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Friskbagt brød hver dag!
Jeder Tag frischgebackenes Brot!

Åbent:
Hverdag  6.30 - 17.30
Lørdag - søndag 6.30 - 16.00
Mandag  Lukket

Struwestræde 3 · 62 20 50 43

Ferielejligheder	
Holiday	apartements	
Ferienwohnungen	
	

Udlejning	af	lokaler	og	faciliteter	til	fester,	møder	og	kurser.	Op	til	150	personer.	Værelser	(Thurø	Kro	B&B).		
100	m2	lejlighed,	1.	sal	med	balkon	og	udsigt	til	sundet		udlejes	til	beboelse	eller	erhverv.		Velkommen	til	..		
Thurø	Kro,	Bergmannsvej	101,	5700	Svendborg.	Tlf.	62205859.	Mail@ThuroKro.dk	
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Besøg Thurø Bryghus
- og smag på noget ægte Ø-Bryg
Lokalt mikrobryggeri 
og butik med fynske specialiteter

Bergmannsvej 82, Thurø, Tlf. 6019 9019
Se mere på www.oebryg.dk, facebook/Ø-bryg
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I N T E R I E U R

NYT MØDER GAMMELT &
UNIKA MØDER MAINSTREAM

GRASTENVEJ 202, THURØ
5700 SVENDBORG, 
TLF. 51 51 61 76

SE MERE PÅ FACEBOOK
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Bergmannhus
Den verdenskendte forfatter 
Ka rin Michaëlis ejede og bo e de  
i Bergmannhus. I tre diver ne var  
hun samlingspunkt for kunst ne
re og andre, der var imod nazi  
herredømmet og måtte for
lade Tyskland. Således har hun 
bidraget til, at den verdensbe
rømte forfatter Bertolt Brecht  
kom til Danmark i 1933; den første tid i Danmark tilbragte han i et af hendes huse på 
Thurø, senere købte han sit eget hus på Skovsbostrand vest for Svendborg. Brecht blev 
i Danmark til 1939. Karin Michaëlis blev begravet på Thurø i 1950. I dag har Thurø 
Lokalhistoriske Forening til huse på 1. sal. Foreningen har åbent hver tirsdag kl. 14 16 
og kan kontaktes på mail: info@thuroarkiv.dk, se også www.thuroarkiv.dk

Bergmannhus
Das grosse, gelbgestreichene Haus »Bergmannhus« war früher von der in ganz 
Däne mark bekannten Schriftstellerin Karin Michaëlis bewohnt. In den dreissiger 
Jahr en sammelte sie um sich Künstler und andere, die wegen der Naziherrschaft 
Deutschland verlassen mussten. So hat sie auch dazu beigetragen, dass der welt
berühmte Schriftsteller Bertolt Brecht 1933 nach Däne mark kam. Seine erste Zeit in 
Dänemark verbrachte er in einem ihrer Haüser auf Thurø. Später kaufte er sich sein  
eigenes Haus in Skovsbostrand westlich von Svendborg. Brecht blieb bis 1939 in 
Dänemark.

Slaget ved Helgoland, 9. maj 1864
Mosestræde  Smedestræde. Thurinerne var i meget stort tal med som værnepligtige 
på de fregattaer, der kæmpede ved Helgoland.

Praktiske oplysninger
Alarm 112.  Ved alarm til Smørmosen oplys strand nr. H 530

Politi/Polizei, Svendborg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 21 14 48

Lægevagten Skadestue/Ärtzlicher Bereitschaftsdienst, 
hverdage 16.0008.00, lørdag, søn og helligdage hele døgnet. . 70 11 07 07

Bus til Thurø: www.FynBus.dk, rute 280

Turistinformation, www.visitsvendborg.dk, Havnepladsen 2 . . . . 62 23 69 51
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Mejerivej - Drejs Odde
På denne kyst lagde færger, postbåde o.l. til i gamle dage, før dæmningen blev 
bygget i 1934. De mange blindgader fra Bergmannsvej ned til Skårup Sund, er i dag 
en mindelse om den tid, da Thurøs kommunikation med Svendborg kun foregik ad 
søvejen. På stien nedenfor kirken ligger vaskestenen, et minde om gamle dage, da 
Thurø konerne vaskede tøj ved denne kilde og slog tøjet rent mod den store flade 
sten. Fra Mejerivej til Brovejen kan man cykle, resten af turen må foregå til fods.

