
Det Sydfynske Øhav rummer en for Danmark unik, nu ofte glemt, maritim tradition, som denne billedfrise
søger at gøre den besøgende sejler og turist bekendt med.

I 1700- tallet og helt frem til begyndelsen af 18-tallet var over halvdelen af det engang dansk-norske
tvillingeriges kommercielle skibstonnage hjemme-hørende i og ved Det sydfynske Øhav. Købstæder som
Marstal på Ærø samt Svendborg og Faaborg på Sydfyn varetog dengang ikke alene en omfattende transport af
egnens rige korn- og kvægproduktion til Østersøområdet og Norge. De lokale købstæders initiativrige
købmænd havde under Danmarks neutralitets-politik skabt sig en global niche, hvori indgik transport af
nordens omfattende produktion af saltet fisk til de katolske lande ved Middelhavet, såvel som helt til Fjernøsten
for at hjembringe eksotiske varer, der blandt andet fyldte Faaborgkøbmanden Poul Kinafares galeaser. Fra
omkring år 1800 hjembragtes også Vestindiens sukker og rom, blandt andet af de Plougske og Voigtske
handelshuses stolte, tremastede skonnerter, der deltog i denne langdistancehandel. Fra egnens herregårde til de
entreprenante, i slutningen af 1700-tallet frigivne bønder, blev der i form af partsrederier investeret i de mange,
lokalt fremstillede træskibe. Hvor værfter primært fra Svendborgegnen, Marstal og Als’ Sønderborg leverede
de fremragende konstruerede sejlskibe, så kom en stor del af de kompetente besætninger ikke alene fra
købstæderne, men også fra småøerne, herunder navnlig fra Thurø, Korshavn, Lyø og fra Horne Land primært
fra fiskerlands-byen Dyreborg. Danmarks i dag største rederi, der tillige er verdens største container-rederi, har
også har sine rødder her ved Det sydfynske Øhav. I begyndelsen af 1900-tallet blev det grundlagt af A.P.
Møller og hans familie under navnet Dampskibsselskabet Svendborg samt hans eget Dampskibsselskabet af
1912, der siden er blevet til den verdensomspændende, succesfulde Maersk Line.

Den maritime billedfrise over Avernakø Havnecafés
franske døre

På de følgende sider er der set fra vest mod øst (venstre mod højre)
redegjort for de i billedfrisen afbillede skibe, der er søgt gengivet historisk

korrekt med sommertidens skiftende vejrlig. De er præsenteret på
baggrund af udsigten, som den ses fra Havnecaféens nordvendte terrasse,
af den Fynske Sydkyst, fra Knold og Dyreborg på Horne Land i vest, og

inkluderer Bjørnø og Svelmø.
I øst ses højdedragene ved Svendborg og Taasinge.

Længst i øst ses det nordøstligste punkt på Korshavn.



Længst i vest (til venstre i billedfrisen) ses et typisk sommeruvejr trække op over Horne Land, hvor en kold-front skaber
turbulens over halvøen Knold og står som en naturens pendant til røgudviklingen fra et søslag, der fandt sted den 20. Juni
1808. Det var under Napoelonskrigen, der lokalt kaldtes for ”Englænderkrigen”, at en massefremstillet brig fra den
engelske marine grundstødte på den stadig eksisterende Knastegrund uden for indsejlingen til Faaborg Havn. De i
Faaborg havn stationerede to danske kanonbåde blev med stor dygtighed indsat i kampen af søløjtnant Bruun, og indtog,
som det ses i maleriet, positioner delvis i dækning bag Bjørnøs lave, nordvestlige pynt, hvorfra man tog kampen op med
den uheldige engelskmand. Med de danske kanonbådes to 24-punds kanoner tildelte de fjendens skib stor skade, mens de
danske tab var minimale. Faaborg havns ene kanonbatteri lå på ”Slotsbanken” ved Dyreborg og var da bemandet af
artillerister fra de spanske hjælpetroppers infanteribataljon Barcelona.  Batteriet, der i maleriet er markeret med et spansk
flag, kom dog ikke i kamp, da deres to sekspunds kanoner ikke kunne nå ud til den grundstødte fjende. En detaljeret
fremstilling af det lille søslag fremgår af søløjtnant Bruuns indberetning, som fortsat er bevaret i Odense General-
kommandos Arkiv.
I julinummeret af AvernakøNYT 2014 er størstedelen af denne rapport citeret, ligesom ”Englænderkrigens” andre lokale
hændelser fremgår af de i alt fire artikler, som AvernakøNYT igennem det sidste år har været så venlig at bringe.

