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Indledning

Fortællekataloget er en del af projekt Øhavstogt, der er et samarbejde mellem SvendborgEvent og
Svendborg Museum. Projektet er støttet af LAG SØM og har som mål at booste den historiske turisme i
Det sydfynske Øhav.
Fortællekataloget er udarbejdet til en kursusdag i øhavets historie og indeholder en kort indføring i væsentlige sider af øhavets historie. Kataloget starter med et overblik over øhavets geologi og forhistorie
med bidrag fra Arkæologi Sydfyn. Derefter kan du dykke dybere ned i temaer om øhavets forbindelser,
landbrug, og hvordan de små samfund fungerede på både godt og ondt. Derudover har kataloget et afsnit – Øhavsfacts – hvor udvalgte fakta og fortællinger på øerne præsenteres.
Øhavets historie kalder egentlig på en hel bog. Derfor peger litteraturlisten videre til gode bøger, du med
fordel kan dykke ned i, hvis du savner mere læsestof.
Der er rig mulighed for unikke historiske oplevelser i øhavet. Derfor indeholder kataloget til sidst en række forslag til historiske destinationer og kontaktoplysninger på øguider og museer, du kan besøge i øhavet.
God læselyst.
Med venlig hilsen
Nils Valdersdorf Jensen
Museumsinspektør, Svendborg Museum
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Billedet af øerne
Øerne er de sidste ca. 150 år blevet betragtet
som oprindelige samfund, uforurenede af modernitet og det jagende byliv.
Den danske forfatter Achton Friis mente, at øerne
var noget af det tætteste, man kunne komme på
oprindelig danskhed, og at øboerne havde bevaret ældre racetræk. To af de unge damer Achton
Friis udså sig som særligt danske øtyper på Lyø,
viste sig uheldigvis at være turister.

Stik imod Friis’ forventning var øerne
moderne. Hvis man
eksempelvis ser
på, hvornår øerne
har fået forsamlingshuse og andelsmejerier, er de
med i front. På andre punkter har de
været bagud. Da
småøerne kom under Svendborg, fik
Skarø asfalt og lys.
Det var i 1964.
Birkholm er stadig uden asfalt.

Mange er ankommet til øerne i forventning om at møde uforandrethed. Achton
Friis blev slemt skuffet i
1921, da han ankom til
Drejø og kunne høre ”Negerstep, arrangeret for
Klavér og fir-hændig
Orangutang”.

”Ølivet er
ikke en illusion, så
havde jeg opdaget
det.”
Skarøbo, 2015.
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den vibrerende synsnerve i
en drøm, selvom de knap
nok lægger mærke til den
og heller ikke gør noget
forsøg på at sætte ord på
den. Det finder ingen på at
gøre, før landet bliver så
rigt, at den (horisonten) er i
færd med at forsvinde”.
Roy Jacobsen, De usynlige
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Øen er ofte skildret som et
symbol på isolationens betydning for mennesket –
hvilket er lidt morsomt, når
øerne slet ikke har været så
isolerede, som vi gør dem til.
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”Horisonten er nok det

I dag bliver øerne stadig set som autentiske tilflugtssteder. Øen er et yndet motiv for forfattere, sangere og filminstruktører. Robinson ekspeditionen, Cast Away og Moores ”Utopia” har til fælles med Rasmus
Seebachs sang ”Øde ø?”, at
de bruger øens isolation og
afgrænsethed som platform.
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Heller ikke den mandlige
ungdom gav ham meget
håb. ”Det er den sædvanlige Type: Sixpencen i Nakken, Cigaretten dovent hængende i
Skarøbo, 2015
Mundkrogen og en
Haardusk ned over det
ene Øje. Hankjønnet moderniseres tilsyneladende
hurtigst herude”.
”Det
turisterne ser, er
ikke rigtigt. Vi har
meget travlt.”
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Der er i det hele taget mange
myter om øerne. Er øerne ren
idyl? Er de tidslommer? Er øboerne mere anarkistiske end folk på
fastlandet?
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Læs videre i fortællekataloget og find
svarene.
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Øhavets geologi
og forhistorie
• Øhavet var et sammenhængende landområde indtil for ca. 9.000 år siden.
• Øhavet beskrives ofte som verdens største
druknede stenalderlandskab.
• Der har været mennesker i området de seneste 14.000 år.
• Øerne har sandsynligvis altid været beboede undtagen en periode, hvor de lå udsat
for overfald sydfra, og øerne blev forladt.
Øhavet er et særligt landskab mellem hav og
land. Med sine mere end 55 øer og holme er koncentrationen af øer blandt de højeste i Europa.
Landskabet har været med til at forme livet i øhavet.
I øhavet kan man lade blikket tage på øhop. Afstanden til den nærmeste ø overstiger sjældent et
par kilometer. Øerne lurer i horisonten, hvorfor
man på sydfyn siger, at man sejler ”op på øerne”.

Sådan er landskabet i dag – men det er resultatet
af naturkræfternes leg, der har stået på i årtusinder.
Det sydfynske øhav er skabt af is og vand. Fem
istunger har skabt det øhav, vi kender i dag. Landskabet bliver ofte kaldt verdens største druknede
stenalderlandskab.
Under sidste istid for ca. 17.000 år siden bevægede en stor gletschertunge fra Østersøen sig fra
sydøst mod nordvest med to istunger, der henholdsvis dannede Storebælt og Lillebælt. Det sydfynske øhav blev skabt med masser af langstrakte og afrundede bakker, der
indikerer isens bevægel”Hinsides den
se f.eks. Drejø og AverKystlinje,
som er skjult
nakø. På Langeland
af Klintformationer eller
findes et særligt fænolevende Hegn, breder
men fra isens afsmeltsig det Øhav, de Øer
ning, hvor de særlige
og Holme, hvorom man
hatbakker blev aflejret.
uværgerligt tænker, at
De består hovedsagede er gjort af Skaberen
ligt af lagdelt sand og
efter et lyst indfald.”
grus, der er afsat af
smeltevand på isens
Ib Paulsen, Sydfyn og
overflade. Der er knap
øerne, 1949.
1200 af slagsen.

Gammel Havn på Drejø, hvor fiskerne holdt til.
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Det østlige øhav er flade moræneflader. Svendborgsund, Knudedyb og Mørkedybet er formet af
afstrømning fra isen. Gravede render supplerer nu
de naturlige formationer.
For 13.700 år siden blev der varmere i øhavet,
isen smeltede og landet hævede sig. Det sydfynske øhav var ét sammenhængende landområde
med store løvskove og mange ferskvandssøer.
F.eks. lå der lige syd for Strynø en mose helt omgivet af løvskov. Stammerne fra de store træer ligger stadig på havets bund.
For omkring 9.000 år begyndte havet at stige,
hvilket gradvis resulterede i det øhav, som vi ser i
dag, et udbredt lavvandet område med 55 beboede og ubeboede øer. Men øhavet forandrer sig
stadig. Vandet flytter sand og sten fra en ø til en
anden, og specielt sydlige og vestvendte kyster er
udsat for hård vind og erosion.
Der er varierende havdybder med naturlige løb og
lavt vand rundt om især småøerne. Store skove
og naturlige havne har nærmest gjort landskabet
selvskabt til søfart.

Mennesker i øhavet
Det ældste spor af mennesker er 14.000 år gamle. Der er lokaliseret mere end 70 stenalderbopladser under vandoverfladen ved den gamle
kystlinje. Traditionelt menes Langeland at have en
af verdens tætteste koncentrationer af gravhøje
og dysser fra bondestenalderen (ca. 4.000
f.v.t.-1.700 f.v.t.). Så der har været mennesker i
øhavet i forhistorisk tid.
Også efter, at landet
blev til øer, boede her
mennesker. Bopladserne lokaliserede sig
blot højere oppe.
Småøerne var sandsynligvis beboede
frem til vendernes ankomst i de urolige år i
1100-tallet. Venderne
var et slavisk folk, der
fra de nordtyske kyster plyndrede syddanske kyster i stort

”Storme har rast,
vandfloder har
gennembrudt de lave
diger, mænd, kvinder,
børn og fæ er druknet;
brande har hærget, og
farsoter har ryddet op i
befolkningen og har til
tider lagt øerne øde.
Men øboens grummeste
fjende var dog
mennesket.”
Ib Paulsen, Det
sydfynske øhav, 1960.

Drejø Kirke, opført ca. 1535.
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tal. Venderne
slog sig også
ned flere steder
– primært på
Lolland, men
Vindeby på Tåsinge er sandsynligvis en ændring af navnet
”Venderby”.

”Ingen kan forlade
en ø, en ø er et kosmos i
en nøddeskal med
stjernerne sovende i
græsset under sneen. Men
det sker at nogen forsøger.”
Roy Jacobsen, De usynlige,
2014.

