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Illum, Horsehoved og Vigø
Fra Helnæs over Illum, Vigø og til lidt vest for Faldsled ved
Bjerghammer går en sammenhængende delvis undersøisk
bakkekam, hvilket fremgår af søkortet. Et par steder er den
oven vande med henholdsvis 9 meter på Illum og 15 meter på
Vigø med den lille Horsehoved i midten, der kun lige kan anes i
havoverfladen. Begge øer har været beboet langt tilbage. De
tre øer, der var fæstegods under Hvedholm Gods, blev i 1870’erne solgt til den daværende fæster. Der blev drevet almindeligt landbrug på Illum og Vigø.
Fra søsiden kan man ikke undgå at undre sig over det smukke
hus, der blev opført af et medlem af Illumslægten til sommerhus. Huset er nu solgt til anden side og anvendes stadig kun til
sommerbeboelse.

søsiden er, at det er en gammel skipperby. I begyndelsen af
1800-tallet begyndte bondelandsbyen, der på grund af sin beliggenhed havde en kongelig privilegeret kro, at udvikle sig fra
at være et traditionelt landbosamfund, dog med rigelige muligheder for et trygt bierhvervsfiskeri i Helnæsbugten til at blive et samfund, hvor mange havde deres primære indtægt inden for søfarten både lokalt og på langfart.
Udviklingen blev i 1820 forstærket af, at en skibstømrer, der
havde giftet sig med en bondedatter fra Faldsled i 1811, flyttede til byen. I løbet af et kvart århundrede fik han bygget over
50 kvaser, jagter, skonnerter og galeaser.
Det var ikke udelukkende til lokale, men også til for eksempel
Faaborgs købmænd og redere. Alt blev bygget på klamp, det
vil sige uden tegninger og direkte på stranden. Det lille samfund voksede, og den ene skibsbygmester tog over efter den
anden. Byen fik en florissant periode i midten af 1800-tallet.
Men hen imod slutningen af århundredet faldt antallet af
hjemmehørende fartøjer. Det var først dampskibene og senere
de dieseldrevne, der ikke var så afhængige af vejr og ikke
mindst vind, der tog over godt hjulpet af de nye jernbaner, der
kunne levere varer og personer fast til tiden.
Bøjden Havn

Foto: Henning Terkelsen

I dag er der to gårde og en villa fra 1920’erne bygget af et
medlem af Illumslægten. Ingen af husene har faste beboere,
men de anvendes til fritidsbeboelse. Vigø er op gennem tiden
blevet benyttet til agerdyrkning. Den blev først bebygget med
en helårsbeboelse i 1960’erne af en designer, der boede der
hele året. Senere er huset blevet solgt og ejes nu af familien
Grønlykke, der også ejer Faldsled Kro, og stedet anvendes i
dag til fritidsbeboelse.
Hele området er absolut værd at besøge med båd eller kajak.
Der er ingen bro på øerne, men Dansk Sejlunion har udlagt en
del turbøjer. Desuden er der gode muligheder for at sætte
anker for alle vindretninger. Naturen på øerne får nu lov til at
leve sit eget liv. Blot skal man respektere fuglenes yngleperioder, hvis man går i land.

På grund af den korte afstand mellem Bøjden og Fynshav, har
Bøjden langt tilbage i tiden fungeret som et overfartssted. I
begyndelsen af 1800-tallet stod godset Hvedholms to sejl- og
rofærger Hvedholm og Brahesminde for overfarten. Det var
fæstebønderne og deres karle, der sørgede for sejladsen til
Fynshav. Dengang lagde de små færger til ved en lille bro, der
lå ved Dyndkrog (55° 05.989’ N 010° 04.789’ E) øst for det nuværende færgeleje fra 1967, hvor landevejen dengang endte.
Hvis man sejler videre mod vest forbi det nuværende færgeleje og videre rundt langs kysten, kommer man frem til den bro,
der lokalt kaldes Bøjden Havn (55° 06.402’ N 010° 05.792’ E),
men som på de digitale søkort er sat ind som ”Bro”. Der er to
meter vand ved selve broen, men sejl forsigtigt. Den lille havn
er absolut et besøg værd med mindre skibe. Det er ikke nogen
luksushavn, men der er et toilet og rindende vand og på den
lokale campingplads en købmandsforretning. Lige ved broen er
der en lille badestrand.
Dyreborg og Ny Dyreborg
Tidligere var det almindeligt, at alle i familien hjalp til med
fiskeriet. Mændende tog på søen, og koner og børn klarede
arbejdet på land. Her er to børn en sommerdag i 1896 i gang
med at ordne garnene til næste dags fiskeri.

Dyreborg (55° 04.288’ N 010° 13.079’ E) er en gammel fiskeplads, hvor der nu kun er fritids- og bierhvervsfiskere tilbage.
Falsled
Man siger i folkemunde, at Dyreborg blev bygget på sild. BagFaldsled er i dag mest kendt for gourmetrestauranten Faldsled
grunden er, at fiskerne i perioden 1880-90 oplevede et reguKro. Hvad de færreste nok tænker over, når de ser byen fra
lært sildeeventyr. Det gav penge og dermed øget vækst i det

lille samfund, en vækst der resulterede i 37 nye huse og en
tredobling af befolkningen.
I slutningen af 1800-tallet blev Dyreborg med sin gode beliggenhed attraktiv for blandt andre Faaborgs borgere, der ville
ud i landskabelige omgivelser i de varme sommermåneder.
Det gav ideen til at få indrettet Dyreborg Sommerhotel i Fiskervænget i en ca. 20 år gammel købmandsforretning, som
var blevet udkonkurreret af en nystartet brugsforening. Så
med ide fra en københavnerskuespiller blev sommerhotellet
indrettet og åbnet omkring år 1900. Da der kun var tre værelser, entrerede man med de lokale fiskere, hvor familier kunne
leje sig ind, når fiskerfamilierne flyttede ud i deres udhuse. De
ferierende sommergæster var så på pension på sommerhotellet, der hurtigt blev udbygget med en stor sal med plads til et
lille hundrede spisende gæster.

Mange er sikkert også blevet overraskede, når de har set en
lystfisker stå uforholdsmæssigt langt ude i vandet fra Fynskysten iført waders og måske hale en havørred eller hornfisk i
land i sæsonen.

Over for Faaborg Havn ligger en grund, der betegnes Sletrøn
(55° 05.413’ N 010° 13.970’ E). Den er afmærket med en rød
bøje på positionen. Der er ikke tale om en naturskabt grund.
Derimod skulle der ifølge traditionen være tale om, at den er
skabt af ballast, der er smidt over bord fra diverse fartøjer. Det
lyder meget sandsynligt, fordi der gennem tiden har ligget
mindst to værfter i den nuværende havn. Først Dyreborgs
Værft, der lå i den vestre side af havnen op mod byen i 1800tallet. Dernæst det navnkundige Møllers Værft, der fungerede
i perioden 1868 til 1938. Her blev en stor del af de danske fyrskibe bygget. Blandt andet et, der nu er museumsskib og ligger
i Esbjerg Havn, Nationalmuseets fyrskib i Nyhavn i København
På den måde begyndte Dyreborg også at blive et udflugtsmål
og et sidste, der ligger i Christianshavns Kanal. Desuden er de
for Faaborgs mange foreninger, når der skulle være fest eller
kendte veteranskibe Mira og Halmø også bygget på Møllers
udflugt. Da man i 1903 stiftede Dampskibsselskabet Ellen, kom
Værft. Når et af de store træskibe skulle på land for reparatiEllen da også til at besejle den nye rute Faaborg-Dyreborg-Lyøon, skulle ballasten ud af skibet, og derved blev Sletrøn skabt.
Avernakø-Søby. Den eksisterede frem til 1928. Dyreborg Kro,
Det er en hård grund at løbe på – på grund af de mange marksom sommerhotellet efterhånden kom til at hedde, eksisteresten.
de helt frem til 1974.
Det karakteristiske ved Faaborg Havn er havnefronten, der kun
Faaborg Havn og Marina
adskilles fra havnen af en almindelig trafikvej. Det er bagsiden
I april 2013 blev det første spadestik taget til en ny søbadean- af de store købmandsgårde i form af et par pakhuse og en
stalt ved Faaborg Havn. Der var dog ikke tale om den første af enkelt baghave med en karakterfuld sekskantet havepavillion.
sin slags i Faaborg. Allerede i 1907 blev byens første søbad
Sidstnævnte have har, siden købmandsgården i Holkegade 1
indviet. I sommeren 2014 blev det nye havnebad indviet. Fra
blev bygget i begyndelsen af 1700-tallet, altid været benyttet
dag èt blev det en stor succes. Også det etablerede havkasom have.
jakcenter viste sig som forventet, at være et tilløbsstykke for
Knold, Drejet og Sinebjerg
den lokale klub og utallige tilrejsende, der har gjort god brug
af de fine lokaliteter. Foto: Anders Rehde Nielsen
Badeliv ved Drejet på Knold i 1950'erne. Som det kan ses, var
der ikke tale om "fine forkromede badehuse", der blev opført
Ved anduvningen til Faaborg kan man ikke undgå at bemærke
på stedet. Den undseelige bygning til højre har sandsynligvis
det gule Klokketårn, der rejser sig fra byens højeste punkt. Det
gjort det ud for et primitivt toilet uden træk og slip. De to anblev bygget til byens oprindelige kirke fra 1200-tallet. Den hed
dre bygninger har været anvendt til henholdsvis omklædningsSct. Nikolaj Kirke og blev revet ned kort efter reformationen,
og opholdsrum samt til et primitivt køkken med en spruttende
hvor byens borgere fik Helligåndsklostrets næsten nybyggede
primus for den lille bagerfamilie, der kom fra Faaborg. Foto:
klosterkirke af kongen, der i stedet overtog menighedens gamPrivat
le kirke for at anvende den til kornmagasin. Den kom aldrig
brug og blev derfor nedrevet. Men klokketårnet blev stående. Kysten mellem Knold ved Dyreborg og Bøjden har siden beEn af årsagerne var, at man havde et udkig fra det, samt at det gyndelsen af 1900-tallet i høj grad været præget af sommerfevar et godt pejlemærke, der kunne ses langvejs fra. Kommer
rie og fritidsliv. De ældste fritidshuse placerede sig naturligt
man fra Svendborgsund og har rundet Svelmø Trille, er der
nok næsten i vandkanten på lejede grunde ved de mest attrakikke mange meter galt i, at man sejler lige gennem Grydeløbet tive strande. De senere sommerhusbebyggelser kom til at ligge
og rammer Faaborg, hvis man tager pejling af tårnet og sejler længere inde i landet, hvilket havde sin forklaring i lovgivning
ret frem.
omkring bevarelse af naturen i kystnære områder. I Det Sydfynske Øhav findes der flere lignende områder, der er skabt på
Katterød Rev, der strækker sig fra Fyn og næsten ud til de to
samme tid. Især badehusene ved Ærøskøbing ud mod Revkrogrønne bøjer, der markerer Grydeløbet, ligger de fleste steder
gen (55° 00.417’ N 010° 20.822’ E) og de tilsvarende i Marstal
kun få centimeter under vandfladen ved normalvande, så al
på Eriks Hale syd for lystbådehavnen er et besøg værd.
sejlads den vej mod Faaborg er direkte umulig. I tidens løb har
mange lystsejlere måttet konstatere det på den hårde måde.
De første tre-fire bade-/sommerhuse, der kommer frem på

