
 
 

Efterår 2019 
BBeebbooeerrbbllaadd  

 
Gennem Troense fra Kokkebakken og Eskærvej, Strandgade og Slotsalléen er der 40 km. 

hastighedsbegrænsning, samt på en del af strækningen ”2 - 1 vej” for at sikre de ”bløde” trafikanter. 

 
 

Troense Beboerforening 

www.troensebeboer.dk 



 

 

 
 

 
 



HHvveerrddaaggssssppiissnniinngg  
kkll..  1188..0000  ii  BBååddeellaauuggsshhuusseett  ppåå  hhaavvnneenn  ((TTrrooeennssee  BBeebbooeerrffoorreenniinngg  oogg  TTrrooeennssee  BBååddeellaauugg))  

MMaannddaagg,,  dd..  77..  ookkttoobbeerr  

TToorrssddaagg,,  dd..  77..  nnoovveemmbbeerr  

TToorrssddaagg,,  dd..  55..  ddeecceemmbbeerr  
VVookkssnnee  kkrr..  8800,,  bbøørrnn  kkrr..  4400..  MMeeddbbrriinngg  ttaalllleerrkkeenn,,  bbeessttiikk,,  ddrriikkkkeevvaarreerr  oogg  eevvtt..  kkaaffffee..  

BBiinnddeennddee  ttiillmmeellddiinngg  sseenneesstt  ddaaggeenn  fføørr  ttiill  HHootteell  TTrrooeennssee  ppåå    6622222255441122  eelllleerr    

mmaaiill@@hhootteellttrrooeennssee..ddkk  

Betaling kan ske direkte til hotellet evt. via MobilePay på nummer: 45947 

VVeedd  aaffbbuudd  ddaaggeenn  fføørr  iinnggeenn  bbeettaalliinngg..  

  
 

 

SSææbbeekkaasssseevvææddddeelløøbb  
SSøønnddaagg,,  ddeenn  2299..  SSeepptteemmbbeerr  

KKll..  1100..0000  ppåå  ttoorrvveett  ii  TTrrooeennssee  
YYddeerrlliiggeerree  iinnffoo  ppåå  FFaacceebbooookk  

  

  

  

  

PPæærreesskkuuddeerrnnee  sseejjlleerr  iiggeenn  
Fredag og lørdag den 11. og 12. Oktober 

Fredag eftermiddag kommer et antal gamle træskibe til Troense Havn. 

Beboerne i Troense opfordres til at donere frugt, som enten leveres på havnen eller afhentes efter aftale. 

Om aftenen er der fællesspisning og musik m.v. for beboere og skibsbesætninger. 

Lørdag formiddag ved 8-tiden afgår skibene til Svendborg, hvor frugten sælges fra træskibsbroen. 

Indtægterne fra frugtsalget går til støtte af miljø og kultur i Troense. 

 

 

 

 

JJuulleettrrææeett  ppåå  ttoorrvveett  ttæænnddeess 
Søndag, den 1. December kl. 16.30 

 

 
 

mailto:mail@hoteltroense.dk


Elvira og Sixten i Troense 1889 
Ved 130 året for Elvira Madigan og Sixten Sparres ophold i Troense. 

 

Efter flugten fra Sverige den 28. maj indlogerede de sig på Hotel Svendborg 

fra den 18. juni. Hvor de har opholdt sig i mellemtiden står hen i det uvisse. 

Dog er det påvist, at inden de kom til Svendborg, havde de været i Troense, hvor de overnattede hos 

lodsenken Madam Andersen en enkelt dag. Medens de boede i Svendborg foretog de flere udflugter i 

omegnen, hvor de bl.a. var ved skovfogeden i Nørskov og angiveligt også på Bregninge Kro. 

De sidste skæbnesvangre dage 15.-18. juli i Troense var de indlogeret hos Frida Andersen og indtog deres 

måltider på Madam Andersens pensionat. Som bekendt endte affæren med at de sammen begik selvmord. 

Deres lig blev funden den 22. juli i Nørreskoven. 

 

Thurøes Hus eller ”Pilekrog”, nuværende Strandgade 50 (tidl. 52). 

Elvira og Sixten overnattede på dette sted i et sidehus beboet af Johannes og Frida Andersen. Hendes fulde 

navn var Frederikke Camilla Christine født Sørensen, hun var svigerdatter til Madam Andersen på hvis 

pensionat parret spiste deres måltider. 

Frida havde været kammerjomfru på slottet og passet baronens børn, og den gode forbindelse understøttes 

af at to baronesser var faddere for Fridas dreng Carl ved hans dåb 1888 i slotskirken. 

Frida og Johannes fæstede i 1891 et hus i Strandgade (nr. 19) det såkaldte ”Karnaphus”. Manden der var 

styrmand døde året efter på Bogense Sygehus, hvor han syg var ført til fra skonnerten Athene af Thurø. 

Frida døde i 1897, hvor det nævnes at hun ”Havde et Fæstehus og en Skole”. Sønnen Carl kom herefter i 

pleje i Strandgade 6 hos farmoderen Madam Andersen og faster Annette. 

    
Thurøes Hus eller ”Pilekrog” ca. 1930. I et 

sidehus på dette sted boede Johannes og Frida 

Andersen, hos hvem Elvira & Sixten overnattede i 

tre nætter  

 

”Elvira Madigans Hus” det tidl. Strandgade 6. 

På billedet Rasmus Frederiksen og 

svigermoderen Madam Andersen der sidst boede 

på aftægt. Foto fra før 1910. 

 

Madam Andersens Pensionat, med beliggenhed ved det daværende Strandgade 6, populært omtalt som 

”Elvira Madigans Hus”. 

På dette sted overnattede Elvira og Sixten en enkelt dag, første gang de var i Troense ”nogle Dage efter 

Pinse” og var efterfølgende stedet, hvor de spiste de sidste tre dage de var i live. Datteren Annette 

fortæller sidenhen, at det var hende der smurte madpakken til dem, pakket i en lille spånkurv ”tillige 2 

Bajre og Akvavit i en lille Flaske”. 

Madam Andersen var enke efter lods Søren Andersen, og familien havde pensionat og høkerhandel i 

ejendommen, der blev drevet vider af datteren, som blev gift 1895 med Rasmus Frederiksen. Annette blev 

enke i 1929 og fortsatte med købmandshandelen, der efterhånden nærmest var en souvenirbutik med 

postkort og turistartikler med Elvira Madigan og Sixten Sparre. Hun har fortalt historien utallige gange, 

hvilket har været medvirkende til at underbygge myterne om stedet. Huset blev nedrevet i 1967 efter at 

have stået tomt nogle år. I haven mod Thurø Sund findes stadig resterne af det lysthus, hvor Elvira og 

Sixten yndede at indtaget deres måltider. 
Keld Bo Larsen 