”Indtil
begyndelsen af det 20.
århundrede bandt
vandvejene sammen i
højere grad end de
adskilte. Havet var den
billigste sikreste og
letteste transportvej.”
Benjamin Asmussen,
2014.

Der er flere voldsteder
på Ærø, Langeland
og Tåsinge, men ikke
på de mindre øer, der
var uden forsvar.
Landsbyerne på de
større øer trak sig ind
i landet, væk fra kysterne, og sandsynligvis blev samtlige
småøer forladt. I

hvert fald bor der få,
hvis nogen, mennesker på øerne i
1231, hvor Kong
Valdemars jordebog
blev skrevet. Bogen
indeholder en liste
over kongens jorder,
hvor flere af småøerne er nævnt som
jagtområder. Øhavet
blev genbefolket i
årene efter jordebogen blev skrevet.

“Betragt nu ikke
disse øboer som
hjemmefødninger og
sære. De har som søfolk
og landbrugere hævdet sig
mange steder i verden.
Søfolk fra De lykkelige
Øer skabte i storsejlertiden
søfartshistorie på de syv
have.”
Ib Paulsen, Det sydfynske
Øhav, 1960.

Netop øernes karakter som skovklædte jagtområder er blevet brugt til at beskrive navnene på flere
af øerne: f.eks. Hjortø, Bjørnø, Birkholm og Avernakø. Avernakø betyder ørnested. Samtidig kan
navne som Hjort, Bjørn eller Birk også være
mandsnavne.
En af øhavets største bidrag til Danmarkshistorien
stammer fra starten af 1200-tallet. I maj 1223 var

Før færgernes ankomst var øboerne nødt til at sejle selv. Øboernes afhængighed af vandet er den røde tråde i
øhavets historie. Billedet er fra Gammel Havn på Drejø ca 1883-1902. SS DREJØ ligger til kaj.
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Søkort fra 1891.

kong Valdemar Sejr og hans søn på jagt på Lyø,
hvor de kunne nyde den ”milde og svale luft”, som
det hedder i et paveligt brev. Rydårbogen fortæller
endvidere, at ”Kong Valdemar med sin søn Valdemar den Unge forræderisk blev taget til fange, da
de lå i deres senge, af grev Henrik på øen Lyø
den 6. maj. De blev ført til borgen Schwerin. Dér
måtte de blive i næsten tre år, hvorefter de danske løskøbte dem for 60.000 mark i lybsk vægt.
Men de heste, klæder og andre ting, som de overlod sakserne den dag, de blev lukket ud, var det
dobbelte værd.” Tilfangetagelsen var begyndelsen
til enden på Valdemars Sejrs østersøimperium.
Udgravninger har fundet levn fra vikingetiden på
både Lyø, Avernakø og Strynø. Småøernes byer
er sandsynligvis fra renæssancen (ca. 1536-1660)
og har altid ligget, hvor de ligger.
I 1100 og 1200-tallet begynder de første bydannelser langs kysterne. Købstæderne og handelspladserne er anlagt, hvor de er i læ for de fremherskende vestlige og sydvestlige vinde (undtagen Rudkøbing) og ved dybt vand – fra starten
var handel og maritime erhverv en del af områdets særkende.

I 1400-tallet begyndte købstæderne en kamp
mod øernes selvstændighedstrang. I 1480 klager
Svendborg til kongen over flere øers smugleri:
”Øboerne på Thorseng (Tåsinge), Østræ Draghø
(Drejø), Skaarø, Hiortø og Byrkholm anvender
ulovlige havne og driver købmandsskab og sejllads til Tyskland”. Det er en aktivitet, der fortsætter langt op i nyere tid.
Befolkningen på øerne blev genetableret i løbet af
middelalderen. Øerne var knyttet til godser og
sogne på Fyn og de store øer. Indtil 1555 hørte
Skarø under Øster Skerninge sogn, og drejøboerne sejlede ofte til Ærø eller Korshavn på Avernakø. Fra 1500-tallet og frem til 1964 udgjorde småøerne Skarø, Hjortø, Drejø og Birkholm deres
eget sogn. Lyø og Avernakø var selvstændige
sogne.
Hvordan var livet på øerne og i de små sogne,
hvor alle kendte alle?
I de næste afsnit vil øhavets forbindelser, demografi, landbrug og forholdet mellem idyl og konflikt
blive behandlet tematisk.
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Fra båd- til færgekultur
• Sejlads har altid været nødvendigt i øhavet.
• Før færgernes tid var bådkulturen udbredt
og næsten alle kunne sejle.
• Efter faste dampskibsfærger kom til sidst i
1800-tallet er bådkulturen gået i forfald.
• Færgenetværket er gået fra at være et vidtforgrenet spindelvæv til at blive mere centraliseret omkring byerne.
Den korte afstand mellem øerne har skabt en livlig samfærdsel. Så selvom mange forventer, at
ølivet er præget af isolation, har det ikke været tilfældet. Et godt eksempel på, at øboerne i hvert
fald ikke så sig selv som isolerede, stammer fra
starten af 1800-tallet, hvor amtsprovst Boegh besøgte Drejø og snakkede med en gammel kone,
sognets ældste. Da Boegh
roste Drejø, sagde den
“Hver mand er
gamle morlil. ”Ja, Fa’er.
en ø, og hvert hjerte
Én mil til Taasinge, én
søger færgen.”
Mykyta Isagulov,
russisk forfatter.

Pastor Blum i sin smakke på vej på øbesøg 1947.

Postkort fra ca. 1905-1930, der viser ”Broen ved Drejø” og sandsynligvis DS ÆRØ. Læg mærke til jernbanesporene på molen.
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mil til Fyn og én mil
til Ærø – herregud,
at dog Drejø er lagt
midt i verden”.

”Jeg bliver tit
spurgt af folk inde på
fastlandet, hvem der er
på øen for tiden, for så
ved de, om det kan
betale sig at sejle
derover og besøge dem.”

Ølivet var præget af
bådkultur, og gårdene på øerne var
delt op i bådelaug .
Robert, færgeskipper,
Gårdmændene og
2013.
husmændene med
hver deres. På Skarø havde de 11 gårdmænd to bådelaug med hver en smakkejolle, og husmændene havde et laug med en jolle.
Lyøs 24 gårde havde i 1800-tallet fire bådelaug.
Hvert laug havde en bred øbojolle. Jollerne havde farverige navne, og eksempelvis blev jollen
”Pelikanen” kaldt for ”Bærmebåden”, da den altid
kom til sidst, som bærmen i bunden af en øltønde. Mange ernærede sig som ”sejlsmænd” ved at
sejle folk til og fra.

Nytilkomne skulle mestre sejlads, før de kunne
blive accepteret. I en erindring fra Hjortø (ca.
1880), skrevet af Martin Sofus Pedersen, fortælles om en ringeagtet lærer på Hjortø, der boede
ved siden af møddingen. Øboerne så ned på den
fremmede, da han ikke kunne sejle – ja, han var
endda bange for vand.
Til gengæld kunne kendskab til øernes bådkultur
gøre en mere accepteret. Da pastor Blum blev
præst i Drejø Sogn i 1922, fik
øboerne en præst, ”der
forstod dem”, som en
”Tilflyttere
øbo har beskrevet det.
anskaffer sig en båd
Blum sejlede rundt fra ø
hurtigt, men sælger
til ø i sin egen smakke
den igen efter 2-3 år.
TRYG – senere smakken
Behovet er der ikke.”
EMMA - for at prædike
Skarøbo, 2015
for sine sognebørn.

Nedlagte ruter
Paketruter, nedlagte

Kortet viser færgenetværkets udvikling.

Eksisterende ruter

Bøjden

Fynshav

Mommark
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Fra Svendborg havn
2014
Fra Svendborg havn
Ca. 1900

Drejø

Skarø

Hjortø

1 t og
15 min.

45 min

1t

50 min

1 time

Færgen gik ikke til
Svendborg, men
til Ærøfærgen.

Rudkøbing
via færge

1,5 time med
bilfærgen M/F
Isabella 1924

Rudkøbing via
landevej
23 min

Tåsinge
(Vindeby)
10 min
over
broen
3 min

Ærøskøbing

1 t og 15 min

1 t og 45 min

I dag er bådkundskaber ikke på samme måde
nødvendige for at leve i øhavet. Bådkulturens forfald satte ind efter færgerne begyndte at anløbe
øerne sidst i 1800-tallet.

enkelte øer og købstæder. Paketterne sejlede
mellem byerne, og dampfærgerne forbandt øhavet. Færgenetværket har i dag form af et hjul med
egerne strålende ud fra Svendborg og Faaborg.

Dampfærgernes regelmæssige anløb og størrelse
forandrede øhavet. Havne blev etableret som erstatning for de gamle ”læninger”, landingssteder,
og større skibe kunne nu gå ind.