sydvestsiden af Knold, når man sejler mod vest, ligger i ly af
den lave klint. Et enkelt af dem er helt specielt, idet det er
bygget på pæle vel sagtens for ikke at have problemer bølger
og højvande. De efterfølges af en næsten ubrudt stribe huse
på Drejet. De fleste af husene blev opført i midten af 1930’erne på lejet grund. I dag er der lagt strenge restriktioner på,
hvad man må og ikke må med hensyn til husenes udseende og
om- og tilbygninger. På den måde forventer man, at området
ikke mister sin oprindelige karakter af en beskeden badehusbebyggelse beliggende på et område, hvor man aldrig i dag
ville få lov til at bygge noget som helst.

Grydeløbet ved Faaborg

Knastegrunden

På vestsiden af revet ligger et område, der lokalt kaldes for
Nordre Brøndgrav (55° 794’ N 010° 08.199’ E), fordi vanddybden er stærkt stigende ud fra kysten. Her skulle der efter sigende være et godt fiskeri efter fladfisk. På sydsiden af Lyø
ligger en lignende lokalitet med samme kvaliteter. Den benævnes Brøndgraven.

Hvis man sejler fra øst mod Faaborg og er kommet vel gennem
Grydeløbet (55° 04.026’ N 010° 16.782’ E), hvor det er en rigtig
god ide at overholde de to røde og grønne bøjer, kan der sejles i en ret linje ind til Faaborg Havn. Her kan der i højsæsonen
være et mylder af alskens lystfartøjer, der haster til og fra Faaborg. Hvis man er til den mere rolige og fredelige sejlads, vil
det være en god idé at holde lidt til styrbord og sejle ind under
land og følge kysten ind mod Faaborg. De første huse, man
ser, er almindelige villaer med strandgrund. Derefter kommer
feriehotellet Danland Faaborg. Neden for er der en almindelig
Det var Faaborgs bedsteborgere, der ville væk fra byen og ud offentlig badestrand med badebroer og en udspringsplatform.
til sol og strand, der lejede grundene af de lokale lodsejere.
Til venstre for stranden kommer Klinteparken. I anlægget ligEnkelte grunde blev aldrig bebygget med et egentligt hus. Men ger Helligkors Kilde, der stadig springer. I forbindelse med den
med et læhegn kunne man også have lidt privatliv ved stranhellige kilde lå der fra omkring år 1500 og op i 1600-tallet et
den.
lille kapel, som kan have været betjent af munke fra det daværende Helligåndskloster i Faaborg.
Hvis man følger kysten videre mod vest, kommer man til endnu en samlet stribe badehuse beliggende på strandvolden
Lyø Trille og Gisela
med direkte adgang til vandet. Stedet, der hedder Sinebjerg
Hvis man kommer sejlende fra øst norden om Lyø, kan man
(55° 04.655’ N 010° 10.664’ E), bestod oprindelig af nogle få
ikke undgå at komme forbi Lyø Trille (55° 03.614’ N 010°
fiskerhuse fra 1800-tallet.
08.894’ E), der er markeret med en grøn bøje. Her ligger for
Livet i de to beskrevne områder svarer meget godt til det, der det meste mange lystfartøjer for svaj med læ for alle vinde,
fandt sted på Fedet, når Korsbæks elite tog på landet, som
altså lige på nær østlige vinde. På tangen er der et rigt fugleliv,
man kunne opleve det i Lise Nørgaards kendte TV-serie
og tit kan der ligge et par sæler og kigge nysgerrigt på, hvad
”Matador”.
sejlerne nu har gang i.

I farvandet mellem Avernakø og Bjørnø ligger Knastegrunden
(55° 02.899’ N 010° 13.443’ E), som man skal holde sig langt
væk fra. Så det er en god ide at holde øje med kompasafmærkningerne. Ved middelvandstand er der 0,6 meter vand
over grunden, der bærer sit navn med rette. Ved lavvande kan
man se, at det højeste punkt på grunden ender med en meget Da lyøboerne kom ud af fjerene den 19. maj 1937, fik de syn
stor sten, der uden tvivl bliver liggende, hvis selv et større skib for sagn om, at for østlige vinde er der ikke læ ved Lyø Rev. En
skulle rende på den.
tysk tjalk på 46 registertons ved navn Giesela stod på fast
grund ikke langt fra stranden. Natten mellem den 18. og 19.
Flere sejlere har sikkert fået skrabet kølen eller skroget på den
maj havde en frygtelig snestorm raseret Øhavet, og mange
lunefulde sten. Den mest spektakulære grundstødning fandt
fartøjer havde derfor søgt læ mellem øerne. Den mulighed
sted den 20. juni 1808, hvor et engelsk krigsskib gik på Knastehavde Giesela, der var lastet med 60 tons byggryn, altså også
grunden og sad ubehjælpeligt fast. Det skete i forbindelse med
benyttet sig af. Desværre gik det ikke helt efter planen, for
Napoleonskrigen, hvor spanske tropper tidligere på året var
ankerkæden sprang. Da et par lyøboere og den lokale toldopblevet indkvarteret på Fyn – og dermed også i Faaborg – for at
synsmand kom ned til skibet i løbet af formiddagen for at
beskytte Sydfyn og øerne. Danmark var allieret med Spanien,
hjælpe det strandede mandskab, der var i god behold i land,
der skulle være med til at dæmme op for englændernes livlige
var de lidt nervøse for, hvad der ville ske, når vandet begyndte
kapervirksomhed i området. Ud over de spanske tropper var
at falde, og skibet lagde sig om på siden. Besætningen, kom
der fra dansk side blevet udstationeret kanonbåde i blandt
sikkert i land. Der var dykkere nede og se på, om der var økoandet Svendborg, Faaborg og Assens. I Faaborg lå der to med
nomi i at hæve skibet. Det blev det aldrig, og øboerne begynddansk besætning under kommando af søløjtnant Bruun. Desute stille og roligt at skære den gamle dame i stykker og sælge
den var der etableret en armeret skanse ved Dyreborg til at
hende som gammelt jern eller bruge det til andre formål. I dag
beskytte indsejlingen til Faaborg samt en skanse lige øst for
er det hele væk, men mon ikke der stadig ligger lidt rester unFaaborg, der var betalt af storkøbmand Ploug.
der sandet?

Bjørnø
Bjørnø isvinter

At få trukket tomme og fyldte mælkejunger samt andre fornødenheder, frem og tilbage over isen mellem Bjørnø og slæbestedet ved Sct. Hansgade i Faaborg krævede i isvinteren
1978/79, at det meste af øens mandlige befolkning deltog aktivt flere gange dagligt. Foto: Lars Skaaning
Kommer man sejlende på Faaborg Fjord en dejlig sommerdag,
kan det være vanskeligt at forestille sig det meste af området
som tilfrosset og en bil med en anhænger fyldt med grise eller
en flok børn og voksne på vej til skole og arbejde i Faaborg fra
Bjørnø ind mod fastlandet. Men det har været tilfældet under
hårde isvintre. Enkelte gange har det været så slemt, at det
kun har været muligt at holde en sejlrende fra havnen i Faaborg og ud mellem Bjørnø og Dyreborg ved hjælp af de store
færger.
Nakkebølle Fjord og Fjællebroen

fra den første røde bøje ved indsejlingen til fjorden og ind til
havnen, der har en dybde på 2,5 meter. Oprindelig har fjorden
gået mere end to kilometer ind i landet mod nordvest fra Fjællebroen og helt ind til Nakkebølle Gods, der ligger ved landevejen mellem Faaborg og Svendborg. Tilbage i midten af 1500tallet, da huset blev bygget, var det muligt at sejle hele vejen
ind. I løbet af de efterfølgende 300 år groede det inderste af
fjorden mere og mere til, så vanddybden mindskedes. Det var
derfor fristende for den daværende lensbesidder at etablere
en dæmning på et passende sted. Det skete i perioden 186670. I slutningen af 1980’erne besluttede man sig for at opgive
tørlægningen og igen lade inddæmningen blive fyldt med
vand, som man i øvrigt har gjort mange andre steder i landet.
Dermed blev et smukt naturområde genoprettet.
Under indsejlingen er det værd at lægge mærke til nogle store
hvide bygninger, der ligger over for havnen på fjordens vestlige side.
De er oprindelig opført af ”Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse” i 1908. Hele komplekset fungerer ikke mere som sanatorium.
Fjællebroen er opstået som en ladeplads. Desuden var der i
sidste halvdel af 1800-tallet et egentlig værft, som blev drevet
af bådebygger Hoffmann. Indtil han drejede nøglen om i begyndelsen af 1900-tallet, byggede han handelsskibe. Derefter
gik det i stå med skibsbyggeriet, indtil bådebygger Carl Banke i
1940-41 fik trukket en lægter ind i fjorden – fyldt med alt, hvad
der skulle til for at bygge et lille værft med et kontor. Denne
værftsbygning er i dag genopført på Smakkecentret på Strynø,
hvor den stadig fungerer som værftsbygning.
Skrams Flak

