
En historisk byvandring gennem 
Svendborgs gamle gader  
I samarbejde mellem Svendborg Museum og National Museet 
under projekt "Nye Veje" er der udviklet et undervisningsforløb og 
en byvandring, hvis formål det er at formidle Svendborg bys 
historie, hvor eleverne selv viser rundt i middelalder og renæssance.  
Byvandringen og undervisningsforløbet bidrager 
til opfyldelsen af folkeskolens kompetenceområde 
for historiefaget på følgende måde: 

"Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden" 

Svendborg Museum præsenterer: 

Nye veje i gamle spor 

Målgruppe: 
Mellemtrinnets 

elever  

4.-6. kl. 

Tidsramme: 
Byvandringen tager 
ca. 1,5-2 timer med 
oplæg undervejs af 
mellem 5-10 min. 

varighed 

Forberedelse: 
Oplæggene 
forberedes 
hjemmefra  

10-12 lektioner

HISTORISKE SPOR 
Eleven kan bruge 
historiske spor i 

lokalområdet til at 
fortælle om fortiden

1
KILDEANALYSE 

 Eleven har viden om 
enkelte kildekritiske 

metoder

2
SPROG 

Eleven kan udtrykke sig 
sprogligt enkelt om 

historiske kilders 
indhold

3



Lærervejledning 

 

Dette undervisningsforløb består af tre faser:  

- Undervisning på klassen/forberedelse 

- Byvandring og vidensdeling 

- Efterbehandling og evaluering 
Undervisningens primære formål er at klæde eleverne på 
til at kunne varetage formidlingen på en byvandring. 
Ligeledes at give klassen et historisk overblik over 
Svendborg bys opståen og udvikling for at skabe de 
optimale betingelser for at opnå et fuldt udbytte af selve 
byvandringen. 

Gruppedannelse:                                                                                                              
Eleverne inddeles i grupper svarende til klassenomeringen og antallet af lokationer på byvandringen.       
Gruppedannelsen kan med fordel foretages efter Coorperative learning princippet for "heterogene 
teams". Grupperne dannes af læreren ud fra især elevernes faglige niveau, men også de sociale og 
kommunikative færdigheder. En gruppe bør ikke bestå af mindre end tre elever, da det gør den sårbar 
f.eks ved sygdom og anden fravær fra eleverne under både forberedelsesfasen som på selve dagen for 
byvandringen.  

 

Læringsmål: 
Undervisningen skal lede frem mod, 

at eleverne med egne ord kan 
formidle en historisk viden om 

Svendborg bys opståen og udvikling 
gennem tiden. 

EFTERBEHANDLING OG EVALUERING 
Allerede ved begyndelsen af undervisningsforløbets opbygning opstilles  
evalueringsmål. SMTTE modellen kan med fordel anvendes, da 
modellen medtager "tegn" som en meget synlig indikator 
på, at læringsmålene er nået. 

"Tegn" er elevernes sanseudtryk der udløses af de tiltag der er 
iværksat og som kan registreres. Altså: hvad vil vi gerne se og høre 
undervejs i forløbet, som kan fortælle os om hvorvidt de mål vi har 
opstillet også vil være dem der bliver nået.



Lærerens introduktion til forløbet 
For at aktivere elevernes forforståelse, og styrke det historiske overblik og forløbets sammenhængskraft, kan det 

være hensigtsmæssigt, at læreren starter med at give en introduktion til Svendborg bys historie. 

Start f.eks. med et blik på nutidens Svendborg- film om Svendborg 

Forforståelse Indsamling Bearbejdelse Formidling 

LEKTIONSPLAN

Forslag til centrale punkter: 

Svendborgs placering i det 
omkringliggende landskab centreret 
omkring en naturhavn 
- om naturforhold og vilkår for en bys 
opståen. 

Svendborg som morgengave, og 
monarkiets interne rivalisering. 

Begrebet 'købstad' - om byliv, byporte, 
voldgrav og købstadsprivilegier. 

Svendborgs rolle under Grevens fejde. 