Færgerne er uomgængelige for en øbo og et mere brugt samtaleemne end vejret. Færgerne er
øernes hoveddør og livsnerve. Medmindre man
har egen båd, er færgen eneste måde at besøge
øerne på. Færgemanden får dermed en særlig viden om øboerne:

I år 1900 havde færgeforbindelserne form af et
fintmasket spindelvæv med forbindelse mellem de

30. august 1940 fandt en af øhavets mest dramatiske begivenheder sted i Højesteneløbet. Ærøfærgen RISE,
bygget i Svendborg 1925, sejlede i august 1940 på en mine og sank. Af de 21 ombord døde 9. Færgen blev senere
hævet og brugt til fragt indtil den sank 1950 i Østersøen.
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”Færgemanden skal sørge for, at der ikke kommer
tiggere eller sigøjnere eller andre tyveknægte
med på færgen til Ærø, ellers kan og vil han blive
straffet” hed det i færgemanden Rasmus Hansens kontrakt på ruten Risting-Marstal 1733.
Infrastrukturen er blevet centraliseret, men tilgængeligheden til øerne fra Svendborg, Fåborg og
Rudkøbing er steget. Set fra øernes side er tilgængeligheden faldet. Udviklingen i overfartstider
er udtryk for, at planlægningen i høj grad tager
udgangspunkt i biltrafik og centerbyerne fremfor
de tyndt befolkede øer. Ø-ruterne og paketfarten
mellem de små øhavne er i dag væk og erstattet
af busser og lastbiler. En tur fra Rudkøbing til
Marstal tager i dag ca. 3 timer, men kunne med
færgen M/F Marstal gøres på 1 t, indtil den lukkede for få år siden.
”Det er som om ordet færge får det værste op i
os,” kunne en ærøbo konstatere i 1999 om den
konflikt, eftertiden har kaldt Den store ærøske
Færgekrig. Fra sin start i 1970’erne til den endeli-

ge løsning i 2011 afgjorde færgeruterne på Ærø
valg og splittede familier.
Øen havde fire færgeruter. Hver af de tre større
byer insisterede på egen færge. Færgerne var
særligt sårbare over for rationel økonomisk planlægning. Da amtet ikke længere ville støtte flere
overfarter, etablerede man i Søby og Martsal folkefærgeselskaber som via aktier selv finansierede
deres færger. Hvis man var fra Marstal, sejlede
man ikke med Ærøskøbingfærgen. Den store ærøske Færgekrig sluttede med Marstaloverfartens
nedlæggelse den 20. januar 2013.
I sommeren 1977 udbrød der strejke på flere færger i Øhavet. Øboerne kunne ikke transportere
landbrugsvarer til fastlandet og kun til nøds få forsyninger over. Sømændenes Forbunds næstformand sagde ”Det er selvfølgelig kedeligt, at beboerne på de to øer skal sulte”. På Drejø lejede man
en fiskekutter til at sejle mælken til Tåsinge – på
Skarø måtte man hælde mælken ud.

Ærøfærgen på vej ud af Svendborg Sund.
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Immigration til øerne

Demografi
• Øerne har været meget tæt befolkede med
en befolkningstæthed næsten dobbelt så
stor som det danske gennemsnit.
• I dag er øerne ramt af aldrende befolkning
og få børn.
• Der er ikke jord nok til flere store landbrug,
og få jobs på øerne.
Drejø Sogn har været meget tæt befolket. I 1823
konstaterer Svendborgs første krønikeskriver,
Joachim Begtrup, at ”Den største Folkemengde i
Fyen gives på de maae Øer ved Svendborg”. I
Drejø sogn boede 640 mennesker i 1901.
”De var
meget indavlede
på Drejø.”
Skarøbo, 2015

Grafen nedenfor viser befolkningstætheden. I 1850 boede
der knap 79 mennesker pr.
km2 på Drejø og kun 33 stk.
pr. kvm2 i resten af Danmark.
Altså mere end dobbelt så
mange. I dag er det omvendt.
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Drejø
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Øerne har mistet folk, og de der bor der, har ofte
også en lejlighed på fastlandet. På Birkholm har
11 personer folkeregisteradresse. 5 af disse har
ikke anden bolig uden for øen og er helårsbeboere. 54 personer har løbende ophold på Birkholm i
eget hus – i længere eller kortere perioder.
Gennemsnitsalderen på de små øer er høj i forhold til resten af Danmark. Hvor gennemsnittet for
hele Danmark ligger på 40,7 år, er den på øer
med 250-499 indbyggere hele 55,0 år. På de helt
små øer med under 250 indbyggere er gennemsnitsalderen 52,3 år.
I 1901 boede der 130 personer under 18 år alene
på Drejø. I dag bor der ca. håndfuld under 18 år
på Skarø, Drejø og Hjortø tilsammen.

Immigration til øerne
Øboerne har altid haft behov for nyt blod udefra
og immigrationen har været stigende. Især hentede mange gårdmænd en kone på fastlandet.
Grafen ovenfor viser procentdel af befolkningen
(både voksne og børn) med andre fødesteder end
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sognet (1850) og øen (1921). Tallene er ikke fuldt
ud sammenlignelige, og 1850-tallene burde være
højere.
Nogle danske øer har
en stor overvægt at
ungkarle. Traditionelt
beskrives også de sydfynske småøer som steder, hvor kvinderne rejser væk, og hvor mændene bliver.

”Er det ikke
sælsomt. Jo mindre
den Tue jord er, hvor
vi fødtes, jo stærkere
synes den at binde.”
Herman Bang om
Ærø.

Øboidentitet
De nytilkomne har altid været nødvendige, men
de har også skabt spørgsmål som: Hvem er øbo
og hvem er ikke? Der er forskel på barnefødte og
tilflyttere. Identitet er et flydende begreb, der hele
tiden er til forhandling.

”Hvor er de lyse af
Lød, disse Ærbopiger.
Deres hud er som Fløde, og
Rødmen paa deres fine
Kinder ligger der saa let, den
ligner et Minde om et lille
Elskovsord, der er hvisket i
deres Øre for lidt siden.”

Ø-identitet er
nemmere at
skabe, fordi øen
udgør et afgrænset område, det er nemt
at identificere
Achton Friis, De danskes
sig med. Identiøer, 1922.
tet er også afhængig af en modsætning, og for øen er det lige til; den anden side,
fastlandet, eller kommunen.
At blive øbo er i betragtning af besværlighederne,
der følger med, et aktivt valg, der kræver, at nytilflyttere tager ølivet på sig og identificerer sig med
det. Nytilflyttere har en agenda med deres valg.
Men de fleste skærer ikke forbindelsen til fastlandet helt over. Mange øboere har lejligheder i købstaden, så især vintrene kan piftes lidt op.
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De dyre øer
På de 27 danske småøer er affolkningen tydelig:
Alene inden for de seneste 10 år har cirka hver
syvende beboer forladt dem.
De få øboere er dyre. Hver eneste indbygger på
Drejø koster årligt Svendborg Kommune 71.160
kroner i merudgifter. Tilsvarende tal findes for beboerne på de øvrige småøer. Hvert år bruger staten over 100 millioner kroner på tilskud til de små
øer, hvoraf langt størstedelen bliver brugt til færgedrift.
Skarø Skole fra ca. 1903 med lærer Kresten Pedersen
Hansen.

Kønsfordeling 2015 i %

Kvinder

Antal
Mænd beboere

Avernakø sogn

41,7

58,3

127

Drejø sogn

40,4

59,6

99

Strynø

51,8

48,2

199

Lyø sogn

44,2

55,8

95

Ø-sogne i Danmark

48,6

51,4

4255

Kønsfordeling i
Danmark

50,3

49,7

Skarø Skole fra 1942, med lærer Carl Zangenberg.

Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm skoler på udflugt til
København 1937.
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Landbrugsø før og nu
• Landbrug har altid været øboernes primære levevej.
• Gårdene var relativt små.
• Jorden var effektivt dyrket og fiskeriet et
supplement.
Selvom øerne er omgivet af vand, har det altid
været landbrug og ikke fiskeri, der har været øboernes primære levevej.

Jorden langs vandet blev
”En ikke
brugt af øens dyr til
uanselig
Ø er Fyen.
græsning, og jordbruget
Trindtomkring den
blev suppleret af fiskeri.
ligger
Smaaøer, som
Øerne er omgivet af
alle ere rige paa Korn.”
vand, der både har udgjort en forhindring og et
Adam af Bremen,
skatkammer. Tangen
1100-tallet.
blev brugt til at gøde
markerne, fiskerne hev ål
og torsk i store mængder i land, og havet gjorde
transport og handel oplagt.

Den tætte befolkning på øerne kunne kun opretholdes, fordi øerne var intensivt dyrkede. Øerne
havde altid et stort udførselsoverskud - selvom
der kun stedvist er god jord. Frugtbarheden kendes tilbage fra middelalderen, hvor kronen sad på
øerne.