Nakkebølle Sanatorium ca. 1920
Bekæmpelsen af tuberkulosen skete bl.a. ved at de indlagte fik
så meget sol og ren luft som muligt. Derfor var sanatorierne
landet rundt forsynet med åbne liggehaller, hvor patienterne
blev kørt ud i deres senge. Den store pompøse hovedbygning,
der kan ses fra vandsiden, var derfor forsynet med en lang
liggehal i hver side. Foto: Faaborg Byhistoriske Arkiv
Hvis man kommer sejlende fra Svendborgsund langs Fyns kyst
og norden om Skarø, kan man direkte mod vest skimte Svelmø, der kun hænger sammen med Fyn med en ebbevej. Men
før man runder Svelmø, kommer Nakkebølle Fjord, der er indsejlingen til Fjællebroen Havn (55° 03,547´N 010° 03,547´E).
Området er absolut et besøg værd. Sejlrenden ind til havnen
er ret snæver men godt afmærket. Der er godt en nautisk mil

Skrams Flak (55° 01.614’ N 010° 11.575’ E), der ligger en smule
sydligt midtimellem Lyø og Avernakø, er opkaldt efter Peder
Skram, der var admiral i den danske flåde i perioden 1535-55.
Under Grevens Fejde i midten af 1530’erne og i forbindelse
med slaget ved Øksnebjerg på Fyn den 11. juni 1535, hvor Johan Rantzau slog de grevelige, blev blandt andet Faaborg besat Kong Christian d. III’s tropper.
Efter slaget havde fire lybske skibe plyndret øerne syd for Faaborg, men Skrams skibe, der var gået ned gennem Lillebælt på
samme tidspunkt, sænkede de fire skibe ved Bjørnø. Hvor det
helt præcist fandt sted, vides ikke med sikkerhed. Men ifølge
kilderne skulle Skrams flåde have ligget ved Skrams Flak, før
den sejlede mod Svendborgsund, hvor den kæmpede sejrrigt
mod den lybske flåde (se under afsnittet Svendborgsund).

Lyø

ude mod vest, er 22 meter højt og kan ses i 20 sømils afstand.
Det er opført 1881, tegnet af den svenske arkitekt Wedén, og
blev bygget af svanekegranit.
Fra fyret er der en flot udsigt over havet og mod SØ over land,
hvor man bemærker de mange tværgående hegn i landskabet.
Gårdene inde i landsbyen Haven havde hver deres striber af
jord - en rest fra fællesskabets tid, hvor alle bymænd fik lige
meget jord og af lige god bonitet. I dag er flere af hegnene
fjernet, og hvor kreaturerne tidligere græssede, ses nu golfbaner og golfspillere.

Næbbet er dannet af materiale, hvor en vestlig og østlig strøm
mødes og fra to sider opbygger en odde. Et vinkelforland kalLyø Havn 2014. Lyø Havn er godt fyldt op i sejlersæsonen. Des- der geologerne dette fænomen, som også kendes fra Anholt
uden kommer der, som det ses på billedet en del større skibe
og Thurø Rev. Ud for Næbbet ligger i øvrigt også submarine
fra hovedsageligt Holland, der sejler med lejrskoler, turister
bopladser fra jægerstenalderen. På Næbbet ligger resterne af
m.m i Det Sydfynske Øhav. Foto: Anders Rehde Nielsen
en gammel skanse, som er under erosion. De småsøer, som
Lyø er absolut et besøg værd, både for lystsejlere og dem, der findes på Næbbet, er opstået ved gravning af ral. I dag er søerbenytter den lokale færgeforbindelse med Faaborg III mellem ne og omgivelserne yngle- og rasteområde for havterne, rødben, præstekrave, strandskade og blishøns.
Faaborg, Lyø og Avernakø. Lyø gamle havn (50° 03,1´N 10°
09,6´E) blev for en kort årrække siden udbygget med endnu et For øboerne fungerer Skjoldnæs Fyr ligesom Kronborg – med
bassin, så der i dag er plads til mere end dobbelt så mange
Skjoldnæs om styrbord, så venter de hjemlige omgivelser, kæbåde. I sejlernes højsæson er det en god ide at anduve havnen reste, kone, mand, børn, familie og venner.
forholdsvis tidligt på eftermiddagen, hvis man vil være nogenSvelmø og Hansebugten
lunde sikker på at få en plads til sin båd. Skulle det ikke lykkes,
Når man fra søsiden nærmer sig Svelmø fra både øst og vest,
er der gode ankermuligheder ved Lyø Trille eller vest for havsynes det umiddelbart, som om den hænger sammen med Fyn
nen. Begge steder ligger man godt i læ for sydlige og vestlige
mod nord. Men det er ikke tilfældet. Hvis man vil til Svelmø fra
vinde.
landsiden, skal man ved normalvande vade små 400 meter i
I Lyø by, midt på øen, ligger de mange bindingsværkshuse tæt
vand til knæene. Først kommer man over på Lille Svelmø, der
sammen og danner et enestående landsbymiljø. Kirkegården,
på det højeste kun er et par meter høj ved normalvande. Den
der er cirkelformet, omkranser kirken, der er opført i 1645.
er indenfor de seneste årtier kommet til at hænge sammen
Når man går i land på den fredfyldte ø, kan det være vanskeligt
med Græsholm på grund af tilsanding.
at forestille sig, at der her den 6. maj 1223 udspandt sig en af
Derfra er der fast land over til Svelmø. På sydsiden af Svelmø,
Danmarkshistoriens vigtigste begivenheder!
hvor det højeste punkt er 15 meter over havets overflade, går
I forbindelse med en jagtudflugt til Lyø blev Valdemar Sejr og
en lang sandrevle kaldet Svelmø Trille langt ud fra kysten. For
hans søn Valdemar den Unge taget til fange af Henrik af
de mange turkajakker, er det et yndet sted at trække kajakken
Schwerin og hans mænd. I al hast blev de ført til borgen
op. Trillen er markeret med en rød bøje (55° 01.957’N 010°
Schwerin, hvor de skulle komme til at opholde sig i tre år, før
19.526’Ø), som det er en rigtig god ide at overholde, selv om
de blev løsladt.
man kan føle sig fristet til lige at gå nogle meter inden om,
Tilfangetagelsen satte gang i et større internationalt spil, hvor inden man tager kurs mod Faaborg eller Svendborg. Når man
Valdemar Sejrs livsværk ”Østersøimperiet” faldt fra hinanden runder trillen, ser det næsten ud som om de mange fugle, der
og delvis blev indlemmet i det tyske rige.
holder til der, kan gå på vandet. Det er fordi, det aflejrede grus
de fleste steder kun ligger nogle få centimeter over vandoverfladen.
Skjoldnæs
Svelmø har med sikkerhed været beboet og dyrket fra engang i
Længst mod vest markerer Skjoldnæs grænsen mellem Lille1600-tallet og frem til vore dage. Oprindelig var der kun tale
bælt og Det sydfynske Øhav. Ved Skjoldnæs er man enten ind- om én gård, men på et tidspunkt i 1700-tallet blev den delt op
adgående til Øhavet eller man forlader det. Hvis man vil gå i
i to såkaldte halvgårde. Det blev gjort meget konsekvent ved,
land her, så byder lokaliteten Næbbet på en god ankerplads
at der blev bygget tre stendiger, der delte øen fra øst til vest i
med dybt vand tæt ved land. Herfra kan man vandre op til
tre lige store dele. Desuden blev der også lavet et stendige på
Skjoldnæs Fyr, som er åbent for gæster. Fyret, der står længst gårdspladsen, der delte den store gård i to dele. Halvgårde/

tvillingegårde kendes fra flere andre småøer, blandt andre
Bjørnø og Illum i Helnæsbugten.
De to gårde forblev delte, indtil de nedbrændte i 1976. Derefter blev der opført et par nye huse, der i dag ikke anvendes
til helårsbeboelse, men udlejes som ferieboliger. Der er opsat
et informationsskilt, der oplyser om færdselsreglerne på området, som man er velkommen til at besøge.
Når man har rundet Svelmø Trille og sejler mod Faaborg, kommer man ud i Hansebugt, der strækker sig helt hen til Katterød
Rev og Grydeløbet. En sandsynlig forklaring på dette maritime
stednavn kan være, at handelsskibe fra vore sydlige naboer i
Hansetiden uden større besvær har kunnet sejle helt ind under
kysten, hvor man ikke skulle mange meter fra land, før der var
vand under kølen på selv større skibe.
Revkrogen og Korshavn
Korshavn er et fredeligt sted, hvor man sagtens kan sidde et
par timer på bænken under det store skyggefulde træ ved
havnen og se det meste af verden sejle forbi. Foto: Anders
Rehde Nielsen
I den østlige ende af Avernakø ligger en sikker naturhavn, der
benævnes Revkrogen (55° 00.483´N 010° 20.970´E). Her ligger
man fint i læ for sydlige-, vestlige og nordvestlige vinde. Der er
pænt dybt vand næsten ind til stranden. I den nordlige ende af
Revkrogen findes en lille privat havn, der hører til en villa, der i
daglig tale kaldes for Mærsk-Møllers hus. Den anvendes i dag
som sommerbolig for en gren af skibsrederfamilien af samme
navn. Oprindelig blev huset opført og fungerede som sommerhotel i begyndelsen af 1900-tallet.
Hvis man sejler fra Revkrogen og følger nordkysten, kommer
man til Korshavn. Avernakø består af to sammenhængende
øer, der tidligere kun var forbundet med en landtange, som i
stormvejr kunne være livsfarlig at bevæge sig ud på. Først i
1937 blev den nuværende vej med stensætninger indviet.