Mejerivej - Drejs Odde
An dieser Küste landeten Fähren, Postboote u.a. in alter Zeit vor dem Bau des 
Damms 1934. Die vielen Sackgassen von Bergmannsvej nach Skårup Sund erinnern 
an die Zeit, wo Thurøs Kommunikation mit Svendborg ausschliesslich seewärts vor 
sich ging.
Auf dem Fussweg unterhalb der Kirche liegt der Waschstein, eine Erinnerung an die 
alte Zeit, als die Thurøer Frauen an dieser Quelle gewaschen haben, in dem sie ihre 
Wäsche gegen den grossen, flachen Stein schlugen.
Von Mejerivej nach Brovej kann mann radfahren‚ will mann weiter, muss man zu 
Fuss gehen.
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Gambøt - Blåby
Ved Gambøt ligger de små fiskehytter med stejlepladsen foran. Her er Thurø Sejl klub 
med de mange fortøjningsbroer. Fra denne kyststrækning ser man ind i Thurø Bund, 
en naturskabt havn. Vandet er 69 m dybt, og i Thurø søfarts storhedstid lagde man 
de mange skibe op her i vintermånederne. Over hundrede skonnerter lå forankret 
tæt ved hinanden. Nu kan man se mange lystsejlere komme og lægge op for natten. 
Turen går videre ovenom Thurøbund Yacht og Kutterværft, forbi huset »Øen« og 
forbi Walsteds lystbådeværft, verdenskendt for træskibsbyggeri i luxusklasse. 
Strand promenaden snor sig idyllisk til Blåby, hvor man kan komme op fra stranden 
ad en smal sti. Huset på stiens venstre side var Thurøs kendte kunstmaler Niels 
Hansens bopæl. Et lille stykke kan man endnu komme ad strandstien, som slutter 
på Mår odden.

Gambøt - Blåby
Bei Gambøt stehen die kleinen Fischerhütten mit dem Trocken platz für Netze. Hier 
hat Thurø Segelclub mit den vielen An le ge brücken sein Domizil, und von hier ist der 
Blick frei nach Thurø bund, einem Naturhafen mit 69 m tiefe. In der gorssen Zeit der 
Thurøer Schiffahrt verbrachten die viele Segelschiffe hier die Wintermonate.
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Weiter geht es an Thurøbund Yacht und Kutterverft vorbei, am Haus »Øen« (Insel) 
und Walsteds Yachtwerft vorbei, weltbekant für Holzchiffbau der Luxusklasse. Die 
Strand promenade windet sich idyllisch nach Blåby, wo man auf einem schmalen 
Fuss weg den Strand verlassen kann. In dem Haus an der linken Seite des Weges 
wohnte der bekannte Kunst maler Niels Hansen. Noch ein Stükchen kann man am 
Strand entlanggehen. 

Thurø kirke
Thurø kirke er bygget i 1639 af 
fru. Ellen Marsvin, som var kong 
Christian IV’s svigermor. 
Hun kald te kirken »Trefoldigheds
kirken« efter kongens skib i tre  
dive årskrigen. Våbenhuset er for 
synet med indskriften F.E.M.S. – 
fru. Ellen Mar svins initialer. 
Kirken er enskibet og har egetræs
bjælkeloft. Altertavlen stammer 
fra før ste halvdel af 1500tallet 
og kommer fra Gråbrødreklos
trets kir ke i Svendborg (Klo s ter plads). De øverste stolestaders forstykker – 14 i alt 
– stammer fra det 17. år hun drede og er af udsøgt kunstværdi. De 12 apostle er 
kunstværkernes motiver.
Kirkegården ligger på et af Thurøs allersmukkeste steder. Det er 25 m over havet. 
Mod nord er kirkegården anlagt på terrasser, da terrænet falder brat ned mod 
Skårup Sund. Her fra kirken har man en smuk udsigt over Skårup Sund med Fyn på 
den anden side og herregården Bjørnemose; mod øst Storebælt med Lan ge land i det 
fjerne. Tæt syd for kirkens korbygning rejstes der i 1952 en mindemur for dem, der 
blev derude. Navnetavlen, der dækker tidsrummet 19001949, bærer navne på 54 
søfolk fra Thurø. Digteren og forfatteren Tom Kristensen er begravet på kirkegården.