Kirken som centralmagt og 
Franciskanermunkenes indflydelse på 
hverdagslivet. 

Kildelæsning og analyse. 
(Se originalt kildemateriale på Svendborg 
Museums hjemmeside)  

Tidslinie for Svendborgs historie 
År 1200-1900 

 1229 - Valdemar Sejr skænker sin svigerdatter Eleonora Svendborg 
i morgengave. 

 1236 - Drost Astrad Fracke stifter Franciskanerklosteret. 
       1247 - Hertug Abel besætter byen, som han lader befæste.  

Erik Plovpenning indtager byen og afbrænder den. 
     1253 - Svendborg får sine første købstadsprivilegier - byens 

fødselsdag 
1279 - Junker Abel dør i Svendborg. 

1289 - Marsk Stig belejrer byen. 
1293 - Den norske konge Erik Præstehader brænder byen. 

1302 - Erik Menved holder Danehof i Svendborg. 
1337 - Sct. Knudsgildet nævnes første gang. 

 1348 - Pest hærger byen. 
1362 - Svendborg får det første byvåben. 

1560 - Anne Hvides Gård opføres. 
 1808 - Indkvartering af spanske og franske tropper. 

1853 - En voldsom koleraepedemi hærger byen. 
1865 - Navigationsskolen på Færgevej opføres. 

1872 - Fattiggården "Viebæltegård" indvies.  
Svendborg Bank oprettes. 

 1874 - Hospitalsafdelingen på Viebæltegård opføres.  
1875 - SFDS oprettes. Drengeborgerskolen i Fruestræde opføres. 

 1876 - Jernbanen til Odense tages i brug. 
1878 - Den 14. danske Landmandsforsamling afholdes i byen med 

besøg af Chr. IX. 
 1881 - Christiansminde Badehotel opføres. 
 1885 - Sommerteatret Rottefælden opføres. 

1885 - Offentlig telefon indføres. Teknisk Skole indvies.  
1886 - Husnumre indføres. 

1891 - Centralsygehuset opføres. 
 1894 - Ida Holst Skole opføres. 

1897 - Jernbanen til Nyborg anlægges. 

Kilde: Svendborghistorier.dk 

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/download/temaer/kulturarv/Uddybende_beskrivelser/middelalderbyen_uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=276:swineburgh-en-herlig-morgengave&catid=28:andet&Itemid=33
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=164:svendborgs-forste-tid&catid=15:begivenheder&Itemid=14
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grevens-fejde-1534-36/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongemagten-fra-jellingesten-til-enevaelde/?no_cache=1
http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2014/09/DenLilleGuldbogOmKildekritik_SA_2014.pdf
http://www.svendborgmuseum.dk/formidling/kildesamling
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/download/temaer/kulturarv/Uddybende_beskrivelser/middelalderbyen_uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=276:swineburgh-en-herlig-morgengave&catid=28:andet&Itemid=33
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=164:svendborgs-forste-tid&catid=15:begivenheder&Itemid=14
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grevens-fejde-1534-36/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/kongemagten-fra-jellingesten-til-enevaelde/?no_cache=1
http://kildepakker.sa.dk/undervisning/wp-content/uploads/sites/12/2014/09/DenLilleGuldbogOmKildekritik_SA_2014.pdf
http://www.svendborgmuseum.dk/formidling/kildesamling
http://youtu.be/FgmREvTmDSE


 

Forslag til lektionernes opbygning i 
undervisningen 

 

 

 

 

Lektion 1:  
Eleverne præsenteres for projektet: indhold, rammer, læringsmål 
Aktivering af elevernes forforståelse: 'Hvad ved vi om Svendborg    

   bys historie?' 