Grunde og ankerpladser vestpå
Drejø Gammelhavn kan spores tilbage til begyndelsen af 1800tallet og var indtil færgebroen på Drejøs nordside øens primære bro. Købmandsfirmaet Baagø & Riber fra Svendborg opsatte
et pakhus i træ til de første paketter - i dag kan man få en øl i
Peters skur.
Farvandet vest for Mørkedybet er stort set rent – det vil sige
frit for grunde – og kan uden problemer besejles af lystbåde.
Af hensyn til erhvervsskibsfarten er der dog afmærkninger på
Mads Jensens grund og Skarsand ved Drejø samt på Billes
Grunde midt i farvandet mellem Avernakø og Vesterø. Det er
tre grunde, som med 4 meter vand eller mere ikke giver bådetrafikken problemer. Kun den sydligste af grundene med 3,4
meter er afmærket. Hvem denne Bille var, er der nogen uenighed om, men det må antages, at det var kommandørkaptajn
Steen Bille, der ledede Københavns søforsvar under den engelske belejring i 1807. Efter tabet af flåden var det Steen Bille,
som organiserede kanonbådskrigen mod den engelske flåde
og tvang denne til at bruge store ressourcer i de danske farvande for at sikre sejladsen til og fra Østersøen.
Skovens vig er en god ankerplads med vestlig, nordlig og østlig
vind. Her er sandbund og dejlig udsigt mod syd over til Ærø.
Drejet, en smal sandtange, har givet Drejø sit navn. Tangen
forbinder Drejø med Skoven, der er en høj morænebakkeø
med klinter mod vest. Forklaringen på navnet er selvfølgelig,
at øen har været skovklædt, som i øvrigt de fleste af de sydfynske øer i middelalderen. Bebyggelsen består af tre gårde og
nogle huse. Det lave strandengsområde Mejlholm er et vigtigt
yngleområde for mange fuglearter, i øvrigt lige som Høllehoved og Nørresø. 60 fuglearter yngler på Drejø.
Farvandet mellem Ærø, Drejø og Avernakø
Når man passerer den vestlige anduvningsbøje i Mørkedybet,
åbner farvandet sig, og der bliver plads til at krydse sig frem
mod vinden, som ofte er vestlig. Det dejlige ved sejlads i Øhavet er de mange muligheder, der åbner sig i dette beskyttede
farvand, hvor der hele tiden med rimelig sigtbarhed er landkending. Fra Egholm Flak kan man vælge at gå mod Drejø, søge havn dér eller løbe videre i Højesteneløbet mod Svendborgsund. Man kan også sejle mod syd, og her åbner der sig to
muligheder, hvis man vil søge havn, nemlig Ærøskøbing eller
naturhavnen Kleven.

Selve Korshavn (55° 00,819´N 010° 19,010´E) er et roligt sted
at ligge til for natten. Der er pladser på begge siden af broen,
der er godt beskyttet i selv kraftig vind. I den lille havn er der
ikke alle de faciliteter, som man er vant til fra de større marinaer. Der er toilet, rindende vand og el. Det er et problem for
nogen, men en stor befrielse for andre. Da dybden på de største pladser ikke er over to meter, er det også begrænset, hvor
store fartøjer, man kan mase ind på plads. Så er man til fred og
Endelig kan man fortsætte vestover og vælge Søby Havn eller
ro og sikre bademuligheder og god krabbefangst for sine mingå ud forbi Skjoldnæs Fyr og videre i Lillebælt nordover eller
dre børn, så er Korshavn stedet.
sydover. De mange muligheder i form af havne og ankerpladI den anden af Avernakø mod vest ligger Avernakø Bådehavn
ser gør det også muligt at komme hurtigt af vejen, hvis det
(55° 02,414´N 010° 15,487´E). Den blev for nogle år siden udvi- bliver skidt vejr med byger og kuling. Selv om farvandet er
det med mange pladser og de faciliteter, man forventer i en
beskyttet, er søerne korte og hidsige, krapsø, og strømmen
moderne marina. Af gode grunde er havnen godt besøgt i høj- kan løbe stærkt i løbene – et par knob – rigeligt til at gøre søsæsonen.
rejsen i en lille båd med ringe motorkraft træls. Den gang sejladsen altid foregik med sejl og årer, kunne en voldsom byge

få slemme konsekvenser. Det skete, da drejøboer ifølge overle- Søby Havn
veringen i 1532 i deres både var på vej til barnedåb i kirken i
Ærøskøbing.
De blev overrasket af et uvejr, og mange druknede inklusive
barn og forældre. Den tragedie fik drejøboerne til at bygge
deres egen kirke, som kunne indvies i 1535 – et år før reformationen. Det nye sogn fik desuden øerne Birkholm, Hjortø,
Hjelmshoved og Skarø under sig. Kirkens placering uden for
landsbyen, på et lavt sted længst mod syd har undret historikere, men ser man på søkortet forstår man udmærket hvorfor.
Lige syd for kirken slår dybdekurven et sving tæt ind under
land, så øjoller fra de andre af sognets øer let kunne lande her,
og stedet er sikkert øens ældste landingsplads og havn.
Hjortø
Trioens mindste ø, Hjortø, imellem Drejø og Tåsinge, er ganske
flad – højeste punkt er fem meter. Hele vejen rundt er øen
digesikret, og enkelte steder er gamle landbrugsmaskiner
brugt som opfyldning. Ved stormfloden i 1872 var kun en tiendedel af øen oven vande og satellitøen Hjelmshoved fuldstændig dækket.

HJORTØBOEN har sejlet mellem Svendborg og Hjortø siden
1976.
Et af øhavets største klenodier er den gamle postbåd fra Hjortø. Med sin karakteristiske Hundested glødehovedmotor sejlede båden med post til Hjortø fra 1954 til 1976. Indtil 1969 sejlede postbåden op på siden af Ærøfærgen i Højesteneløbet,
satte passagerer af, tog nye med – sammen med posten – og
sejlede tilbage. Flere lystsejlere afholder sig fra at besejle Hjortø på grund af dybden. Men bundforholdene skaber en tragt
ind til den gravede rende, der med sine halvanden meters dybde fører ind til havnen, så muligheden er der – hvis man er
forsigtig.

Et større sejlskib, den tyske bark THOR HEYERDAL, ligger for
anker nord for Ærø. I baggrunden skimtes Drejø. Foto: Ole Mortensøn
Sejler man langs Ærøs kyst fra Revkrog eller fra Urehoved,
kommer man efter knap fem sømil til havnen i Søby, som er en
udpræget færge-, fisker- og værftsby. Havnen vender mod
nord, og fra søsiden ser man først siloen ved havnen og dernæst de skibe, som ligger for reparation ved værftet. Dette er
et af de større tilbageværende danske værfter, og det dominerer den nordlige del af havnen med dokker og kraner, mens
den sydlige del er forbeholdt fiskefartøjer og færgen. Lystbåde
skal søge ind i den nye havn øst for færgehavnen. Færgeruten
Søby-Faaborg er gammel, mens ruten Søby-Fynshav på Als er
af nyere dato. Forbindelsen til Als eksisterede dog allerede før
1864, men den blev på grund af krigen og tabet af Sønderjylland afbrudt. Søby er Ærøs største fiskerihavn. Den havde en
årrække en del trawlbåde, som fiskede rundt omkring i Danmark. I dag er det mest mindre garnjoller, som tegner billedet.
Skarø
Soppende gæster ved Skarø i 1908. Turismen i Øhavet havde
udgangspunkt i badehotellerne, men kom også ud på øerne på
jagt efter idyl og natur. Drejø fik eget badehotel i 1927.
Nordøst for Drejø ligger den mindre ø Skarø, der mod øst er
indrammet af Knudedyb og mod vest af Højesteneløbet. Skarø
har på trods af sin beskedne størrelse landingssteder ved alle
fire verdenshjørner. På vestsiden lå ”dødemandsbroen” Kreuers Bro, hvor skarøboerne sejlede deres døde til kirken på
Drejø. Øen krones af Vesterbjerg, der med sine ni højdemeter
afgjort har gjort sig fortjent til sit navn. Skarøs navn kommer
muligvis fra dens lave skrænter, ”skar”, ud mod sejldybet.
Skarø Odde og Rev stikker langt ind mod Fyn, og krumodden
kræver opmærksomhed af sejlere i farvandet, da den bestandigt ændrer sig.
Overfarten til Svendborg på 30 minutter er kort nok til, at skarøboerne kan pendle til arbejde i Svendborg. Øen har derfor

ikke, i samme grad som mange af de andre øer, oplevet affolkning. Det er dog stadig et lille samfund på tredive sjæle, der
bebor Skarø. De små samfund rummer stærke drifter, og fejder er ikke usædvanlige.
Drejø

seks meter. Øen har aldrig været beboet, og ingen plov har
vendt mulden her. Øen har været og bruges fortsat til græsning af kreaturer. Landskabet af præget af denne græsning,
idet kun tjørn og enkelte træer har overlevet. På kanten af
Dejrø foretog undervandsarkæologer fra Langelands Museum i
1970’erne undersøgelser af en meget velbevaret jægerstenalderboplads. Den gang var øen større, og stenalderfolket boede
ved stranden, hvor der var gode fangst- og fiskemuligheder.

Drejø Teglværk set fra egen bro. Ejeren, Morten Hansen fra
Klintegården, købte i 1899 et brugt teglværk fra Herregården
Tisselholt på Fyn og genopførte det på Skovens vestligste klint.
Den gamle havn i Ærøskøbing er en perle, og det samme gælI 1917 blev teglværket solgt billigt og senere revet ned af
der byen. Her er som meget få andre steder i landet bevaret et
Stenstrup Teglværk, der ville undgå konkurrence
sammenhængende gammelt havne- og bymiljø. Som de fleste
Den primære rute til Drejø går gennem Højesteneløbet. Højes- andre gamle danske havne var skibsbroen i århundreder det
tene adskiller Drejø fra Hjortø, og gennem løbet fører en gra- eneste havneanlæg. Brogade eller Skibbrogade er i alle gamle
vet rende, hvor færgefarten mellem Ærø og Svendborg passe- søkøbstæder gaden ned til havnen. I 1800-årene begyndte
rer. Tvillingemærkerne ved løbets begyndelse kaldes lokalt for man at bygge bassinhavne, og en sådan gammel bassinhavn er
Hans og Rasmus, efter to brødre, der arbejdede på Svendborg Ærøskøbing, som også har bevaret et skibsværft, der nu arbejHavn.
der med restaurering af gamle stålskibe. Det gamle Værft er et
socialt tiltag med beskæftigelse af unge med forskellige vanDa øerne fik færger, blev kontakten med omverdenen mere
skeligheder og problemer. Den tremastede skonnert Fylla fra
regelmæssig. Om aftenen, når det var dampertid, samledes
1922, som sejler med skoleelever, har base på Det gamle
Drejøs ungdom ved færgebroen for at tage imod og spørge
nyt, en skik der holdt sig godt op i 1960’erne. Den første færge Værft. En mærkværdighed på havnen er det lille, hvidkalkede
begyndte at anløbe Gammelhavn på nordsiden af Drejø i 1883. hus på sydøsthjørnet. Det er havnens kogehus. I sejlskibenes
tid var det i en periode forbudt at bruge ild om bord, og kokGammelhavn er en lille velbevaret havn, med rødder langt
tilbage i tiden, og hvor man stadig kan finde et velbevaret kyst- ken måtte i land for at koge aftensmaden i huset.
miljø med skure, slip, stejleplads og fiskehuse. Nutidens færgebro på sydsiden af øen er af nyere dato (1905).