De mange små holme, der ligger spredt rundt omkring i Det sydfynske Øhav indgik i øernes landbrugsproduktion. Græsset på holmene blev hvert
år høstet i store mængder og brugt til vinterfoder,
og kvierne holdt sommerferie på holmene. Nord
for Strynø ligger Vogterholm og Bondeholm, og
øst for Drejø ligger Græsholm – her er afgræsningen overlevet i navnene.

På øerne er landsbyerne tæt sammenbyggede og
med relativt små gårde. Mange boede i såkaldte
halvgårde, hvor jordtilliggendet var mindre end en
almindelig gårds men større end et husmandssteds.

Indtil gennemførelsen af landboreformerne i Danmark i slutningen af 1700-tallet, udgjorde landsbyerne over hele landet delvist selvstyrende samfund. Jorden blev dyrket i fællesskab og beslutninger og retsager, som kun havde betydning for

Der dyrkes ikke længere professionelt landbrug på Birkholm, hvor billedet er taget.
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ne i højere grad nyde livet uden indblanding.
Langeland og Tåsinge var domineret af hver deres adelsslægt. Ahlefeldt-Laugvig’erne på Tranekær ejede store dele af Langeland samt Strynø,
og Tåsinge var næsten helt i hænderne på
Juel’erne på Valdemars Slot.

Humlums inddæmningsplaner for hele Danmark.
Heldigvis blev øhavet ikke omdannet til landbrugsjord.

landsbyens egne indbyggere, blev afklaret på bytinget, hvor alle landsbyens mandlige bønder deltog. Fra fællesskabets tid på Drejø er bevaret ”bysens bræt”, hvor alle øgårdenes bomærker er ridset ind.
Ophævelsen af jordfællesskabet (udskiftningen)
på øerne faldt på et sent tidspunkt. Drejø og Hjortø blev udskiftet i 1832 og Skarø i 1821. Selvom
landsbyfællesskaberne mistede betydning efter
udskiftningen, vælger øerne stadig i dag oldermænd og opretholder en vis form for landsbyfællesskab.

Der har gennem tiden været mange forskellige og
ofte ret vidtløftige planer for en samling af de
mange småøer i Det sydfynske Øhav for at øge
mængden af landbrugsjord. Geografen Johannes
Humlum (1911-1990) var en af dem, der ville tage
livet af øhavet. Humlum foreslog, at man gennem
omfattende dæmningsbyggeri, dræning og påfyldning kunne skabe nyt land. Civilingeniør Ulrik Pedersens vision for øhavet blev præsenteret i 1940
og var som et ekko af Humlums: ”Med en “Hær”
paa 500 Mand og en “Krigsperiode” paa fem Aar
vil Ingeniørerne være i Stand til at udrydde Selvstændighedstrangen hos de
smaa øer. Faa dem samlet
”Alt af værdi
under Fyn igen, kan dog
på en ø kommer
ikke lade sig gøre. Svendudefra,
bortset fra
borgsund er i Tidens Løb
jorden,
men
det er
blevet for dybt. Taasinge,
ikke på grund af den,
Langeland og Ærø vil bliøboerne er her, det
ve de dominerende Dele
er de sig pinligt
af den nye Ø.”
bevidst.”

Roy Jacobsen,
De usynlige.

Småøerne var i den tidlige middelalder kongens
ejendom. Drejø var under Nyborg Slot frem til
1660, hvor den pga. krigsgæld pantsattes til Egeskov Gods. I 1766 blev Drejø solgt til Preben Brahe, Hvedholm, der i 1798 lægger den under grevskabet Brahesminde. Braheslægten gav senere
en mølle til Drejø, der passende fik navnet ”Hvedholmsgave”. Ironisk nok så øboerne ikke møllen
som en gave, idet afgifterne var høje og pengene
gik tilbage til godserne. I 1870’erne var der en
overgang til selvejerbønder og husmænd.
Småøerne var ejet af flere forskellige godser. Heldigvis for dem betød deres isolation, at herregårdenes traditionelle krav om hoveri, en art tvangsarbejde, ikke gjorde sig gældende – øboerne kun-

Dæmninger på tværs af øhavet skulle gøre det muligt
at omdanne det lave vand til agerjord.
FORTÆLLEKATALOG 17

I 1900-tallet gik øerne fra at være selvforsynende
til at være eksportører. Under færgestrejken i
1977 måtte Skarøbønderne smide den mælk ud,
de ikke kunne få fragtet over til Fyn. Under en
færgekonflikt i 90’erne, hvor samsejladsen mellem
Skarø og Drejø gjorde, at drejøboernes sejltid
blev forlænget, var skarøboernes argument for
hurtigere sejlads til Skarø ”at den halve snes
gårdmænd, der producerede på Skarøs knap fire
hundrede tønder land, aftog og leverede tilsammen flere varer, end den næsten dobbelt så store
hovedø overkom at få ud af sine syv hundrede og
fyrre tønder.”
Selvom naturen på småøerne nok ligner sig selv
med land og vand, harer og køer på græs, har
landbruget ændret sig markant de sidste 100 år.
En moderne landmand har gennemsnitligt 66 ha
jord, så der er ikke jord nok til, at flere landmænd
kan leve af landbruget ude på småøerne. Tankbiler og store landbrugsmaskiner kan ikke transpor-

teres til og fra øerne, og det svært at få det til at
hænge sammen. De fleste, der dyrker jorden, gør
det på deltid. Det samme gælder fiskeriet.
Få steder slår EU- og dansk lovgivning på landbrugsområdet tydeligere igennem end på øerne
med ø-støtteordninger, tilskud til afgræsning af
holme og strandenge, udstrakt braklægning og
restriktiv miljølovgivning. På Birkholm stoppede
man helt med landbrug i 1990’erne.
I dag er det svært at finde et enkelt job på øerne
man kan leve af. Derfor jonglerer flere øboere
med mange arbejdskasketter. F.eks. er en af skarøboerne både postbud, renovationsarbejder og
landmand. Turismen har fået stigende betydning,
og lystbådene har gjort deres indtog. Den stigende gennemsnitsalder, de manglende børn og erhvervsudviklingen truer med at afvikle øerne som
helårssamfund.

Det eneste bevarede billede af katastrofen på Drejø i juni 1942, hvor store dele af Drejø by, en af de bedst bevarede danske landsbyer, blev til aske. I den tørre sommer spredte flammerne sig hurtigt mellem de tætliggende gårde,
og 11 gårde og 7 huse nedbrændte.
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Isvejene over isen markeredes med grankviste. Billede fra Hjortø.

Broer i øhavet
– is og beton
• Isen har ofte bygget bro
mellem øerne. Øboerne
havde isveje og kaner klar
til de hårde vintre.
• De første broer blev anlagt
på det lave vand. De er siden også anlagt på dybere
vand.
• Broer betyder, at det er
nemmere at komme fra
øerne – men også at blive
på dem.
Utallige isvintre har ophævet
grænsen mellem vand og
land. Når øhavet frøs til is,
trommede øboerne natten
igennem på øernes tromme,
for at vise utøjet og skarnet,
at øen var årvågen, og for at
skræmme det onde væk.

”Mens Fastlandsbeboere
føler Uhygge ved at blive isoleret,
føler Øboen utryghed, saasnart hans
Ø gror sammen med Omverdenen.”

Senere erstattede betonen isen.
Broen er øens modsætning. Øhavets øer og holme er gradvist blevet knyttet tættere af broer. Broerne voksede først frem på lavt
vand og korte strækninger. Broerne i det sydfynske har skilt vandene og skabt stor debat.
Selvom de faste forbindelser betyder at det er nemmere at komme væk, betyder broerne også
det er nemmere at blive. I forhold
til 1921 bor der i dag flere på brofaste Thurø og Tåsinge.

Achton Friis, De danskes Øer, 1922.

”Vinteren er lang og mørk. Da
knuges Ølandene i Isens favntag, til
Dækket bliver stærkt nok for farter med
Hestekøretøj og Bil, men saa kan man til
Gengæld hen ad aften se en rullende By
af Lanterne nærme sig de indefrosne
Øer med Proviant og Post. Ogsaa på sin
Vis et storslaaet og usædvanligt Syn.”
Ib Paulsen, Sydfyn og øerne.

Hvis man sammenligner broløse
Ærø med Langeland, der blev
brofast i 60’erne, er der et påfaldende mønster i befolkningsudviklingen. Begge øer er gået tilbage i befolkning , men Langelands
tab af befolkning er mindre end
Ærøs, efter broen er bygget. I perioden 1985-2014 har Langeland
mistet 20 % af sin befolkning og
Ærø 24 %.
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Liste over broers opførelse

Svendborgsundbroen

Langelandsbroen

Siødæmningen/Siøsundbroen

Thurødæmningen/broen

Dæmningen over Vornæs Vejle

Drejet ved Avernakø

1966

Højbroen stod færdig i 1966. Den er over 1200 meter lang.
Indtil broen stod færdig sejlede op til fire bilfærger frem og
tilbage over sundet for at fragte de op til 1 million bilister
årligt.