Lektion 2:

Lærerens introduktion af Svendborg bys opståen og udvikling


Lektion 3-4: 
Introduktion af- og arbejdet med historiske kilder og kildeanalyse

Lektion 5-7:

Eleverne inddeles i grupper og vidensindsamlingen påbegyndes




 

 

Lektion 8-9:

Den indsamlede viden bearbejdes og arbejdsfordelingen under 

formidlingsfasen aftales individuelt i grupperne


Lektion 10:

Grupperne øver på deres individuelle formidlingsprojekt


Den færdige formidling afprøves på en af de andre grupper, modtager 
konstruktiv kritik og rettes til


Lektion 11:

Klassen afprøver deres formidling for hinanden på byvandringens 

lokationer


Byvandringen gennemføres for et indbudt publikum

(En anden skoleklasse, forældre, lokal interessegruppe eller lign.)

Evaluering



 
 

Kortet kan hentes her: https://goo.gl/maps/RMmFpQ1o9112 

Kort over byvandringens rute 
i den indre by 

https://goo.gl/maps/RMmFpQ1o9112


Byvandringens lokationer: 

 Punkterne er listet så de følger vores forslag til ruten, men kan, uden at det komprimenterer 
byvandringens sammenhængskraft, ombyttes. Rutens to yderpunkter er foreslået som muligheder der 

kan til- og fravælges som det skønnes bedst efter en pågældende tidsramme. 

 

Ørkildborgens Voldsted (v. Caroline Amalie Skoven) 

På nordsiden af Svendborg Sund lå byen Ørkild, der var 
beskyttet af borgen Ørkild. Det var bispen i Odense, der 
havde Ørkild som len, og det gav anledning til strid med 
købstaden Svendborg, hvor man mente, at Ørkild 
uretmæssigt tog handel fra byen. Under Grevens Fejde 
(1534-1536) kulminerede stridighederne, idet 
Svendborgs borgere indtog borgen og antageligt 
nedbrændte både borgen og byen Ørkild. Voldstedet 
består af en naturlig bakkeknude, der af 5 grave er delt op 
i 5 banker. Den sydligste banke er den største. Her har 

hovedbygningerne været opført i munkesten, omgivet af en ringmur af samme materiale. På de andre 
banker har der ligget økonomibygninger, stalde, lader og lignende bygget dels af tegl, og dels af træ. I 
dag er der kun synlige ruiner i form af fundament- og syldsten samt brolægning på hovedbanken. Hele 
borgkomplekset omfatter ca. 25.000 m2 eller ca. 5 tønder land. Meget tyder på, at stedet har været 
brugt som tilflugtsborg allerede i yngre stenalder. Men den borg, vi ser resterne af, er påbegyndt i 2. 
halvdel af 1100-tallet. Bygherren er ganske givet Valdemar den Store (1131-1182). I løbet af 
middelalderen udbygges borgkomplekset i flere omgange, således at det i dag fremstår som et af 
Danmarks største voldsteder. 

Krøyers Have (v. Biografen Scala) 

Svendborg har ingen centrale parker, men flere af byens rige købmænd havde indtil et stykke op i 
1900-tallet pragtfulde, indhegnede og aflåste haver. Krøyers Have blev anlagt efter, at Krøyer familiens 
tidligere have nedenfor kystskrænten i 1875 var blevet inddraget til baneareal.  
Krøyers Have, der tidligere hed Tyvehaven, fordi det angivelig var 
smuglernes smutvej ind i købstaden, strakte sig fra Springsbækken til 
Kedelsmedstræde, og fra haverne ved Bagergade til nuværende Tinghusgade. 
Den var indrettet i romantisk stil og var angivelig så stor, at 3-4 personer 
kunne befinde sig i den samtidig uden at opdage hinanden. I haven ses 
endnu tydelige rester af den vold og voldgrav der omgav hele Svendborg by 
tilbage i middelalderen.  

http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=275:orkildborgens-voldsted&catid=16:slotte-og-herregarde&Itemid=21
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=273:orkild-slots-kranke-skaebne&catid=16:slotte-og-herregarde&Itemid=21
https://www.svendborg.dk/kommunen/kommunen-i-udvikling/den-groenne-traad/historie-bymidten


Anne Hvides Gård (Fruestræde) 

Anne Hvides Gård er den ældste private bygning i Svendborg. Den blev opført af 
adelsfruen Anne Hvide til Rødkilde i 1560. Gården blev bygget som et stort byhus 
med tilhørende udlænger, alt sammen bindingsværk i to etager. Anne Hvide døde i 
1577. Siden da skal gården efter sigende have haft adskillige adelige ejere, inden 
den i ca. 1756 kom på borgerlige hænder. I 1916 blev den overgivet til Svendborg 
Museum, og huser i dag museets arkæologiafdeling. Huset er et godt eksempel på      

   hvordan byens rigeste borgere boede. 