Kleven

Hovedøen Drejø var centrum i Drejø Kommune og Sogn. Drejø
består af den store hovedø, hvor Drejø by ligger, og den mindre, men kuperede Skoven. De to er forbundet af en lav landtange, Drejet, som har givet øen navn.
I 1921 havde Drejø 298 indbyggere, i dag bor der omkring 60.
På nordsiden af Drejø, ved Høllehoved, er der bevaret flere
tangdiger, som man har brugt til at inddæmme nyt land med.
På Drejø Kirke er et stormflodsmærke fra 1872, der viser, hvor
højt vandet stod, men vandet kan også gå den anden vej. Efter
orkanen i 1999 var der så lavvandet omkring Drejø, at Gunnar
Eriksen fra gården Kildager, kunne gå til Grydholm nord for
Udsigt fra Ærø over Øhavet mod Lilleø og Ommelshoved en
indsejlingen til Gammelhavn og i det lave vand finde en hidtil
sommerdag. Foto: Ole Mortensen
uopdaget stenalderboplads.
Man kan i stedet for at benytte Møllegabet sejle øst om Dejrø
Ærøskøbing og Møllegabet
og passere Ommelshoved Flak til bagbord for at komme til
Ærøskøbing Havn. De gamle pejlemærker for anduvning blev
Møllegabet hedder renden mellem Bjerget på Urehoved og
stadig brugt i 1970’erne, og det var sin sag at sejle efter dem.
Dejrø. Igen skal man passe på under anduvningen og følge
mærkerne, idet der ud for Bjerget ligger store sten. Bjerget er
blot nogle små bakker, og sønden for dem er et lille vildtreservat. På tangen ses en række små badehuse i livlige farver. Det
er ærøskøbingboernes gamle badehuse ved deres foretrukne
badestrand i Revkrog nær byen.

Sejlere kan i dag uden at klø sig i nakken men med små kig på
søkortplotteren uden vanskelighed gå ind her. Ofte søger lystbådene ind til Kleven, som er en fortræffelig beskyttet naturhavn med gode ankerpladser. Inderst i Kleven ligger en gammel skibsbro. Inden man kommer derhen, passerer man flere
store stensamlinger. I sejlskibenes tid blev Kleven brugt til vinUnder indsejlingen passerer man på bagbord side Dejrø, som
er ubeboet og uberørt. Den er bakket med et højeste punkt på teroplægning af skonnerter, galeaser og jagter. Ommel var en

skipperby, og på det højeste var et halvt hundrede fragtsejlere
hjemmehørende her og i nabolandsbyen Kragnæs. Der er to
meters dybde yderst ved den gamle skibsbro. Fra broen fører
en vej op i skipperlandsbyen, der ligesom Dragør og Sønderho
har et virvar af små gader og stræder, som den fremmede let
løber vild i. Idyllen blomstrer, og ommelsboerne tager vare på
havnemiljøet og broen, som nu er forsynet med nye toiletter
og baderum.
Den sydligste del af bugten mellem Ærøskøbing og Kleven er
meget lavvandet. Neden for det høje land ved Nevre ligger
Lilleø. Også denne lille, lave ø har en gang været beboet og
jorden opdyrket. De sidste beboere forlod øen i 1898. I dag
afgræsses øen af får, og der findes kolonier af sølvmåge og
havterne. En anden græsholm er Nørreholm ved landsbyen
Kragnæs. I dag er der ikke noget næs ved Kragnæs, men det
var der en gang, idet Gråsten Nor skar sig dybt ind i landet og
næsten delte Ærø i to. Her var et fortræffeligt fiskevand og
med en lille færge kunne man komme over noret, så vejen
mellem de to Ærøer blev afkortet. Gråsten Nor blev inddæmmet og tørlagt i 1856. Ærøs indskårne kyst, endnu mere udtalt
før de forskellige inddæmninger af Gråsten Nor, Vitsø Nor,
Stokkeby Nor m.fl., menes at være ophav til selve øens navn
Ærø eller Erre – der af sprogforskere er tolket som "den bugtede".

Marstal Havn er værd at anløbe. Det langstrakte havnebassin
er sommerdage stærkt trafikeret af lystbåde. Havnen har altid
været en oplæggerhavn for byens mange skibe. Selv om flåden
af sejlskibe og på det seneste også flåden af kystmotorskibe er
forsvundet, og selv om færgetrafikken nu er ophørt, så er der
altid noget at se på. To lokalt byggede skibe ligger som håndfaste beviser på byens skibsfart. Ved Eriksens Plads ligger Samka,
et motorfragtskib fra 1956, og den nyrestaurerede skonnert
Bonavista fra 1914. Den kan man gå om bord i. Skibet mangler
dog rigning, motor og udrustning for at komme i fart. Eriksens
Plads med værft er i Marstal Søfartsmuseums regi, og her kan
den besøgende se fartøjer under istandsættelse og betragte
og høre glødehovedmotorer, der startes op med passende
mellemrum. På visse tider har der været op til otte samtidige
skibsværfter ved havnen. Flydedokken fylder godt i billedet og
viser, at havnen stadig er aktiv. For den, som kommer på egen
køl, er et besøg på Marstal Søfartsmuseum et "must" med en
af landets bedste søfartssamlinger.

Forlader man Marstal Havn nordpå og sejler længere ind i
Øhavet, går sejladsen ad det Nordre Løb, som er vel afmærket.
Kursen er stik nord, indtil den nordlige anduvning til Marstal,
hvor renden drejer 90 grader og fører over i en ny rende. På
styrbord side mod syd ligger sandholmene, og renden på 3,8
meters dybde går forbi Mandens Grund mod syd og Meyers
Grund eller Venegrund mod nord (54,53,00 N og 10,34,00 Ø).
Revkrogen
Johan Anton Meyer var orlogskaptajn, og i 1820’erne og 30’erFølger man fra anduvningsbøjen til Ærøskøbing kysten vestpå, ne stod han for opmåling af grunde i Det Sydfynske Øhav og i
så runder man Urehoved, og en bugt åbner sig mod syd. Det er Smålandsfarvandet. Når man sejler forbi anduvningsbøjen, er
Revkrog. Her er dybt vand tæt ind til kysten, og stedet er gen- man på Bredningen.
nem tiden benyttet som en god og tryg ankerplads, dog ikke
I stedet for at følge den afmærkede rute kan man uden promed kuling fra NV. Har man en jolle, kan man lande på stranblemer med dybden fortsætte i nordlig retning til anduvningen
den, og så er der kun en kilometer at gå ind til Ærøskøbing.
for Mørkedybet. Man kan også gå hen mod den lille langstrakUde ved Borgnæs går landevejen ned langs stranden, og her
te ø Halmø og lade frokostankeret gå. Farvandet her kaldes
var en lille ladeplads for skibe. Der lå også en vindmølle samt
Halmø Sund, men kun kajakker og pramme kan sejle mellem
Ærøs eneste vandmølle. Vandmøllens bygninger er delvis beOmmelshoved og Halmø. Denne ø er en morænebakke, højest
varet med en statelig hovedbygning og mølledam.
mod nord hvor en klint, Halmø Gavl, viser sig. Mod vest er øen
Mellem Bregninge og Skovby er landet højt og stærkt faldende lav og med strandenge. I moræneklinten yngler digesvaler, og
på strandengene er kolonier af sølvmåge og stormmåge.
mod kysten. Ærøs højeste punkt, Synneshøj 67 meter over
havet, ligger her. Det er en flot sejlads langs kysten med det
høje land.

Klørdybet og Holmene

Marstal Havn og Red

Marstal Havn set fra havneindløbet. Den omkring 1 km lange
stenmole beskytter havnen mod øst. Foto Ole Mortensen

Klørdybet er indsejlingen til Marstal fra syd. En hollandsk stålskonnert ligger for anker ved renden. Foto: Ole Mortensen

Det gælder om at finde anduvningen til Klørdybet, for løber
man forbi, så venter der en sandgrund med kun 60 cm vand.
Sandrevler strækker sig hele vejen fra Ristinge Hale til Langholm. Ikke så få skibe har igennem tiden haft den skæbne at
strande her.
Klørdybet (54°50'36.68"N og 10°32'53.02" Ø) er en naturlig
strømrende, som dog er blevet rettet ud og uddybet gennem
tiden. Klørdybet slog en større og større bue mod øst, og i
1990 blev der gravet en ny rende og materialer herfra blev
anvendt til at lægge i Klørdybet. Den ny rende er fem meter
dyb, men tilsanding forekommer. Man skal holde sig inden for
mærkerne, for vanddybden uden for renden er flere steder
under en meter. Til styrbord ligger de lave holme Langholm,
Langholmshoved og Lindholm. Det er lave sandholme, som
bebos af måger og vadefugle.

har for Øhavet pæne vanddybder på fem-seks meter, og sejlads giver derfor ikke problemer, hverken når det gælder færgefart eller lystbåde med køl. Færgeruten Rudkøbing-Marstal
ophørte den 20. januar 2013. Efter sidste istid og i stenalderen
var Bredningen en sø med ferskvand, omgivet af egeskov. Skoven stod på de grunde områder, og rester af denne stenalderskov står stadig på bunden.