Die Kirche
Die Kirche wurde im Jahre 1639 von Ellen Marsvin, der Schwie ger  mutter des Königs 
Christian IV, gebaut. Das Kirchenschiff ist durch die Deske aus schweren Eichen

Butik og posthus åbent 7 - 20
Bergmannsvej 112 · Thurø · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 50 08 · Fax 62 20 71 56

Håndkøbsudsalg

Håndkøbsudsalg

Håndkøbsudsalg
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Nybygning . reparation . ombygning . service . vinteropbevaring . motor og elarbejde
SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ  .  5700 SVENDBORG  +45 6220 5168  .  WWW.WALSTEDS.DK

Nybygning . reparation . ombygning . service . vinteropbevaring . motor og elarbejde
SAUGSKÆRVEJ 21, THURØ  .  5700 SVENDBORG  +45 6220 5168  .  WWW.WALSTEDS.DK
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Thurøs “væg” 
Længe før facebook og internet havde Thurø sin egen informationsvæg. Denne 
måde at informere andre borgere om, hvad der sker på øen, er beskrevet 100 år 
tilbage i Thurøs historie.
“Væggen” fungerer den dag i dag i bedste velgående med informationer om alt lige 
fra nye kartofler til runde fødselsdage, diletantforestillinger osv. osv. 

balken geprägt. Der Alter aus der ersten Hälfte des 16. Jahr hunderts stand früher in 
der Fran zis kanerkirche in Svendborg. Auch die vorderen Kirchenbänke sind sehr alt 
(17. Jahr hundert). 
Von dem hochgelegenen Friedhof hat man eine schöne Aussicht über Skårup Sund 
und Fünen mit dem Herrensitz Bjørnemosen sowie über den Grossen Belt nach 
Langeland.



 Fredsskoven
Fredsskoven på Grasten er øens smukkeste skov. Her er åben bøgeskov, tæt gran
skov, lønlige skovstier, åben og lukket skovlyst og en smuk skovbundsflora. På sydsi
den af skoven er der stejle lerskrænter ned mod vandet og man har udsigt mod 
Tåsinge og Langeland.

Fredsskoven
Fredsskoven (der hegewald) auf Grasten ist der schönste Wald der Insel. Hier ist 
lichter Buchenwald, dichter Fichtenwald, hier gibt es eine schöne Waldbodenflora. 
Von der Steilküste südlich des Waldes geniesst man die Aussicht nach Tåsinge und 
Langeland.

MINDESMÆRKER:
Mindesten over J.P. de Neergaard
Justitsråd J.P. de Neergaard købte Bjørne mose/Thurø i 1810 og solgte øen til dens 
bønder og husmænd 19. november 1810. Som tak for hans gode vilje blev den lille 
skov ved Skårup Sund opkaldt efter ham, og der blev rejst en mindesten i skoven.

Mindesten på »Majtræet«, Bergmannsvej
100 år efter Thurø købte sig fri, 19. nov. 1910, ønskede man at fejre øens frihedsdag, 
og der blev rejst en mindesten på »Majtræet«, som bærer indskriften: Slægtens tak 
for fædres handling.

Smørmosen - Østerskov - Thurø Rev
Thurøs østside som vender ud mod Storebælt, byder på dejlige badestrande med 
rent frisk vand. Stranden i Smørmosen er både for børn og voksne, og der er en 40 m  
lang badebro med rutchebane til fri afbenyttelse. I Smørmosen ligger der en sær
præget, hjemmebygget minigolfbane,  og der er forskellige gratis aktiviteter for børn 
og voksne. På engen er der plads til boldspil. Mange borde og bænke på arealet, 
toiletter og drikkevand. Parkering i Smørmo seskoven eller ved Thurø Rev.
Revet er et meget særpræget stykke natur med tuefyldte enge adskilt med slyngen
de afvandingsrender og små lavvandede søer. Der er et rigt fugleliv om sommeren. 
Badestranden på revet er god.