 Vor Frue Kirke 

Kirken ligger på Svendborgs højeste punkt og er opført omkring år 1200.         
Den er blevet ombygget og tilbygget i flere omgange, og har i en periode været 
hvidkalket. 

Ramsherred        
Ramsherred er navnet på det korte stræde fra Torvet og hen til 
Fruestræde. Navnet ”Rams” henviser til ureel handel, ”den, der 
køber i sækken”, og ”herred” ironiserer over strædets lidenhed. Formodentlig har man i århundreder 
dumpet byens affald i det fugtige område her, i hvert fald er kulturlaget op til Springsbækken ca. 10 
m. tykt. 

Torvet 

Området, der nu er Svendborgs centrale torv, blev i 1527 købt af byen fra Vor 
Frue Kirke og udlagt til ”evigt akseltorv og almindeligt marked.” 

Torvet har været udgravet og undersøgt mellem 2014-16, hvorved nye fund har 
set dagens lys. (Udgravningen af Torvet: filmklip 1, filmklip 2, filmklip 3.) 

Kongens Mølle (Mølledammen ved Møllergade 57A) 

Møllen nævnes ganske vist først i 1419, hvor kong Erik af Pommern giver 
Svendborgs borgere græsningsrettigheder på kronens jord på begge sider af 
Mølledammen, som stadig kan ses i dag. Arkæologiske og naturvidenskabelige 
analyser viser dog, at vandmølleaktiviteten her er betydelig ældre. Vandmøllens 
betydning for byen må have været stor, for henimod år 1500 udskiftes det gamle 
gadenavn: Algaden eller Adelgaden med det mere prosaiske Møllergade. 

Da hverken møllen eller resterne af den findes længere, kan der ved denne lokation gives et indblik i 
vandmøllernes funktion og store betydning for byen.  

http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=305:anne-hvides-gard&catid=36:historier-bygninger&Itemid=21
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=312:vor-frue-kirke&catid=13:kirker-og-menighedshuse&Itemid=18
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=70:ramsherred&catid=1:gader-og-veje&Itemid=4
https://no.m.wikipedia.org/wiki/Kulturlag
http://svendborg.cowi.webhouse.dk/dk/hovedstruktur/kulturarv/kulturmiljoe_-_svendborg_bymidte_og_havn/middelalderbyen.htm
http://youtu.be/LoOKQUQfxMA
http://youtu.be/u4wa1tzGrkI
http://youtu.be/7qHnaZO658w
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=57:mollergade&catid=1:gader-og-veje&Itemid=4
http://www.historie.syd-fyn.dk/steder/vdmll.htm


Ribers Gård (Møllergade 36, Spillestedet Harder's) 

Som de fleste købstæder var det gamle Svendborg stærkt orienteret mod    
byens centrum, bebyggelsesmæssigt, økonomisk og politisk. Købmandsgårde 
og anden handelsvirksomhed lå primært langs byens to hovedgader, 
Møllergade og Gerritsgade/Brogade - typisk med de ældste og største nærmest 
bymidten med dens torve, rådhus og kirker. Byudviklingen holdt sig stort set 
indenfor middelalderbyens grænser til langt op i 1800-tallet på trods af en 
kraftig befolkningsudvikling. Ubenyttede arealer blev bebygget, og indenfor 

den enkelte matrikel byggede svendborgenserne dels i højden på forhuset og dels bagud på grunden. 
Høj og lav boede i forskellige dele af samme hus, ligesom samme matrikel rummede både erhvervs- og 
landbrugsmæssige aktiviteter foruden beboelsen. Wiggers Gård (Svendborg Klædefabrik) på torvet og 
Krøyers og Ribers købmandsgårde i Møllergade er gode eksempler på dette. Ribers gård viser en 
købmandsgård fra 1700 og 1800 tallet. 