Den i Middelhavsregionen udviklede galease blev i løbet af 1700-tallet modificeret til brug i Nordeuropas kommercielle
kystfart. Med det såkaldte gaffelsejl var det muligt at maksimere udnyttelsen af vinden til frem-drift. Fra den høje stor-
mast kunne man tilrigge et råsejl, som på maleriet alene er markeret i form af råen, uden at selve sejlet her er opsat. Den
lavere mesanmast agter stabiliserede rorfunktionen og ville i hårdt vejr med en rebet (mindsket) sejlføring alene kunne
muliggøre en fortsat styring af skibet. Denne gode navigationsmulighed var særlig vigtig, når man for eksempel skulle på
langfart fra Østersøen med korn og saltfisk til Middelhavslandene, og det derfor var nødvendigt at krydse større, åbne
havområder som Nordsøen og Biscayen. Galeasen blev gradvis op mod år 1800 udkonkurreret af andre skibstyper, hvoraf
den tremastede skonnert, der er vist herunder, i vidt omfang overtog de sydfynske købmænds internationale kommercielle
transporter.

Galeasen tjente i 1700-tallet de sydfynske købmænd

Den engelske brig under beskydning ud  for Dyreborg



Skonnerten blev i løbet af 1700-tallet udviklet i Nordamerika og byder lige som galeasen ved hjælp af gaffelsejl på en
maksimal udnyttelse af vinden. Desuden havde skonnerten ofte på hver de to forreste master et gaffeltopsejl, der blandt
andet øgede fremdriften, når man skulle krydse de mere vindstille, sydlige bælter ud for Afrika til henholdsvis Fjernøsten
og Vestindien. Skonnerten bød ligesom galeasen også på muligheden af at opsætte de firkantede råsejl, hvad også fremgår
af maleriet. En anden fordel ved skonnerten var, at den med de øgede sejleegenskaber krævede mindre mandskab end
skibe med den rene (firkantede) råsejlrigning. Den forblev derfor i forskellige udgaver den mest populære kommercielle
sejlskibstype helt frem til slutningen af 1800-tallet, hvor de store Clipper-skibe med deres kolossale antal af råsejl
udkonkurrerede skonnerten, få årtier inden de dieseldrevne motorskibes æra i begyndelsen af 1900-tallet skulle komme til
at overtage verdenshavenes kommercielle transporter. Dermed var Det sydfynske Øhavs århundrede som førende
hjemstavn for den kommercielle danske sejlskibsfart forbi, og skønt der fortsat er rederiaktivitet og noget skibsbyggeri
ved Øhavet, så er det i dag kun en skygge af 1800-tallets stolte, lokale maritime traditioner.

Hvor galeaserne og siden skonnerterne som nævnt varetog Det sydfynske Øhavsområdes kommercielle distancehandel, så
var Øhavets mest anvendte skibstype smakkejollen. Navnet er baseret på den fynske dialekt, hvor et firkantet sprydsejl
kaldtes for en ”smakke”, og var tidligere i forskellige, lokale udgaver kendt i hele Østersøområdet. De anvendtes i større
antal i de danske farvande fra Lillebælts Middelfart i vest til Bornholm i øst, hvor de på grund af deres store
manøvredygtighed helt frem til anden Verdenskrig var ret almindelige. Det var således kutyme, at ikke alene fiskerne,
men også de fleste gårdmænd på de nævnte, kystnære strækninger, herunder småøerne, havde hver deres smakkejolle.
Fiskerne og den lille snes gårde i landsbyen Avernak havde indtil for en generation siden deres joller liggende på den
langstrakte strandeng øst for Havnecaféen. Som et minde om den tid ejes området fortsat af Avernakøs Oldermands-laug.