1962

Langelandsbroen forbinder Siø med Langeland. Broen er
774 metrer lang. Det længste spand er 91 m, og den maksimale gennemsejlingshøjde er 26 m. Før broen sejlede
man til Langeland fra Vemmenæs på Tåsinge.

1960

Siødæmningen forbinder Tåsinge med Siø og er en 1,4
km lang kombination af dæmning og bro. Dæmningen
stod færdig i 1960.

1934

I gammel tid stod joller for transporten mellem Thurø og
Fyn. I 1908 oprettede en lokal murermester en trækfærgeforbindelse. Færgen var en kabelfærge, der blev trukket
over Skårupsund med et håndspil anbragt på færgen.
Færgen blev nedlagt da Thurødæmningen stod færdig i
1934.

1765

1937

Den undseelige dæmning over Vornæs vejle er en af Danmarkshistoriens første inddæmmede fjorde. Det var i
1765 på initiativ af Niels Juel på Valdemars Slot.
Avernakø består af to selvstændige øer - Korshavn &
Avernakø. Hver ø havde eget mejeri og forsamlingshus. I
1937 blev de to øer forbundet med en dæmning. Materialet kom bl.a. fra en vikingetids skibssætning ved navn Højestene.

Langelandsbroen var en af de første større broer, der
skulle knytte Det sydfynske Øhav tættere sammen.
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De små samfund
– idyl og konflikt
• I de små samfund på øerne lever folk tæt
Folk kender hinanden, og ved hvad der
sker.
• På øerne var der ikke meget kriminalitet,
utroskab og vold, fordi alle kendte hinanden.
• Man skal stikke en finger i jorden først. Ellers kan man blive frosset ud.
De små samfund på øerne er ikke anderledes
end andre små samfund. Man kender hinanden,
og ved hvad der sker. Det er svært at undgå, når
man bor på en lille klat land omgivet af vand.
Sociologen Emile Durkheim (1858-1917) har
studeret, hvordan industrialiseringen påvirkede fællesskaberne i de små samfund.
Durkheim så den tidligere landsbysolidaritet (den mekaniske
solidaritet) forsvinde
og en stigende normløshed (anomi) dukke
op. Fællesskabet tabte styrke, da samfundet blev moderne.

”Formedelst
den Nyfigenhed
(nysgerrighed), som er
Øboere egen, sørger
enhver, der bygger et
nyt Hus for at gjennem
et Par Karnap Vinduer
kan have Udsigt forbi
sine Naboer til begge
Sider, hvilket bidrager
til at gjøre Gaden
mindre regelmæssig”.
Achton Friis, De
danskes øer, 1922.

Øernes fællesskaber
har været stærke, og udviklingen mod individualisering har været forsinket. Men er fællesskabet stærkere eller svagere
på øerne end på fastlandet? Det afhænger af,
hvem man spørger.
Mange har en forventning om idyl, når de ankommer til øerne. Øerne er blevet kaldt ”De lykkelige
øer”. Alt er dog ikke idyl.
Øerne er små, og individer kan fylde meget. En
enkelt igangsætter eller konfliktmager kan ændre
et helt øsamfund. Skarø er blevet beskrevet som
øhavets Jerusalem, hvor man ikke kan enes. Der
har været flere konflikter – Grillkrigen og den nyligt afsluttede konflikt om øens købmand. Samtidig lægger Skarø også jord til festivalen LoveIN.
Når man ikke kan enes, er det godt at færgen har
to saloner.

På øerne var der ikke
megen kriminalitet
og udenomsægteskabeligt pjank, for
det kunne ikke skjules. Det stærke fællesskab og sammenhold på øerne
havde dog også en
skyggeside; social
kontrol.

”Indtil for ikke saa
forfærdelig mange Aar
siden mødtes Fremmede
paa disse Øer med
Mistænksomhed, senere
afviklet til Fordel for et
mere venligt Forbehold, der
dog meget vel kan udvikles
til varigt og varmt Venskab
med Øens Gæster.”
Ib Paulsen, Sydfyn og

Martin Sofus Pederøerne, 1949.
sens erindring fra
Hjortø 1880 fortæller
f.eks. om, hvordan gårdmændene – øens top –
generelt var på vagt over for de unge giftemodne
kvinder fra lavere kår.
En ung flot økvinde havde giftet sig med en holden ældre mand, der kort efter brylluppet døde af
naturlige årsager. Den unge kvinde, nu med hans
arv i bagagen, giftede sig igen med en af gårdmændene. I erindringen omtales den unge kvinde som ”erfaren”, hvilket absolut ikke er en ros.
Gårdmændene holdt øje med hende og talte om
hende bag hendes ryg – hun var ikke en del af
fællesskabet, og hun havde brudt de sociale normer.
Et andet godt eksempel på, hvordan man som
udefrakommende ikke skal udfordre øernes fællesskab stammer fra Drejø i 1790’erne, hvor Jacob Christensen blev ansat som præst i 1788.
Netop i disse år blev Danmark ændret af store
landbrugsreformer og nye tiltag. Hr. Christensen
medbragte forandringens vinde til Drejø Sogn og
forsøgte at ændre sognets skik og brug.
”Jeg vil ikke sige,
at vi sladrer, men vi følger
med i hinandens liv. Er der
sket noget nyt? Hørte du
helikopteren i morges? Hvis
nogle af de enlige mænd
beklager sig over at være
løbet tør for underbukser
eller strømper, så plejer jeg
gerne at købe ekstra med
hjem, når jeg er i
Svendborg.”
A.C., Drejø. 2013.

I de kommende år
tog Christensen
og Drejøbøndernes leder, oldermanden Niels
Rasmussen,
mange kampe.
Oldermanden fik
til sidst nok af
den forandringskrævende præst
og vedtog sammen med resten
af øboerne, at ingen måtte være
præsten til tjeneFORTÆLLEKATALOG 21

”Ligesom
Drejøboerne endnu er
stive i at overholde de
gamle skikke og
vedtægter - paa Drejø
hedder det: ”Byloven staar
over kongens lov” saaledes var det
naturligvis ogsaa dengang
[dvs. i fællesskabets tid]”.
Dansk
Folkemindesamling, 1906.

ste, ingen måtte låne
præsten båd eller
hjælpe med at sejle,
heller ikke selvom
han selv skaffede
en, og de ville ikke
længere donere til
kirken. Alt sammen
for at chikanere ham
så meget som muligt. Når præsten gik
gennem byen, lukkede man sin dør. Man
stoppede samtalen,
hvis han nærmede
sig og prøvede på
alle måder at undgå
kontakt med ham.

Konflikten endte i håndgemæng, og skældsordene føg. Oldermanden sagde til præsten: ”Faer! I
giør som en Skiælm, og som et Skarn, det siger

Man boede tæt på øerne. Den tætbebyggede østlige
del af Drejø by fotograferet 1939 inden branden i 1942.

jeg for Gud og hver Mand... du er en Kieltring og
grøn Landløber”. I en tid med store standsforskelle, var det uhørt.
Konflikten endte med et sagsanlæg, hvor præsten
indstævnede alle Drejøs bønder og betegnede
deres samlede handlinger under udtryk”Ældre Forfattere
ket “ondskabsfuldt”.
skildrer Beboerne som et
Inden retten kunne
brillant Folk, nøjsomt og
afsige dom endte
gæstevenligt, men med
sagen i forlig. Uden
Øboernes sædvanlige
for øen gjaldt konstærke Vedhængen ved
gens lov, og øboerne
det gamle, utilbøjelige til at
blev nødt til at bøje
gaa med til Forbedringer
sig. Men Jacob Chriog Fremskridt.”
stensen kom aldrig
Achton Friis, De Danskes
på god fod med øboøer, 1922.
erne.
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Kampen mod købstæderne
• Øboerne har ry for at være et selvstændigt
folkefærd, der kan klare sig selv.
• Smugleriet har en lang tradition på øerne,
og man kæmpede i lang tid mod købstædernes kontrol.
• Der er stadig mere anarki på øerne end på
fastlandet.
De fire købstæder i Det sydfynske Øhav kæmpede fra middelalderen til 1850 en lang og sej kamp
mod øboenes selvstændighedstrang. Købstæderne fik i 1400-tallet privilegium på handel og håndværk, men måtte gentagne gange se deres ret
krænket af øboerne.
”Øboen lever endnu
bestandig isoleret fra
Omverdenen, han er
nærmere Elementerne og
mere i deres Vold. Alt hvad
der komme til ham eller naa
fra ham maa over Havet,
dette Hav, der næsten altid
er ham fjendsk og som han
idelig maa værne sig imod.”