Hulgade 

På ruten ned mod havnen kan vejen lægges igennem Hulgade.    
Gaden har en meget stejl stigning, heraf navnet.  

H.C. Andersen skriver i sin dagbog om gaden: "Hulgade har smugleri og 
stævnemøder!" 

Franciskanerklosteret (Klosterplads, Svendborg Station) 

Når en tilrejsende står af toget på Svendborg station, kræver det nogen fantasi for 
at forstå, at toget netop er kørt hen over byens sandsynligvis ældste kirkegård 
med kirke. Den bygning formoder vi, at drosten og kongens foged i 1236 skænker 
franciskanerne, som derpå stifter denne ordens 4. ældste kloster i Norden. 
Arkæologiske undersøgelser har afsløret, at der under banegårdsbygninger og 
jernbaneskinner findes betydelige rester bevaret af det store klosterkompleks, som 
først blev nedrevet i 1876, da jernbanen kom til byen - og stationen skulle jo 
placeres centralt. Allerede i 1828 havde bystyret dog nedrevet munkenes kirke fra 
1361, efter at man i en halv snes år havde drøftet, om den kunne anvendes til 
kornmagasin, skole, fængsel eller rådhus. På Resens stik fra 1677 kan man se det 
intakte klosteranlæg. (Mindesten for Graabrødreklosteret; "Munkebrønden" er 
placeret Klosterplads/Munkestræde ved trappen.) 

Brønden i Sct. Peders stræde (baggården v. Sct. Peders Stræde 13-15) 

En af byens gamle, nu rekonstruerede, brønde ligger i Svendborgs Latinerkvarter.     
Brønden blev bygget omkr. år 1400 og var offentlig brønd i henved 200 år. Det var 
ikke usædvanligt, at man ved rensning af offentlige brønde fandt lig af spædbørn 
født i dølgsmål, som derefter var blevet kastet i brønden.  

http://svendborg.cowi.webhouse.dk/download/temaer/kulturarv/Uddybende_beskrivelser/middelalderbyen_uddybende_kulturmiljoebeskrivelse.pdf
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=402:banegarden-klosterplads&catid=53:samfaerdsel&Itemid=50
http://denstoredanske.dk/Sprog,_religion_og_filosofi/Religion_og_mystik/Klostre_i_Europa/franciskanere
http://www.svendborgmuseum.dk/formidling/kildesamling
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=164:svendborgs-forste-tid&catid=15:begivenheder&Itemid=14
http://latiner.dk/LATINER-2016.pdf
http://denstoredanske.dk/Samfund,_jura_og_politik/Jura/Kriminalret,_speciel/f%C3%B8dsel_i_d%C3%B8lgsm%C3%A5l


Brogade 

Gaden, som er en af byens ældste, fører ned til skibsbroen der dengang lå lige ud for gadens 
udmunding. Mellem byen og vandet var der strandenge, sand og 
tang. Kun om den lille brolagte havneplads for enden af gaden 
var der slået bolværk, og det var primært til last- og losning, samt 
til kølhaling. Fortøjning i øvrigt skete ved en række duc d'alber 
ude i bugten. 

Sct. Nicolai Kirke (Gerritsgade) 

Kirken er byens ældst bevarede bygningsværk og er bygget i første halvdel af 
1200-tallet og indviet til søfarernes skytshelgen Sankt Nicolaus. Det menes, at 
her har ligget en kampestenskirke opført i midten af 1100-tallet. Den nuværende 
kirkes særlige kendetegn er, at den har store ligheder med domkirken i Lübeck,  
og at den er bygget i senromansk stil med buer og hvælvinger og de blyindfattede 
vinduer med bibelske motiver og begivenheder i farvet glas. Men da kirken er 

bygget af flere omgange, bærer den præg af forskellige andre stilarter fra forskellige steder, hvilket 
ikke er underligt når man tænker på, at Svendborg var en større havneby geografisk vendt mod det 
store Europa. 