Skonnerten var i 1800-tallet en populær sejlskibstype

Smakkejollen var frem til begyndelsen af 1900-tallet Øhavets maritime arbejdshest



Den muntre søslange er farvelagt af børn fra Munkegården

Billedfrisens sidste og dermed østligste indslag er den muntre søslange, der talentfuldt er farvelagt af Noah, Christoffer,
Cheila og Alia fra Munkegaarden. Når søslangen er placeret her, foran Korshavns nordøstligste kystprofil, er det fordi
navnet ”Drejet” for vejdæmningen, der forbinder dobbeltøerne Avernakø-Korshavn, oprindelig beskrev det ca. 700 meter
lange, snoede rev, der før vejens konstruktion i 1937 som en søslange forbandt de to øer.

Ved nøjere gennemsyn af billedfrisens detaljer vil den opmærksomme iagttager bemærke nogle kunstneriske friheder i
den højre halvdel af skybræmmen. Her har en lille, træt engel fået sin helt egen, bløde sky at hvile sig på, medens hun
funderer over jordelivets omskiftelser og skuer i retning af den magisk farvefulde, skyombølgede regnbue. Længere mod
øst, langs Svendborgsund, trækker et voldsomt tordenvejr op, og medens lynene flammer har en mægtig tordenfugl fundet
plads i skyformationerne. På den anden side af uvejret står en let aftagende måne over Taasinge, der henligger i havdisen.
Afslutningsvis har kunstneren i skyformationen længst mod øst indføjet sit ungdomsportræt som en unik signatur for at
fejre de mange gode år, han er blevet forundt blandt venner på Øhavets småøer Avernakø-Korshavn.

En særlig tak til de mange, som har støttet og opmuntret til at videregive en viden om vor egns stolte, maritime
traditioner til Avernakøs besøgende, herunder ikke mindst en stor tak til:

Avernakø Lystbådehavns bestyrelse, der har godkendt maleriet og tilladt det ophængt i den af Lystbådehavnen ejede
Havnecafé, hvorfor billedfrisen af kunstneren er dedikeret som Lystbådshavnens ejendom.

Bestyrelsesmedlem Søren Hansen, der fik idéen til, at maleriet bedst kunne blive malet hjemme hos kunstneren på
tilskårne eternitplader, som Søren med sædvanlig omhu nøje har tilpasset pladsen over Havnecafeens franske døre. Det
har muliggjort en stor farve- og detaljerigdom i maleriet, hvilket derfor ikke mindst er Sørens fortjeneste.

Den store mængde nuanceret akrylmaling er rundhåndet igennem næsten ét helt år stillet til rådighed af Lisa og Hans
Müller fra Avernakø-Korshavn Kunstforening, hvilket har muliggjort en ofte naturtro gengivelse af de mange forskellige
motiver.

Hvor kunstneren har søgt med bedst mulig akkuratesse at gengive de mange forskellige detaljer på skibene, inklusive
sejlene og rigningen af  de utallige liner, så er det Munkegårdens børn Noah, Christoffer, Cheila og Alia, der med stor
indlevelsesevne, og under vejledning af deres talentfulde lærerinde Dorthe, har givet maleriet sin egen charme ved at
farvelægge søslangen, så den fremstår som et symbol på den ukuelige optimisme til fremtiden, der fortsat lever iblandt
Øhavets tilbageblevne beboere.

Til sidst, men ikke mindst, en stor tak til Paw for hjælp ved opsætningen af billedfrisen og ligeledes til Marianne, for at I
gerne vil have værket opsat under jeres lejemål af Havnecaféen.

Carsten Pagh i Pinsen, 2014



Den maritime billedfrise med Det sydfynske Øhavs historiske sejlskibe, der er malet over Havnecaféens franske
døre, reflekterer i baggrunden nøje den fynske kystlinje, som den er set herfra.