For eksempel klagede Svendborg i
1413, 1447, to gange i 1480, 1521 og
1578 til kongen over
smugleriet fra småøerne.

Købstaden Rudkøbing på Langeland
kæmpede samme
kamp mod ulovlig
Achton Friis, 1922.
udførsel fra den store øs mange ulovlige
ladepladser. Især i
1400-tallet og 1500-tallet kneb det for byen med
at håndhæve sine privilegier. Den ulovlige handel
blev et stadigt større problem i 1500-tallet og
1600-tallet, og byens havn forfaldt, fordi oplandsbøndernes udskibede deres produkter uden om
købstaden. Tolderen klagede i 1568 sin nød over,
at mange heste og stude ulovligt blev ført fra Langeland til Tyskland, og at han måtte være meget
opsøgende for at få noget told hjem. Mange ud-

skibede også øl
uden told, og ”hver
fortolder som han
synes,” lød det opgivende.

”Isolertheden
fremelsker en udpræget
Individualisme, som er et
ægte Træk hos disse
Ø-repræsentatnter for
dansk Folkekarakter. Disse
Øboere passede fra første
Færd ikke ind i
Fastlandsmosaiken, og
mange gør det vel ikke
endnu. De har udviklet sig
til enere.”

Ølandskabet gjorde, at øerne havde
nemt ved at omgå
købstæderne. Øboerne handlede uhindret med hinanden
og på tværs af toldgrænsen til slesvigIb Paulsen, Sydfyn og
ske Ærø. Ærø var
øerne, 1960.
indtil 1864 en del af
Slesvig, hvor varerne
var billigere. Et lukrativt marked på tværs af toldgrænsen blev udnyttet til smugleri af både ærøboere, langelændere og folk fra de mindre øer. I
1769 var det så slemt, at byfogeden i Svendborg
foreslog, at øboerne helt skulle nægtes at besidde
fartøjer. Det radikale forslag blev ikke godkendt,
men er med til at understrege, hvem byerne identificerede som konkurrenter: øboerne.
Men hvorfor var øerne så aktive? En historie fra
Helnæs er et godt hint. Halvøboerne på Helnæs,
hvis geografiske placering er sammenlignelig med
Ærøs og de mindre øers, havde meget få forbrydelser internt på halvøen. Der var kun enkeltvise
eksempler på tyveri og ingen voldsforbrydelser. I
stedet var forbrydelserne rettet mod øvrigheden
og en fjern stat. Iagttagere i samtiden har ligeledes understreget fraværet af utroskab, vold og
uterlighed på øerne i Det sydfynske Øhav. Hvis der en”Der er
delig var ulovligheder, blev
grupper, der
det klaret internt.
laver deres egne
regler.”
Skarøbo, 2015.

I de små tætte samfund i
Det sydfynske Øhav har
der givetvis ikke været

Hjemmelavet nummerplade fra Skarø, doneret til Svendborg Museum af anonym.
FORTÆLLEKATALOG 23

mulighed for, og accept af, vold og tyveri, men derimod har der sandsynligvis
været accept af ulovligheder rettet væk
fra øerne. Sprit- og smugleri til eget forbrug lader stadig ikke til at være særlig
ringeagtede fænomener på Sydfyn. Så
måske har øernes geografi gjort, at øboerne har haft en større mulighed for at
smugle. Spørgsmålet: ”Hvorfor smugle?” er måske snarere ”hvorfor ikke?”
Der er lidt mere anarki på øerne – også i
dag. Småøerne har ikke noget fast politi
– selv på de større øer er politiet fraværende. Biler uden nummerplader, kørsel
Tillid er udbredt på øerne - i hvert fald at dømme efter antallet af
uden kørekort og spritkørsel er blandt de vejboder og ubemandede butikker.
almindeligste forseelser. Man må godt
køre hjem fra fester i forsamlingshuset.
Når politiet kommer, er det i civil, og med
”En mand havde for mange Aar siden forgrebet
lystfiskerudstyr i bilen. Ellers spredes rygtet
sig paa nogle Rødspætter i et Hyttefad. Hans straf
hurtigt på øerne. Færgerne er blevet bevar Udefrysning, men Historien kom Politimesteren for
skyldt for at signalere, når politiet er på vej,
Øre, og han kunde ikke undgaa at blande sig i Sagen.
men det benægter øboerne.
Folk fra Øen blev stævnet som vidner, men deres
På øerne er man vant til at klare sig selv. Her
ses Skarøs brandvagter i 1953.

Mund var lukket med en halv Snes Segl: ”Den Sag
kendte de skam ikke noget til, det maatte simpelthen
være Løgn – man stjæler ikke på Avernakø”.
Politimesteren skal have ladet Sagen falde.”
Ib Paulsen, Sydfyn og øerne, 1960.
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Øhavsfacts
Udvalgte øer i alfabetisk orden og et par
fortællinger:

Ved 5-6 tiden om eftermiddagen kommer mændene igen, træet bliver rejst og stenene lagt om det
igen. Tidligere havde hver gårdmand en kande øl
med. Men nu henter vi en kasse bajerskøl. De unge morer sig lidt med neg og sådan.”

Birkholm
Avernakø og Korshavn

Areal: 0,9 km2.

Areal: 5,9 km². Øen er ca. 8 km lang.

Beboere: 11 i dag mod 71 i 1901.

Beboere: 110 indbyggere. I 1901: 339.

Den store stormflod i 1872 er en af de mest omtalte begivenheder i øhavets historie. En voldsom
storm fra øst kulminerede den 13. november
1872, og pressede vandmasser fra Østersøen
vestover mod Skåne, Lolland-Falster og Det sydfynske Øhav. Vandstanden var flere steder 3 meter over daglig vande.

”Stednavnet kendes fra 1453 som Arnacke, nakken ’den fremspringende bakke’ med (mange) ørne;-øer en senere tilføjelse; ønavnet er sikkert
først anvendt om Avernakø Hoved.” - Den store
danske
Avernakø er en 8 km lang dobbeltø, der består af
to øer forbundet af et drej. Den vestlige ø hedder
Avernakø, den østlige Korshavn. Ved kapelodden,
på Korshavns østspids, har tidligere ligget et middelalderkapel, hvorfra man stadig kan finde munkesten. I dag har en gren af Mærsk-familien sommerhus og privat havn her.
På småøerne er overlevet flere traditioner, og
Avernakø er ingen undtagelse. På Strynø og
Avernakø rejser man stadig majstænger for at fejre forårets komme.
Gårdmand Anders Mikkelsen fortalte i 1933 om
arbejdsgangen med majstangen: ”Hver pinselørdags formiddag kl. 10 bliver majtræet i Avernakke
lagt ned. Det hjælpes vi ad med alle mænd i byen.
Oldermanden tuder i hornet for at samle os. Der
møder en karl fra hver gård, og de tjærer træet og
ser det efter. Pigerne møder og pynter træet med
kranse og blomster.

Samtlige huse på Birkholm stod under vand, og
beboerne måtte redde sig op på lofterne og nogle
steder ud på tagene af deres huse for at overleve.
Alle beboere klarede sig igennem natten, men de
fleste af øens husdyr måtte lade livet. Øen er i
dag omgivet af diger, for at sikre mod vandets indtrængen.
Apropos husdyr, så har Birkholm lagt jord til Danmarks ældste ko, Yrsa, der blev 28 år gammel. I
forsamlingshuset hænger et portræt af Yrsa på
hæderspladsen – med Dronning Margrethe II på
venstre side og prinsgemalen på højre.
John Donne:
”Intet menneske er en ø, en verden for sig.
Ethvert menneske er en del af et kontinent, en del
af et hele. Derfor skal du ikke spørge: Hvem
ringer klokkerne for? De ringer for dig.”
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Bjørnø

Drejø

Areal: 1,5 km².

Areal: 4,26 km².

Beboere: 38 indbyggere mod 79 i 1901.

Beboere: 69 indbyggere mod 375 i 1901.

Under Napoleronskrigene i starten af 1800-tallet
var Danmark i krig mod England. Efter flådens ran
i 1807 var Danmark uden søværts forsvar. Øerne
var særligt udsatte. Både Avernakø og Lyø blev
plyndret. Som forsvar opbyggede man en flåde af
kanonbåde, der i det lave farvand dyrkede guerilla-taktikken mod englændernes større fartøjer.

Indtil 1535 hørte Drejø til kirken i Ærøskøbing.
Når øboerne skulle giftes, døbes eller begraves
gik turen over havet til Ærø, eller til Korshavn på
Avernakø, hvor der i middelalderen lå et bedehus.

