mødet afsluttet kl. 12:39. 

 

 

 

 

Ålegilde  

 
Lørdag d. 24. oktober 

med Kim Larsen 

(kopiband) og mange 

thorøhusere med gæster.  

 

Der blev danset  og 

drukket til Forsamlings-

husets og alle deltageres 

store glæde. 

 

Stor tak til de frivillige.  

Foto og tekst på denne og mod-

stående side er indsendt af  

Bolette Eggers 
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NEDSKÆRING 

Når haveejere - som Ulla og 
Niels - skærer ned og sligt,  
belønnes Thorøhusere med 
solnedgang og havudsigt! 

Foto og tekst :  

Jørgen Eeg    Sørensen 

 

Redningsnummer hed tidligere  

Strandnummer.  

Du kan downloade en App til din smart-

phone med strandnumre og rednings-

numre: Appen hedder ”Strandklar”, og 

via den kan du få oplyst nærmeste red-

ningsnummer. Den er tilsyneladende 

ikke helt opdateret, for redningsnumrene 

Ved Thorøhuse er ikke med, men det 

kommer vel. 

 

Bolette Eggers , der har taget modståen-

de foto, skriver: 

  

Efter en laaaang ventetid på 3 år er det 

nu lykkedes at få vores eget lokale SOS 

112 skilt med nr. H945.  

Lær det udenad, når I går tur på Drejet, 

hvis uheldet også er ude. 
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Palle Isaksen, Thorøhuse Bylaug, sender følgende til Thorøhuseposten:   

Jeg så lige i dag, at vores redningskrans ved badebroen nu har fået et nr., og 

der er sat et skilt op ved broen over Norets udløb om, at redningspost 

H945 er placeret her ved Thorøhuse. Ved at oplyse H945, når man rin-

ger 112, kan alarmcentralen præcist lede et redningskøretøj til dets pla-

cering.  

Hvad er www.redningsnummer.dk? 

Alle badesteder i Danmark har fået tildelt et unikt redningsnummer, 
der består af et bogstav og tre cifre. Redningsnumrene er sat op ved 
kyster, søer, havnebade o.l. 

Redningsnumrene er etableret for at sikre, at Alarmcentralen i en 
nødsituation kan identificere præcist, hvor de skal sende redningsind-
satsen til. I en nødsituation fx på en strand kan det være svært for de 
implicerede personer at angive den nærmeste adresse til Alarmcen-
tralen. Med redningsnumre synlige fra vandet på alle badesteder kan 
man nu nemt referere til et bestemt geografisk sted og dermed undgå 
spild af livsvigtig tid. Det er de enkelte kommuner, der opsætter skilte-
ne med redningsnumre. 

Også redningsposten 

ved badebroen har fået 

et klistermærke med  

H945. 

 

Foto: Bjarne Toft 

 

Andre redningsnumre i 

nærheden: 

 

Saltofte Strand  H940 

og 

Assens Marina H 950 
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Sort sol over Thorø. 
Bjørn Birkely skriver til TP:  

Jeg stod og beundrede fuglene 

og deres figurer på himlen i  

lang tid.   

Der er traditionen tro altid landsindsamling til Dansk Røde Kors den første 

søndag i oktober. Bolette Eggers har Thorøhuse som sit faste distrikt, når der 

stemmes dørklokker.  

I år gav det 2139 kr. til hjælpearbejdet. Ifølge Bolette er det et meget flot re-

sultat, og hun udtrykker stor ros til Thorøhuserne trods det faktum, at mange 

ikke var hjemme. 

 

I 2014 blev der på denne dag indsamlet 2753 kr. af 

undertegnede, der var ”vikar” for Bolette, hun var 

nemlig optaget af et korstævne (og der skulle sam-

les ind til den vigtige sag). Det skal retfærdigvis 

siges, at jeg havde en del af Saltofte med i min 

indsamling.  
Tekst Bjarne Toft Olsen, foto er taget fra RKs hjemmeside. 

Foto: Bjørn Birkely 

Foto th. indsendt af Jørgen Eeg 

Sørensen:  

Harry + 2 gange Poul 
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Bolette Eggers, Thorøhuse Bylaug, har gjort 

opmærksom på følgende: 

 

Mogens Andersen, Jacob Gades Vej 13 i Det 

gamle Toldsted, fylder 90 år 16. Januar 2016.  

 

Husk at hejse flaget. 
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Nyt Logo 
Forsamlingshuset har fået sit eget logo. Det er designet af Maj Pilgaard til 

brug på hjemmeside, breve og lignende. Flot, ik  ́

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Superbrugsen i Assens har  

fokus på lokalsamfundet og støtter  

Thorøhuse Forsamlingshus samt 

to andre gode formål.  

 

Hvis du vil støtte forsamlingshu-

set, skal du kaste en donations-

mønt i beholderen ved udgangen, 

når du har handlet. 

 

  

 Den i midten 
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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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Tror du mågekrigen  

breder sig til Thorøhuse? 

De skriver om det i alle 

landets aviser. 
Vi er jo fredede kære 

ven. Men hvis de  begyn-

der at skyde efter os, så 

så må vi skide igen. 

Måger er et charmerende indslag 

i en havneby, men nu er de ble-

vet en regulær plage i Bogense, 

mener borgmester Morten An-

dersen, som derfor har sendt et 

brev til sin partifælle Eva Kjer. 

Beboere ved Aarhus Havn er så 

trætte af måger, at de nu vil have 

fuglene udryddet. 

Mågekrigen optrappes  

Beboerne vil have mågerne udryddet 