Vi har nu 3 stk. sit on top kajakker
Dem vil vi gerne leje ud til jer på dag- eller timebasis 
Se mere på www.smørmosen.dk
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Sit on top kan sejles af alle, der kan svømme.

Grasten 
Afg. mod Svendborg:   11.10 13.40 15.50 17.50
Afg. mod Valdemars Slot: 10.40 13.10 15.20 17.20

Sort afgang sejles 12/5 - 10/9 · Rød afgang: kun i juli

RUNDTUR/RUNDFAHRT 24

2 en-personers

1 to-personers



www.thurøminigolf.dk · 62 20 61 82 · 20 77 01 35

Smørmosen Strand
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Vi tilbyder
Minigolf · Grillbar · Kiosk

Gammeldags vaffelis · Kaffe · Fadøl

Gratis forlystelser
Beachvolley · Bordtennis · Børnelegeplads

Borde og bænke · Badebro med rutschebane
Haveskak · Hoppepude · Petanque · Ringspil

Stangtennis · Stylter

Minigolfanlægget er grundlagt i 1951 og 
fornyet gennem årene af indehaverne Lars 
og Lisbeth, som altid er til stede i butikken.

Europas sjoveste minigolfbane 
og Svendborgs bedste BADESTRAND

finder du i Smørmosen på Thurø

     baner
Håndstøbte, kunstnerisk 
udformede cementbaner med 
morsomme forhindringer

20

Spisested
Lækker grillmad · Belgiske vafler
Gammeldags is og softice

Åbningstider
Hver dag 1. maj til 1. september
Se mere på www.thurøminigolf.dk

Spassigster Minigolf

Europas und bester BADESTRAND

Svendborgs. Grosser Spielplatz,

Badebrücke, Grill, Kiosk.
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Smørmosen - Østerskoven - Thurø Rev
Die Ostseite Thurøs am Grossen Belt weist schöne Strände mit frischem, sauberem 
Wasser auf. Der Strand bei Smørmosen ist für sowohl Kinder als Erwachsene; ein 40 
meter langer Badesteg und eine Wasserrutschbahn stehen kostenlos zur Verfügung.
In Smørmosen findet man einen ungewöhnlichen, selbstgebauten Minigolfplatz sowie  
verschiedene kostenlose Aktivitäten für Kinder und Erwachsene. Die Wiese gibt platz 
für Ballspielen und man findet hier Tische und Bänke, WC und Trinkwasser. Parken im 
Vald oder am öffentlichen Parkplatz Thurø Rev.
In südlicher Richtung kommt man an der Steilküste bei Østerskov vorbei und weiter 
nach Thurø Rev.
Thurø Rev ist ein eingenartiges Stück Natur; Wiesen mit Grasbüscheln werden durch 
Entwässerungskanäle und kleine, seichte Wieher gestrennt. Der Ort ist im Sommer 
ein Vogelparadies. Der Badestrand ist gut.

Her kan du campere i et naturskønt område 
20 - 30 m fra børnevenlig strand og med 

gode forhold for kajakroere og lystfiskere, 
eller overnatte i sommerhus eller hytte 

50 - 100 m fra vandkanten.
Følg stien gennem skoven langs vandet, 

kun 10 minutters gang til Europas sjoveste 
minigolf ved Smørmosen Strand.

Møllegaardens 
Strand Camping

DIREKTE til vandet på Thurø

v/Knud Albertsen,  Øgavl  201, Thurø,  5700  Svendborg
tlf. +45 23 23 55 54 · mail@moellegaardenscamping.dk

Se mere på www.moellegaardenscamping.dk

Oplev solen bryde horisonten i øst

tidligt om morgenen, til den

sent om aftenen sænker sig over

Svendborg mod vest.

Følg os på 
facebook

Gratis WiFi
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Bergmannsvej 80 · Thurø · Tlf. 2089 3872
Se åbningstider på www.thurøstuen.dk

God dansk mad
smørrebrød, kaffe, kage m.m. - også ud af huset

Kom og benyt vores , billard og TV - gratis
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www.thurøturistguide.dk
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