På Knastegrunden nord for Bjørnø gik i 1808 en
engelsk krigsbrig på grund. Briggens søsterskib
opholdt sigt tæt ved, sammen med to mindre både, mens mandskabet på det grundstødte skib
forsøgte at få skibet flot.
Den grundstødte brig lå som en stor skydeskive,
og to kanonbåde fra Faaborg var heller ikke lang
tid om at dukke op, og gå i gang med beskydningen. Løjtnant Bruun skrev i sin rapport til Geleralkommandoen: ”Kanonbådene vedligeholdt en levende ild, ofte så nær, at fjenden skød med skrå
(kanonkugler af sejldug fyldt med jernstumper o.
lign.) indtil kl. 9; men da ammunitionen nu var så
medtaget, at der kun var 15 skarpe skud tilbage
pr. kanon, holdt de igen ind til Bjørnø.” Bruun kunne konkludere: ”Fjenden har lidt betydeligt på
skrog og takkelage; et af hans fartøjer blev skudt i
sænk!”
Da kanonbådene vendte tilbage dagen efter for at
afslutte arbejdet var briggerne væk. I ly af natten
havde englænderne kastede gods over bord og
var kommet flot. Søslaget ved Bjørne krævede ingen danske liv, men en af søfolkene mistede højre arm. De kanonkugler, der slog ned i klinter og
skrænter på Bjørnø, blev siden gravet frem og angiveligt brugt til at male sennep.

Under en dobbelt dåbssejlads kuldsejlede begge
selskaber, og i lyset af den forfærdelig hændelse
fik øboernes 13 gårdmænd lov til at få egen kirke i
1535. Drejø kirke blev derefter sognekirke for
øsognet Drejø Sogn, der omfattede Skarø, Hjortø
og Birkholm foruden hovedøen. Kirken på Drejø
er sandsynligvis den første danske kirke, der er
bygget til en protestantisk menighed.
På Drejø går man ikke op til kirken, men ned til
kirken. Den utraditionelle placering i en lavning på
den dårligste jord, forklares ofte med, at da det
første læs byggematerialer til kirken var klart, blev
det i nattens løb flyttet til en lavning i byens udkant. Hver eneste gang man flyttede materialet
fra lavningen tilbage til byen, gentog historien sig.
Derefter besluttede man sig til at følge tegnene –
måske var det et vink fra oven? En anden forklaring er, at der er mangel på jord på Drejø. Hvorfor
spilde god jord midt i landsbyen på en kirke, når
den i stedet kan placeres på dårlig jord i udkanten?
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Hjortø
Areal: 0,90 km².
49 beboere i 1901 og 8 i dag.
Beboerne på Hjortø blev fra 1954 til 1976 betjent
af postbåden HJORTØ. Færgen var navlestrengen mellem Hjortø og omverdenen, og postfører
Jørgen Greves lille buttede færge er et af øhavets
klenodier.
Jørgen Greves familie har med mellemrum stået
for færgesejladsen fra starten af 1900-tallet til i
dag. Fra 1909 til 1970 sejlede de forskellige postbåde ud til Højesteneløbet, hvor postsække og
passagerer blev lempet ind ad en lem i siden på
Ærøfærgen. Sømærket, hvor postbåden ventede
på Ærøfærgen kaldes stadig i dag for Grevens
prik. Til postdistriktet hørte også øen Hjelmshoved, hvor der boede to familier. Om sommeren
brugte Jørgen Greve en stagepram til at nå øen,
og om vinteren en ispram.
Da Jørgen Greve døde, arvede Svendborg Museum båden og prammene og forpligtede sig til at
bevare HJORTØ som et stykke sejlende kulturarv.
HJORTØ ligger til dagligt ved siden af den nuværende Hjortøfærge HJORTØBOEN ved træskibsbroen i Svendborg.

Langeland
Areal: 285 km².
Beboere: Ca. 13.500 mod 21.171 i 1925.
Langeland har været et af øhavets smuglericentre
i umindelige tider. Alle var engageret – selv samfundets top. Fx blev Kongens lensmand, Mourids
Podebusk - øens førstemand - i 1581 afskediget
for at smugle øksne. Heller ikke kirken gik ram forbi. Præsten i Magleby og sognefogeden sammesteds, forsøgte i 1690 at indsmugle fransk vin,
brændevin fra Flensborg og guldkniplinger til Langeland, men blev opdaget.
Langelænderne blev også selv ramt af smugleri.
Rudkøbing klagede i 1735 over marstallerne, fordi
i ”indeværende Aar har fremmede Skippere udført
meere Vahre end Byens” og ”det kand intet giøres
Reede for, og der udi sticker dend største Skade,
som betager Borgerskabet deris Næring baade
ved Handel og ved Siøe Fahrt”.
Helt op til nyere tid har smugleriet præget dagligdagen. Spritruten Bagenkop-Kiel, der sejlede fra
60’erne og frem 2003, var brugt af mange til at
forsøde tilværelsen bl.a. blev en større smuglerring af folkepensionister oprullet i 1983.
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Lyø

Skarø

Areal: 6 km².

Areal: 1,97 km².

Beboere: 130 indbyggere mod 332 i 1901.

Beboere: ca. 30 indbyggere mod 145 i 1901.

”Stednavnet kendes fra 1200-t. som Lyuthø, vist
af gammeldansk liuth ’lyd’ i betydningen ’kraftig
lyd, larm’, om brændingen.” - Den store danske

Fredelige Skarø har på markeret sig i krigshistorien hele to gange. Første gang i 1659, hvor svenskerne havde besat hele Danmark undtagen København. Plyndringerne var udbredte på Fyn og
Langeland, og Skarø gik heller ikke ram forbi. Dog
var det ikke svenske soldater, der slog ruder ind
og stjal kostbart indbo, men danske soldater under ledelse af kaptajn Cornelius Kruse, der i juni
1659 gjorde landgang på Skarø og Hjortø med
ondt i sinde. Selvom om Erik Kaas til Lindskov, nu
Lehnskov, der ejede øen, klagede til kongen over
behandlingen og stævnede kaptajnen, blev denne
og hans soldater frikendt i 1663.

Lyø ligger syd for Fåborg, vest for Avernakø, som
den deler færge med. Lyøs store centralt placerede landsby er en af de bedst bevarede ølandsbyer i øhavet, med kilometervis af levende hegn,
stengærder og velbevarede bindingsværksbygninger, der ligger ganske tæt. Der er 5 gadekær
mod de oprindeligt 12. Efter sigende uddøde hele
Lyøs befolkning i 1500-tallet af epidemier og
plyndring. Øen blev herefter genkoloniseret af 24
familier. Ølandsbyens struktur stammer fra denne
tid, og de 24 familiers gårde udgør kernen i Lyøs
beboelse, selvom flere af de gamle fæstegårde siden er blevet delt.
Kirken er bygget af rå kampesten midt i 1500-tallet og har en sjælden rund kirkegård.
Økirkegårde er noget særligt. Gennem 500 år er
hele øsamfund stedt til hvile samme sted.
Overskriften på en tidligere præsts gravsten er
tankevækkende: ”Han gjorde hvad han kunne”.

Anden gang var 15. februar 1944, hvor øboerne
kunne betragte et stort luftslag folde sig ud i luften
over Skarø. Et engelsk bombefly, en Lancaster,
blev skudt ned af et tysk jagerfly over Skarø og
Hjortø. Stumper af flyet regnede ned over Østerhoved på Skarø, og en af lancasterens bomber
sprang ved Vornæs på Tåsinge. De 8 engelske
flyvere nåede ud af flyet i tide, og svævede med
faldskærme ned over Skarø. På kirkegården står i
dag gravstene fra de to piloter, der ikke overlevede springet.

I 1993 udgav italieren Felice Vinci en bog, hvor
han påstod at de klassiske græske historier Illiaden og Odysseen ikke foregik i Grækenland, men
det danske øhav. Ifølge Vinci passede Homers
værker ikke med geografien i Grækenland – det
gjorde til gengæld øhavet og i særdeleshed Lyø,
der blev udnævnt til Odysseus’ hjem, Ithaca. Vinci
indrømmer dog selv, at han endnu ikke har ”the
smoking gun”.
FORTÆLLEKATALOG 28

Store Egholm

Strynø

Areal: 0,7 km².

Areal: 4,88 km².

Beboere: ingen.

Beboere: 216 indbyggere mod 750 i 1901.

Store Egholm ligger nordøst for Ærøskøbing. Store Egholm var beboet og opdyrket fra 1864 til
1900. På øen kan man stadig fornemme de diger,
der sikrede afgrøderne mod oversvømmelse. Det
har været et hårdt liv, egholmboerne har fristet.
En historiker har kaldt beboerne for ”De nøgne og
brødløse”.
Den store stormflod i 1872 prægede også livet på
Store Egholm, hvor der dengang var bosat to familier. De mandlige egholmboere var i Marstal for
at handle, da det trak op til stormfloden. Fra Marstal kunne de følge med i familiernes kamp mod
elementerne gennem en kikkert – de kunne ikke
selv hjem gennem stormen. Da digerne blev oversvømmet flygtede familierne op på taget af det
ene bindingsværkshus. Træskelettet var fyldt ud
med lerklinet strå, der hurtigt blev skyllet væk.
Skelettet holdt heldigvis, og da stormen havde
lagt sig sejlede mændene tilbage til holmen og
påbegyndte genopbygningen.