Kyseborgstræde 

Navnet har noget at gøre med en kløft, og ser man på den nordlige del af 
Kyseborgstræde, fra Sankt Nicolai Gade til Gerritsgade, danner strædet da også 
en kløft mellem den gamle bebyggelse og resterne af den restaurerede byvold.  

Den sydlige del af Kyseborgstræde drejer i en bue mod nord, direkte mod Sct. 
Nicolai Kirkes gamle, nu nedlagte, kirkegård.  

Det er muligvis denne beskedne fæstning, der skal identificeres med det borganlæg, der har givet byen 
sit navn. Herfra kunne kongens foged i god tid få øje på fjendtlige skibe, som stod ind i Sundet. Og så 
kunne han i første omgang bede til, at de undersøiske spærringer, i form af store nedrammede 
egepæle, samt et par sænkede skibe, ville hindre dem i at komme helt frem til byen. At byens 
befæstning er sløjfet så grundigt skyldes svendborgernes holdning i den ulykkelige Grevens Fejde, hvor 
borgerne tilsluttede sig Christian IIIs modstandere. Til gengæld gav den sejrende konge i 1535 sin 
feltherre Johan Rantzau tilladelse til at lade dennes lejesoldater plyndre byen, som også mistede 
retten til at have en befæstning. 

http://svendborg.sights.dk/dansk/svendborg-brogade.asp
http://www.fremtidenshavn.dk/p/havnens-historie.html
http://denstoredanske.dk/Bil,_b%C3%A5d,_fly_m.m./S%C3%B8fart/Skibe_generelt/K%C3%B8lhaling
http://denstoredanske.dk/It,_teknik_og_naturvidenskab/Teknik/Havnebygning_og_dykning/duc_dalbe
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=380:sct-nicolai-kirke&catid=13:kirker-og-menighedshuse&Itemid=18
http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=419:kyseborgstraede&catid=1:gader-og-veje&Itemid=4


Assistens Kirkegård (Valdemarsgade)

På kirkegården findes der 29 ensartede grave, hvor der ved hver 
enkelt gravsted vajer et lille dannebrogsflag, og der er næsten altid 
en overdådighed af smukke blomster arrangeret ved og omkring 
disse grave. Af de 29 grave er de 28 af dem det sidste hvilested for 
faldne soldater fra krigen i 1864. Den sidste er en fattig 
kobbersmedelærling fra dengang, som således er kommet i ”fornemt” 
selskab. Da krigen brød ud i 1863 havde man fra krigsministeriet 

givet ordrer til oprettelse af lazaretter rundt i riget, således også i Svendborg. Sårede soldater fra 
slagmarken blev sejlet fra Sønderborg til lazaretterne i Svendborg, hvor de blev passet og plejet af 
sygeplejersker, men da presset var alt for stort, måtte koner fra byen hjælpe til. Der blev ingen 
heltebegravelser til de 28 døde soldater som ligger begravet her på kirkegården, de fik en simpel kiste 
lavet af fyrretræ og efterfølgende blev de begravet på kirkegårdens mest ringeagtede del nemlig lige 
uden for kirkegårdsdiget.  En af de flittigste og mest pligtopfyldende koner fra byen, som sad i mange 
nætter og vågede over de alvorligt sårede unge soldater, hed fru Lind. Hun var meget frustreret over 
den behandling man gav disse ilde tilredte soldater. Forplejningen var ussel og uden næring, og i 
døden fik de et gravsted udenfor kirkegården på de fattiges jord. Derfor sad hun om aftenen i sin lille 
lejlighed inde i byen og syede små dannebrogsflag, som hun satte ved gravene som en hæder og i dyb 
respekt for soldaterne, som gav deres liv for fædrelandet. I mange år var der faktisk lidt prestige i at 
passe og pleje disse små ensartede grave, så en del af byens piger og koner var meget engagerede i 
denne syssel. 