Den største havn i Bredningen er Grevebroen på Strynø. Øen
ligger som en lav morænebakke i havet, omkring 500 hektar
stor. Den er frugtbar. Siden middelalderen har den været befolket, og der har været drevet landbrug. Øboerne måtte færdes over havet, og især var der bådtrafik til de nærmeste købstæder Rudkøbing og Marstal. Øen manglede dog en havn,
hvor lidt større fartøjer kunne losse og laste, og i 1867 blev der
bygget en skibsbro. Den blev kaldt Grevebroen, fordi grevskabet Langeland, under hvilket øen hørte, bekostede byggeriet. I
På bagbord side ses Eriks Hale - en odde dannet af materiale
1954 blev der bygget et færgeleje. Det sydfyenske Dampskibsflyttet ved havets nedbrydning af Ærøs lange sydlige kyst mod
selskabs motorskibe kunne nu medtage automobiler. GreveØstersøen. Halen har på sin inderste del en række gamle badebroen var i 1990’erne i forfald, men i 2008 blev havnen fornyet
huse. Efter anduvningen grunder det op. På bagbord side ligog udvidet, så den i dag lever op til færgefartens og gæstende
ger ud for byen Hestegrunden – navnets oprindelse fortaber
bådes krav. Der er anskaffet en ny færge og bygget nye færgesig i det uvisse – men på grunden ligger Marstals mest imponelejer i sommeren 2013.
rende bygningsværk: En godt 1 km lang stenmole, som beskytter havnen mod østlig storm og isgang om vinteren. KlørPå Bredningen er der meget trafik af lystbåde i sommerhalvdybets naturlige rende fortsætter nordpå med Hvinegrund til
året – naturligvis mest i højsæsonen juli-august, og der er dabagbord og Hoffens Grund til styrbord. Renden ender blindt i
ge, hvor hundredvis af både passerer. På dage med havblik er
Hovvig Grund. Men den sejlende følger naturligvis mærkerne der mulighed for at træffe Danmarks lille hval: marsvinet. De
videre indad, som går ad en gravet rende gennem sandbarren, observeres som regel i små grupper og afsløres, idet rygfinnen
Søndre Løb eller i ældre tid Laaen, helt frem til Marstal Havn.
bryder havoverfladen, når de skal trække vejret. Forår og
efterår ses mange knortegæs og edderfugle på vandet, og
Bredningen
skarven ses hele året i sin evige søgen efter mad – undertiden
tørrer den dog sine vinger på en pæl eller sten.
Grunden mellem Birkholm og Strynø

Bredningen har meget trafik om sommeren. Her er en fin gammel skonnert, JOHANNE af Nakskov, som er undervejs mod
Marstal. Foto: Ole Mortensen
Strandmalurten har bredt sig over en stor del af Bredholm.
Farvandet mellem Ærø, Strynø og Langeland har intet navn på
Fårene går uden om malurten, når de afgræsser øen. Foto: Ole
søkort 170, men lokalt kaldes det for Bredningen. Mod syd
Mortensen
afgrænses Bredningen af holmene mellem Langeland og Ærø
og mod nord af Rudkøbing Løb og Tåsinge grunde. Bredningen

Vest for Strynø ligger en stor navnløs grund med en række
holme, som alle hører under Strynø. Det er et område, der
ikke besejles og i dag er vildtreservat. Førhen var besejlingen
også meget begrænset, idet den kun drejede sig om – med
pramme – at sejle til holmene og gøre et høslet og senere at
udsætte kreaturer eller får til sommergræsning. Kreaturerne
måtte sejles ud, for hvis man svømmede dem, kunne de finde
på selv at svømme fra holmen.

Mørkedybet hedder den naturlige rende, som fra Marstal fører sejlende vestpå. I slutningen af istiden var renden en smeltevandsflod. Sømærkerne står tæt ved hinanden. Til bagbord
ligger Skaaen, som kan besejles og benyttes af lokale til at
skære forbi det østligste af den afmærkede rende. Det snævre
løb er sommerdage stærkt trafikeret, og man møder mange
forskellige både. På styrbord side er der ikke meget vand, og
man passerer Grensholm, Bredholm, hvor der græsser får, og
to små lave holme, Buddiken og Græsholm, inden man 1,5
Bredholm, Grensholm og Græsholm samt den lille holm Buddisømil længere fremme når til Birkholm på styrbord side og
ken er en matrikel og siden 1887 har en forening sørget for
Store Egholm på bagbord side.
holmenes afgræsning. De fleste gårde på Strynø har en part i
Bredholm. Bredholmsforeningen eksisterer stadig, og holmen Birkholm har en lille havn, og der er en postbåd til Marstal,
afgræsses med tilskud af hensyn til miljøet – især de ynglende som medtager passagerer. Øen bebos af mindre end ti persofugle.
ner. I 1870 var befolkningstallet 89. Det er den laveste af de
beboede sydfynske øer, og den er omgivet af diger. Øens højeMange fugle passerer Øhavets vildtreservat på træk fra Skanste punkt, Hyllens Bakke længst mod vest, er kun 2,5 meter.
dinavien – for eksempel bramgæs og knortegæs. Troldand og
Husene og de få gårde ligger samlet omtrent midt på øen og
blishøns samles om vinteren i store flokke. Af ynglende fugle
udgør en lille landsby.
er der fjordterne, hættemåge, stormmåge, knarand og grågås.
Græsset på holmene er vigtige for de gæs, som trækker til og Siden 1990’erne er der ikke drevet landbrug på Birkholm, men
fra de russiske tundraområder.
nogle landmænd på Taasinge og Fyns Kolaug har forpagtet
jorden til græsning af deres kreaturer. Den lille havn er somStrynø Kalv var modsat holmene under kultur. Øen havde tre
meren igennem fyldt af gæstende både. Hvis man ikke vil ind
små gårde samlet midt på øen, og jorden blev oprindelig drevirvaret, kan man ankre op ud for den lille badestrand lige
vet som trevangsbrug. Den lave ø er omgivet af diger og uden
nord for havnen. Der er kun grusveje på øen, og gæster kan i
for disse strandenge. De sidste beboere rejste i 1969, og siden
fred og ro gå rundt – her er ingen biltrafik. Birkholms strandhar bygningerne været brugt til ferieboliger og marken til
enge og kanaler byder på et varieret dyreliv. Der er ynglepladgræsning af får. Det lille sund mellem Kalven og Møllebroen på
ser for mange fugle og ved udsætning er det lykkedes at få
Strynø besejles af både og pramme – og en af Kalvens store
den lille klokkefrø tilbage på øen. I maj måned lyder dens
gamle pramme er bevaret og benyttes af Øhavets Smakkecensmukke, klokketonede kald fra strandkærene.
ter til udflugter i Øhavet med skolebørn og sælsafari. En anden
af Smakkecentrets fartøjer er af stor betydning for græsningen Over for Birkholm ligger de lave, ubeboede holme Lille Egholm
på Øhavets holme – det er den nybyggede stålpram Yrsa, som og Store Egholm. Af hensyn til ynglende fugle må man ikke gå i
kan medføre en større flok får eller kvier til udsætning eller
land i perioden fra 1. marts til 15. juli.
hjemtagning fra øer og holme.
Vårø Knude og Monnet
Mørkedybet
Vårø Knude er Tåsinges sydligste punkt. Knuden, der kan ses
viden om, har navn efter landsbyen Vårø lidt inde i landet.
Vårø har næsten tre kilometer til dybt vand, og kun fladbundede fartøjer kan besejle havnen.
Vårø Knude er forbundet med Tåsinge via Monnet Strandeng.
Størstedelen af Monnet er kun en meter over havet og har
aldrig været under plov. Fuglelivet er derfor særdeles rigt.

Tåsinge Grund
Vest for Rudkøbing Løb og syd for Tåsinge ligger et stort, lavvandet område kaldet Tåsinge Grund. Der ligger enkelte store
sten i området, hvor vanddybden er omkring 30 centimeter.
Det er ikke et sted for kølbåde. Det kan dog udmærket lade sig
gøre at gå vestover med en kølbåd, hvis man holder sig klar af
På slæb i Mørkedybet undervejs til Birkholm. Foto: Ole MortenTåsinge Grund. Man skal blot holde sig i nogen afstand fra
sen
Strynøs nordkyst og gå mod den lille ø Vogterholms nordspids

og derfra styre vestover midt imellem Hjortø og Birkholm.
Tåsinge Grund besejles sommerdage kun af de små både og
pramme, som ligger i bådelejet i Stjovl. Derfra fiskes eller foretages udflugter. Andre gæster er kajakfolk, der i grupper ror ud
i Øhavet. Området mellem Tåsinge, Strynø og Birkholm er fra
1996 EU-fuglebeskyttelsesområde i henhold til Ramsarkonventionen, og al jagt og brætsejlads er forbudt. Ud på sommeren samles tusindvis af knopsvaner her, når de fælder
svingfjerene.
Stjoul
Det gode fiskevand omkring Monnet har skabt mange muligheder for fiskeri. Bugten mellem Vårø Knude og Stjoul Knude
gik på øerne under navnet ”madfadet” fordi det rige fugle- og
fiskeliv var et veritabelt spisekammer. Den høje ø, Store Rallen, har indtil for nyligt haft græssende får, men ligger nu
ugræsset hen.

sandstrand. Her har ikke været landbrugsdrift. Som Kværnen
og Eskilsø har øen været benyttet til græsning af kreaturer og
får.
Noret har været besejlet siden middelalderen. Det ved vi fra
udgravninger af stedet Købingshoved, et voldsted på en lille
tange lidt nord for Kværnen. Købingshoved var som navnet
siger en købing – en lille handelsplads dateret til begyndelsen
af 1300-tallet. Pladsen lå godt beskyttet i bunden af noret,
med vanskelig besejling, hvilket beskyttede mod overfald fra
havet. Stedet blev aldrig en konkurrent til Rudkøbing, som
allerede i 1287 fik købstadsrettigheder, mens Købingshoved
blev forladt.
I dag besejles noret af en del lystbåde, mest stedkendte, hvoraf de fleste ligger opankret i læ af Bukø. Med vestlig stormende kuling skal man holde sig fra noret, der med brækkende
søer og de mange grunde er et ubehageligt sted.