Der er flere bud på, hvor Strynøs navn stammer
fra. Stryn kan komme af oldnordisk ”strjón”, der
sigter på fiskerigdom. Navnet kan også stamme
fra det germanske ord for ”strømme” eller det oldengelske ord for ”vinding”. Under alle omstændigheder knytter navnet sig til Strynøs maritime
placering.
Forholdet til vandet har her, som andre steder på
småøerne, været øens primære levebrød. Et godt
eksempel er Strynø Mølle, der er en af de få tilbageværende ø-møller. Det er en hollændermølle
opført i 1832. Da møllen blev bygget stod den
tættere på vandet end i dag. Bønder kom sejlende
til møllen med korn fra omkringliggende øer og
holme, og fik det malet. På møllen kan ses en tilmuret åbning, hvor man fra stranden kunne bære
sækkene ind i undermøllen. Beliggenheden tæt
på vand er risikabel, såvel som den er givende.
Efter en stormflod i 1967 blev mølle flyttet nogle
hundrede meter op ad Møllevejen og 1984 blev
møllen fredet.
Øen har de sidste århundreder været tæt befolket,
og opretholder stadig en vis befolkningsmængde
og egen skole. En iagttager i kunne i 1803 konkludere: ’Danmark ejer nok ingen større, renligere og mere pyntelig bondeby’. Øen tilhørte i mange år Tranekær Gods, hvorfor skibsbroen stadig
hedder Grevebroen.
Da befolkningen toppede var mange af øboerne
søfarende. Flere af de 1800-tals huse, der stadig
udgør hovedparten af den idylliske ølandsby, er
bygget som skipperhuse. I 1870 var 119 strynboere beskæftigede som søfolk i handelsflåden.
Småskibsfarten kulminerede samtidig med 13
hjemmehørende skibe.
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1.400 mand. Byen har stadig i dag en navigationsskole og en stor coasterflåde – samt et fremragende søfartsmuseum af den mere nørdede
slags.

Ærø
Areal: 88 km²
Beboere: 6.200 mod 12.509 mennesker i 1901
Ærø er især kendt for to ting: søfartshistorien i
Marstal og den velbevarede købstad Ærøskøbing.
Ærøskøbing fik sandsynligvis købstadsrettigheder
i sidste halvdel af 1400-tallet. Det var dog svært
at håndhæve priviligiet på handel, da opkoblingen
Marstal smuglede lystigt. I 1778 blev byen beskrevet således: ”Ærøskøbing er en liden stad på øen
Ærø, som hører under hertugdømmet Slevig. Har
en god havn, som bedækkes af den der lige overfor liggende lille ø Dejrø”. I 2002 fik ”Den liden
stad” Europa Nostra prisen for bevaring af den
europæiske kulturarv.
Marstal og Ærøskøbing har et langt og problematisk forhold. Næsten ligesom Tom og Jerry. Marstallere taler stadig med foragt om ”Pytten”, dvs.
Ærøskøbing.
Smugleriet var et af de udtryk lokalrivaliseringen
fik. Ikke alle klagede dog over Marstallerne. Et
indlæg i tidskriftet Minerva 1793 bemærker: ”Jeg
laster ej marstallerne, der ej gør mere, end hvad
enhver anden i samme tilfælde vilde gøre. Deres
Vindskibelighed viser, hvad ubundne Hænder kan
frembringe. Der vrimler i deres lille Flække af tarvelige, vindskibelige og for største Delen velhavende Folk, der til ingen Aarstid er bange for det
frygtelige Element, der ernærer dem. De fortjener
al Ros.”
Marstallerne var for alvor bundet til ”det frygtelige
Element” og et af de mest markante søfartssamfund i Danmark. Omkring år 1900 var der over
300 hjemhørende skibe i Marstal, der sejlede over
hele verden, og flåden beskæftigede omtrent
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Forslag til historiske
destinationer og guider

Strynø
Smakkecenteret: 5098 1306 eller info@smakkecenter.dk

Ærø
Brug www.øguide.dk

Avernakø
Gitte Sørensen: 2980 9986 eller gitte@avernak.dk

Marstal Søfartsmuseum: 6253 2331
Ærø Museum: 6252 2950
Det gamle værft: 6252 1222
Allan Harsbo, 4046 6675

Bjørnø

Karen Fabricius, 4045 1888

Guide Henrik Kåg, 2675 0812 eller henrik@kaag.
net

Knud Nielsen, 4020 4403

Guide Leif Nysted: 2294 6733
Guide Jørgen Pedersen: 6261 0741

Drejø
Gammel Elmegaard – egnshistorisk museum
Øguider: 6222 2488 eller blay@mail.dk
Margit Lolk: 3054 1373

Langeland
Helle Ravn: 6250 1441
Ulla Kristensen: 2325 1101
Erik Fich: 6251 5800
Asger Kristensen: 6257 1882

Lyø
Lyø Søfartshistoriske Museum: 2063 1883.
Guide Mogens Windeleff: 2945 3945 eller mogens.lyoe@strynet.dk
Guide Bent Knudsen: 5057 3211 eller gurli@
knudsen.dk

Skarø
Preben Sørensen, historisk guide: 2256 3199 eller
pvsskaroe@mail.dk
Lene Corydon, naturvejleder: 3142 5610
Bjarne Bekker, 4037 4138 eller bjarne@bekker.dk
Britta Tarp: 62201201 eller info@isfraskaro.dk
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Forslag til læsning

Achton Friis: De danskes øer. Nordisk Forlag,
1926.
Allan Harsbo: Byen rundt – en spadseretur i det
gamle Ærøskøbing. Air Erria i samarbejde med
Ærø Turist- og Erhversforening, 2012.
Bjarne Bekker: Øhavets historier, en billedfortælling om livet i Det sydfynske Øhav. Forlaget Bekker, 2008.
Hans Erik Rasmussen: Turen går til Fyn og øerne.
Politiens Forlag, 2004.

Gode sider
http://historiskatlas.dk/
Historisk Atlas er et digitalt landkort med tilknyttede beskrivelser og billeder. Her får du én samlet
indgang til lokalhistorien med lokaliteter fra over
170 arkiver, biblioteker og museer.
http://www.drejøarkiv.dk/
Siden rummer en lang række fortællinger fra
Drejø sogn, hvor man kan gå helt i dybden med
flere emner bl.a. færgefarten og havnene, kirkerne og festerne.

Ib Ivar Dahl: Øhavsfortælling. Klim. 2010.

http://fynhistorie.dis-danmark.dk/

Kjeld Søberg: Den sejlede jo bare... - Post- og
passagerbåden ”Hjortø”. Svendborg Museum,
2007.

En skøn blanding af ”historiske skrøner” og veldokumenteret historisk kildemateriale.

Marstal Søfartsmuseum og Svendborg Museum:
Søkortfortællinger. 2015.
Ole Mortensøn: Folk og fartøjer i – fra Sydfyn og
øerne. Langelands Museum, 1997.

http://www.arkiv.dk/
De danske arkivers billeddatabase, hvor du kan
finde materiale fra mere end 500 danske arkiver.
http://www.svendborghistorie.dk/

Ole Mortensøns ”Smugleri til Langeland”, Artikel i
Told- og Skattehistorisk Selskabs tidsskrift Zise.,
årgang 11 (1988), nr. 1.

Indeholder flere hundrede historier om Svendborg
og omegn - om personer, bygninger, gader, færger og erhverv.

Otto Jonasen: Drejø, øen midt i verden. Svendborg og Omegns Museum, 1989.

http://kulturregionfyn.dk/historiejagt-fyn

Peter Henningsen: Nøgne og broløse - en lille bog
om Store Egholm. JPJ Industial, 1996.

Historiejagt Fyn er en app, der tager dig med på
digital historiejagt til Fyn, Ærø og Langeland.

Poul Henrik-Harritz: Det sydfynske Øhav, guide til
øer hav, natur, kultur, søfart. 2007
Poul Henrik-Harritz: sydforfyn.dk, guide til natur,
kultur og sejlads syd for Fyn. Naturbureauet,
2004.
Valdemar Jensen: Tåsinge rundt, en lokalhistorisk
sejltur, lydbog, 1989.
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Andre gode sider
www.drejo.dk
www.skarø-beboerforening.dk
www.ærø.dk
www.langeland.dk
Følg Svendborg Museum på Facebook
https://www.facebook.com/SvendborgMuseum/
og find yderligere information på museets hjemmeside http://www.svendborgmuseum.dk/
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