 

Mudderhullet (ses bedst fra træskibsbroen ved Ærøfærgens leje) 

I middelalderen og frem til år 1900 havde de fleste huse på Møllergade 
strandhaver. Nu er der fem sådanne matrikler tilbage. De ligger med facaden ud 
til Kullinggade og med grunde ned til det, der i dag har det ucharmerende navn 
"Mudderhullet". 

"Ved Aarhundredets Begyndelse havde Byen knap nok et Par Tusind Borgere, midt i 
Fyrrerne steg det til omtrent det dobbelte, og 1855 talte Byen 5280 Mennesker (af 
hvilke Kvinderne var i Majoritet med ca. 2700, der tilmed maa have været kønne, da 
det den Gang almindeligvis sagdes, at naar et Bal skulde være noget ekstra, maatte 
der haves Handsker fra Randers, Musik fra Odense og Damer fra Svendborg)."  
Om Svendborg - illustreret beskrivelse 1903  

http://www.svendborghistorie.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=840:krigergravene-fra-1864-pa-svendborg-assistens-kirkegard&catid=15:begivenheder&Itemid=14
http://www.fyens.dk/svendborg/Kun-fem-af-200-strandhaver-tilbage/artikel/1465848


 

Foruden elevgruppernes individuelle oplæg på byvandringens lokationer kan følgende aktiviteter 
inddrages: 

- Se på vejnavne. Hvorfor hedder gaderne det de gør? Sammenhold med Resens kort og find de gamle 
veje. Fælles reflektion på klassen. Dette kræver en lærer der har svar på rede hånd og/eller en 
mobiltelefon med netforbindelse, så man kan slå svarene op undervejs fra en lokation til en anden. 
svendborghistorie.dk har forklaringer på de vigtigste vejnavne i byen. Alternativt kan der udarbejdes 
'Tip en 13'er" til hver elev/elevgruppe, hvor vinderen hædres ved byvandringens afslutning. 

- Kik på postkort. Medbring kopier af gamle postkort fra byvandringens rute. Gør ophold og læg      
mærke til hvor meget der har ændret sig. Der findes tre gode bøger til formålet: "Svendborg og 
Omegn paa Gamle Postkort I-III" af L. Pagh Sørensen og E. Bonde Hansen.  

- Inddrag sanserne. Under opholdet ved Sct. Nicolais Kirke vil det være oplagt at tale om byens 
kulturlag, fordi det er så synligt lige netop her, at byen ligger ovenpå tidlige tiders Svendborg. 
Hvordan har der mon lugtet i middelalderens Svendborg af hestemøg, køkkenmødinger og det, der 
er værre.... 

- Kirkebesøg. Sct. Nicolais Kirke er åben i dagstimerne. Kik ind og se en anderledes kirke, og læg 
mærke til det katolske aftryk. Nadveren er en central del af den katolske messe. Hvis man i 
middelalderen ikke modtog nadveren, kaldte man det 'kirketugt', og man blev ekskluderet af det 
kirkelige fællesskab. Eftersom nadveren blev indstiftet i jødernes påske, hvor de spiser usyret brød, 
er alterbrød lavet uden gær og består bare af postevand og almindeligt hvedemel. Det gør de 
oblater, som kirken i dag bruger til den protestantiske nadver også. Lad eleverne få en smagsprøve 
på en af de få ting der endnu ikke kan købes i de danske supermarkeder. 

-  Lav dem hjemmefra eller køb over nettet

Aktiviteter 

undervejs

http://www.svendborgmuseum.dk/formidling/kildesamling
http://svendborghistorie.dk
http://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/visopskrift.php?id=31542
http://www.vestergaardnu.dk/produkter/77-alterbroed--oblater/?gclid=CjwKEAjw0pa5BRCLmoKIx_HTh1wSJABk5F_4Jkm9_atiICahGaJm5bKAJMIDTkGXk4bHUXUqqgk8RxoCetLw_wcB