Fiskernes daglige brug af det lavvandede farvand kræver grundigt lokalkendskab. De lavvandede områder syd for Tåsinge
Rudkøbing Løb
har mange store sten, der er synlige ved lavvande, men ellers
gemmer sig faretruende under havoverfladen.
Lindelse Nor

Rudkøbing Havn med gamle træskibe langs kajen i Søndre Bassin. Foto: Ole Mortensen
Nord for Bredningen ligger Rudkøbing Løb. Et løb er en naturLindelse Nor blev en sommerdag anløbet af smakkejoller og et lig eller gravet rende, som fører igennem et lavvandet farvikingeskib fra Strynø. Smakkecenteret havde gæster fra Nor- vandsafsnit. Rudkøbing Løb var oprindelig afløb for den indsø,
den, som skulle se lidt af Langeland. Foto: Ole Mortensen
som Bredningen var efter istiden. Dér, hvor løbet kom nærmest kysten, var der en god ladeplads, og her opstod købstaLindelse Nor skærer sig ind i Langelands vestkyst, og noret kan
den Rudkøbing, som havde en skibsbro men ingen egentlig
med forsigtighed besejles af fartøjer med halvanden meters
havn indtil 1826. Større skibe kunne ikke komme ind til skibsdybgang. Noret er stedvis meget lavvandet og har omkring
broen, og dét samt et lille kanonbatteri bygget på skibsbroen
Flintholm et stenrev. Sten- og sandgrunde gør indløbet vanskeforhindrede under svenskekrigen to gange i oktober måned
ligt, og man skal følge den gamle pejling Højeklint-Fuglsbølle
1658 svenske soldater i at gøre landgang ved byen. Desværre
Kirkespir. Noret har fem små øer og tre små holme. Til de størfor langelænderne lykkedes det senere svenskerne at gøre
ste øer, Langø og Lindø, er der bygget dæmninger. Øen Kværlandgang på Nordlangeland, og de erobrede hele øen, som
nen er kun en hektar, men 11 meter høj og saddelformet og
blev grundigt udplyndret.
deraf navnet. Eskilsø er til gengæld ganske lav og græsbevokset. Bukø er den yderste af norets øer og består af en ni meter I 1800-årene voksede skibstrafikken, og da dampskibsfarten
høj morænebakke bevokset med lidt træer og omgivet af lidt
kom i gang, kom behovet for en god og sikker farvandsaf-

mærkning. Der blev oprettet et lodseri i Rudkøbing. Løbet havde sin naturlige, lidt snørklede rende, og det ønskede man af
hensyn til skibsfarten at rette ud og uddybe. I dag holder renden tre meters dybde. Løbet er fyrbelyst med tre ledefyr.

gode vilkår for lystsejlads, selv om ”Lumskebugten” godt kan
overraske. Om sommeren er især den ydre Lunkebugt ganske
befærdet, og bugten fungerer som opsamlingssted for al vestgående trafik gennem sundet.

Rudkøbing Løb fortsætter fra Rudkøbing Havn nordover, og i
Valdemars Slot
dag ligger Løbet i det 80 meter brede gennemsejlingsfag midt
på Langelandsbroen, der i 1962 forbandt Langeland med Siø.
Broens fri højde er 26 meter. Renden fortsætter et godt stykke
nordpå og slutter ved den nordlige anduvningsbøje på højde
med Pæregård på Langeland og Vemmenæs Skov på Tåsinge.
På Langelandssiden ligger en række grunde: Nærmest broen
Bagergrunden, derpå Rifbjerg Grund og længst mod nord Middelgrund.
Et prospekt af Valdemars Slot set fra "Søe Kanten" af G.D.
Strømmen i Rudkøbing Løb er enten nordgående eller sydgåTschierscke, arkitekten bag porthusene, vogn- og staldlængerende – og skifter hver sjette time. I en kort periode er der
ne og tepavillionen. Tepavillionen er dog ikke med i billedet.
slækstrøm. Strømmen skal man tage sig i agt for, og den kan
undertiden løbe 4-5 knob.
Tøsingerne har altid haft en tæt tilknytning til Valdemars Slot
på Tronøret ved Lunkebugtens nordside. Det store gods har
Pæregårdsbugten
ejet næsten hele øen. En smed i Troense, der ejede sit eget
hus og en stump have, kunne derfor med rette hævde, at Mig
Nord for Rifbjerg og Klavsebølle på Langeland ligger en lille
og saa Baronen vi ejer hiele Øen.
bugt, Pæregårdsbugten, i læ af det fremspringende punkt
Næshoved. Stedet blev brugt af bundgarnsfiskerne i RudkøHovedbygningen vender ansigtet mod søen – og det er ikke
bing, og her blev ved en enkelt lejlighed fanget en stor tunfisk. tilfældigt, for slottet har i de sidste 350 år tilhørt familien Juel,
Bundgarnene stod tæt langs kysterne i det sydfynske, men i
siden admiral Niels Juel fik slottet for de prisepenge, han vandt
dag er de alle borte. Fangsterne er for små til det kapitalkræved at give den svenske flåde et læsterligt nederlag i Køge Bugt
vende bundgarnsfiskeri.
en sommerdag i 1677.
Siøsund

Valdemars Slot fik sit nuværende udseende ved en restaurering sidst i 1800-tallet. Slottet blev dog anlagt i første halvdel
Siøsund strækker sig fra Rudkøbing Løb og mellem Vemmenæs
af 1600-tallet, hvor Christian d. 4. besluttede sig for, at hans
og Siø. Sundet er ikke afmærket, men har stedvis tre-fire mesøn Valdemar Christian skulle have sin egen residens. Valdeters dybde. I 1960 afsluttede staten som den første del af formar Christian har dog aldrig været på slottet.
bindelsen Fyn-Tåsinge-Langeland byggeriet en dæmning og en
lavbro, som førte tværs over Siøsunds vestlige del. Denne del
af sundet har aldrig været trafikeret, for sundet ender ”blindt”,
Thurø og Troense
det vil sige med under en meters dybde, i Tåsinge Grund. Men
den østlige del har været meget brugt, først og fremmest af
færger, som sejlede fra Vemmenæs til Rudkøbing. I gamle dage foregik det med færgebåde og -pramme, som blev roet
eller sejlet for sejl.
Stenodden
Dette rev ligger nordøst af Vemmenæs og er, som navnet siger, ikke rart at stifte nærmere bekendtskab med. Et enkelt
sømærke viser revets østligste punkt, og heldigvis er det sjældent, at mærket overses, når lystbåde er på rejse fra Svendborg til Rudkøbing eller vice versa.
Lunkebugten
Nord for Vemmenæs breder Lunkebugten sig. Kystlinjen er 12
kilometer lang og breder sig med et udsyn, der er sjældent i
det sydfynske. De stabile strøm- og vejrforhold i bugten giver

Foto af Skonnerter i Thurøbund ca. 1915 med FALKEN i forgrunden. Til højre i billedet ses Kidholm

For 200 år siden sagde man på Thurø om fiskerne, at de er så
fattige, at de må bo ved vandet. I dag er det helt omvendt.
Omkring Svendborg er sundets bredder tæt bebygget. For at
flest muligt kan få den eftertragtede vandudsigt, er både kysten og bakkerne taget i brug. De rigeste svendborgensere
byggede de første villaer på strækningen fra købstaden til Skt.
Jørgens Kirke i slutningen af 1800-tallet. Da bebyggelsen i
1960’erne strakte sin parcelhusarm fra Skt. Jørgens Kirke til
Rantzausminde, opstod det der i dag kaldes Guldkysten.

Sund, der adskiller Fyn fra Thurø. Ruten mod Svendborgsund
fortsætter sydover, da Skaarup Sund ikke er sejlbar for større
skibe. Sundet er et ca. fire kilometer langt og en kilometer
bredt fladvand med varierende dybder fra 0,6 meter til 5 meter – dog typisk under 2 meters dybde. På billedet ses Færgegården på Thurø.

Før Thurø blev brofast med en dæmning i 1934, var der flere
forbindelsessteder mellem øen og Fyn. Thurø Bys mange
blindgader mod sundet er fra denne tid, da al kontakt gik ad
Sundets bakker, skove, kirketårne og lysreklamer har tidligere søvejen. Præstelandingen ved Thurø Kirke var det landingsudgjort hjælpemidler til at navigere gennem sundets labyrint. I sted, hvor præsten en overgang blev sejlet over fra Fyn, fordi
dag sørger fyrlinjer, GPS og afmærkninger for en sikker genThurø ikke havde egen præst.
nemsejling. Passagen gennem sundet er blevet nemmere med
Sydøst for Thurø stikker Thurø Rev faretruende ud i bæltet, og
tiden. Uddybninger og udretninger af de værste sving har
”revprikken” skal passeres i god afstand. Thurø Rev er dannet
lettet gennemsejlingen væsentligt. Thurø, Troense og Svendved aflejring på syd- og østkysten og har gennem tiden skabt
borg var samlet i et toldsted, der i omfang svarer omtrent til
standvolde. Tidevandet strømmer gennem naturlige render,
Svendborg Kommune i dag. Området var et maritimt centrum,
og strandengens skrøbelige natur er fredet.
og Svendborg var i flere årtier i 1800-tallet provinsens største
søfartsby. Ved Svendborgsunds med tiden mere end 29 skibs- Svendborgsund
bygningspladser, blev der i 1800-tallet produceret over halvde- Billede af en overgangstid fra århundredeskiftet. I første række
len af Danmarks samlede træskibstonnage. Rederne lagde
mod sundet er ophalerpladser, bådeskure og joller, medens
deres penge i lokale skibe, og skibsbyggerne støttede op om
nybyggede villaer langsomt erobrer terræn og udsigt.
rederierne, og det medførte stor aktivitet: Skibsbyggerne i
Det smalle krogede farvand mellem Tåsinge og Fyn kaldes
Svendborg, Thurø og på Tåsinge formåede i årene 1870-1910
Svendborgsund. Sund er en gammel betegnelse for at svømat søsætte 370 skibe. Ved Pilekrogen vest for Troense, i Svendme, men det til trods har sundet altid været et af de mest beborg Havn og i Thurø Bund var de mange hjemmehørende
sejlede farvande i Danmark. Sundet strækker sig 13 kilometer
skibe lagt op for vinteren. Den traditionelle sejlskibsfart fik dog
fra Grasten i øst til Lehnskov i vest og har navn efter købstaden
alvorlige problemer efter Første Verdenskrig, hvor dampskibeSvendborg, der er vokset frem ved en af Øhavets bedste naturnes antal var steget voldsomt og fragtpriserne faldt efter krihavne.
gens rekordpriser.
Thurøbund har stadig to værfter. Det er dog ikke skonnerter,
der løber af stablen længere, men luksuriøse yacther. Mere
ydmygt ligger det gamle fiskerleje Gambøt med små skure,
redskaber og bådebroer, der vidner om tidligere tiders fiskeri.
Midt i Thurøbund ligger den halvmåneformede Kidholm, der i
dag er ubeboet.
Skipperbyen Troense med velbevarede bindingsværkshuse
ligger på en næsten vinkelret pynt, på den østlige del af Tåsinge ud mod Thurø Bund. Fra Troense stævnede skipperne ud på
langfart, men der blev også bygget skibe. Troenses særprægede udstykning med flere hundrede meter lange grunde vidner
om en omfattende frugtavl. Næsten alle haver er stadig fyldt
med gamle frugttræer. Frugtavlen lagde navn til en helt særlig
sejlads: pæreskuderne, der sejlede frugt fra Sydfyn til hovedstaden. Traditionen holdes stadig i hævd. Hvert år i oktober
stævner både fra hele Sydfyn ud fra Troense til årets æbleræs,
hvor årets høst fragtes til Svendborg, og æblerne sælges direkte fra rælingen.
Gennem Skaarupsund til Thurø
Efter Aspelunds Hoved drejer kysten vestover, imod Skaarup

Svendborgsund er langt og strømfuldt. Strømmen er meget
uregelmæssig, da den påvirkes stærkt af vinden. Nordvestlig
storm giver som regel vestgående strøm med en fart indtil
seks knob, og det samme gør sig gældende ved østlig storm. I
ekstreme tilfælde kan strømmen gå i samme retning i flere
dage. Ved rolige vindforhold vender strømmen ca. hver sjette
time og har en fart på 2-3 knob.
Sundet var vejen til både verden og resten af Øhavet, selv om
det altid har været et vanskeligt farvand at besejle. De talrige
rev og flak, brat ændrende dybder og skiftende strømforhold
har gjort gennemfarten til et risikabelt – men smukt – foretagende. Sejlløbet går stejlt op til den brede, næsten tørre landgrund på begge sider og snor sig imellem flak og holme. Bortset fra en stejl skovklædt skrænt mellem Øksnebjerg og Christiansminde er kysten på Fynssiden lav med grønne skrænter.
I 1960’erne blev der bygget en kæde af broer, som – tværs
over Tåsinge – forbandt Langeland med Fyn, og gjorde både
Tåsinge, Langeland og Siø landfaste. Svendborgsundbroen stod
færdig i 1966 og afsluttede Sundets historiske færgemonopol.
Fra 1930’erne til 1966 var overfarten fra Svendborg til Vindeby
på Tåsinge den mest befærdede færgerute i Danmark efter

Storebæltsoverfarten. En million biler blev årligt sejlet over i
starten af 1960’erne!

side Lundeborg. Hvor Langeland holder op – ved Hov – begynder Storebælt.

Det vigtige sund har altid været af vital interesse for magten.
Langs sundet ligger flere middelalderlige voldsteder. På Tåsingesiden har Kærstrup udgjort magtens centrum. Længere vestpå, ude efter sundets knæk ved Svendborg, har de to middelalderborge Horseslot og Saksenborg ligget helt ud til sundets
vand. For Saksenborg, der var placeret stærkt på en lille odde,
der skyder ud i Svendborgsund syd for Iholm, har kontrollen
med sundets fart været oplagt. Det samme kan siges om
Horseslot, der lå i Horseskov en kilometer længere østpå tæt
op ad kysten. Borgene har til forskellig tid kunnet opkræve told
eller udøve pirateri. På Fynssiden har Skattertårnet i den befæstede by Svendborg og kongeborgen Ørkild sørget for at overvåge sundet.

Havnen i Dageløkke blev anlagt i 1897. Åsø Bro og Dageløkke
Havn var sommerdage mål for søndagsudflugter, blandt andet
fra Svendborg, og en kro kunne sørge for fortæring til de rejselystne. Havnen var først og fremmest en godshavn og anløbsplads. I dag fungerer havnen udelukkende som en lystbådehavn, og aktiviteterne i land er præget af det nærliggende feriecenter og badegæster.
Den langelandske kyst har en række kystnære grunde, og stednavne fra land er benyttet til grundene: Korsebølle Rev, Helletofte Sand, Egeløkke Rev, Snøde Rev, Stoense Løb, Skattebølle
Røn. En undtagelse er Rødgrund. Stoense Løb ligger mellem
Rødgrund og Skattebølle Røn og var tidligere benyttet af mindre sejlskibe, som besejlede Stoense Havn.

Borgene stammer fra den tid, da Det sydfynske Øhav var et
udsat område. I 1100-tallet hærgede de vendiske pirater, og
siden dannede Øhavet grænseområde mellem kongemagten
og hertugdømmerne i Slesvig og Holsten.

Længere nordpå ligger Lohals – en odde som senere gav navn
til havnen og bebyggelsen. Stedets første havneanlæg kom til
under Englandskrigen 1807-1814. Anlægget gik efter krigen i
forfald og blev erstattet af en stenfyldt ca. 18 meter lang lanDet nære sund blev betjent af paketter og færger. Sundfærgen dingsbro med en læskærm mod sydvest. Broen blev især brugt
Helge fra 1924 sejler stadig. Helge har fem anløbssteder ved
i forbindelse med færgeri til Nyborg, Skælskør og Korsør. I
Grasten, Troense, Valdemar Slot, Vindeby Øre og Christians1841 benyttede 547 rejsende havnen. De første rutedampskiminde.
be, hjuldampere, stoppede op ud for Lohals, og passagerer
kunne med båd føres til og fra dampskibene.
Dødemanden og Iholm
Søfarten var omkring 1800 et betydningsfuldt erhverv på LanAt sundet har krævet sin told, ses ved grunden ”Dødemanden”
gelands nordspids, og en række bådførere og skippere i Hou
ud for Kogtved. Navnet kendes helt tilbage fra egnens første
havde dæksbåde og små jagter, som de sejlede fragtfart med
søkort fra 1692 og hænger sammen med det hollandske ord
imellem Langeland, Fyn og Sjælland.
for strandvasker. Vanddybden falder pludseligt ved Dødemanden, og trods afmærkning og GPS er der stadig mange, der
Lohals blev også færgehavn. Det sydfyenske Dampskibsselskab
bliver ”grundejere” på netop Dødemanden.
besejlede fra 1897 ruten Lohals–Korsør. I 1932-1963 sejlede
motorfærgen, M/S Lundeborg mellem Lohals og Lundeborg.
Grunden stak op over vandet i 1690’erne, da de første søkort
Lohals Havn var præget de hjemmehørende fragtskibe. Efterblev tegnet, og er betydeligt større på ældre søkort. Før sejlhånden tyndede det ud i antallet af skibe, men den store nedrendens udretning hang Dødemanden sammen med Middelgang skete først i 1950’erne. Fiskeriet var også betydningsfuldt
grunden midt i løbet. I 1922 gravedes en del af barrieren væk
i Lohals og blev i mellemkrigsårene det vigtigste erhverv med
for at lette sejladsen, og Dødemanden er i dag en selvstændig
30-40 fiskefartøjer med motor samt fiskeriforening og salgsforgrund, der ligger og lurer mindre end to meter under overflaening, men også fiskeriet er ophørt. Da bilbroen over Storeden.
bælt blev åbnet i 1998, ophørte ruten Lohals-Korsør. Lohals
Havns eneste aktiv er nu de lystbåde og turister, der sommerdage besøger stedet.
Lundeborg Bælt eller Langelandssund
Kært barn har mange navne – men forvirrende er det, at farvandet mellem Østfyn og Langeland enten er navnløst, som på
søkort nr. 142, og betragtes som en del af Storebælt eller har
forskellige navne. Dette farvand er til forskel fra meget af Øhavet dybt, bredt og frit for grunde, og af samme årsag har det
været meget benyttet af skibsfarten i det sydfynske – først og
fremmest til og fra Svendborg og Rudkøbing. Thurørev er den
eneste farlige grund ved sejlads i dette område, hvor man har
dybt vand, 8-9 meter, langs den fynske kyst. På den langelandske side ligger havnene Dageløkke og Lohals og på den fynske

Ud for Lohals ligger Smørstakken og Smørstakkeløbet. Smørstakken er en lille, nu overskyllet holm og Smørstakkeløbet lige
syd for holmen er afmærket. Fra Smørstakken fortsætter grunden nordefter med lavt vand og delvis tørre sten helt op til
sandøen Vresen. Der er dog et afmærket løb ved Kobberdybet.
Det gamle mærke er Svindinge Kirkes spir overet med båken
ved Teglgårds huse.
Sejler man nord ud langs den fynske kyst, passerer man efter
Thurø og indløbet til Skaarup Sund kysten ved Skaarupøre, en
bebyggelse langs stranden. Videre nordpå går det forbi de

fremspringende punkter Aspelunds Hoved og Elsehoved. Det
sidste sted står et lille vinkelfyr ved stranden. To sømil længere mod nord ligger Lundeborg med skov omkring sig og med
udsigt over til Lohals. Der er ingen vanskeligheder ved at anduve havnen, som i dag består af en ny lystbådehavn bygget i
snegleform og den gamle fiskeri- og færgehavn.
Lundeborg er i dag et velbesøgt feriested med store campingpladser i nærheden, badestrand og et velbevaret havnemiljø
centreret omkring pakhuset og købmandsgården, hvor der er
restaurant og udstillinger. Havnen benyttes også af Oure
Idrætsskole, som har flere sejlbåde, hvor elever undervises i
kapsejlads og navigation.

