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          Loppemarkedet blev igen i år et populært tilløbsstykke, her med et motiv fra Strandvejen. 

 
 

Troense Beboerforening 

www.troensebeboer.dk 



Ny formand for 

beboerforeningen 
 

Anja Dam Harden, 52 år,  

Strandgade 63 

 

Gift med Kristian og sammen 

har de to voksne drenge. 

Anja arbejder som konstruktør 

på fuldtid ved SelfMade 

hovedkontor i Herning og 

samtidig freelance konstruktør i 

beklædning på hjemadressen. 

Er flyttet til Troense for 5 år 

siden, hvor parret er godt i 

gang med renovering af hus og have, med skyldig hensyntagen til lokalplanens intentioner 

og de kultuhistoriske værdier. 

 
 

HHvveerrddaaggssssppiissnniinngg  
DDeerr  aarrbbeejjddeess  ppåå  aatt  ffåå  ddee  ffoorrnnøøddnnee  aaffttaalleerr  ppåå  ppllaaddss  ssåå  vvii  kkaann  ggeennooppttaaggee  hhvveerrddaaggssssppiissnniinnggeenn    

  ii  BBååddeellaauuggsshhuusseett  ppåå  hhaavvnneenn..  

IInnffoorrmmaattiioonn  kkoommmmee  sseenneerree  
 

 

BBøørrnneeaarrrraannggeemmaanntt  mmeedd  

ssææbbeekkaassssee--vvææddddeelløøbb 
Lørdag den 2. oktober 

Nærmere oplysninger kommer senere på face book og hjemmesiden 
 

 

  

PPæærreesskkuuddeerrnnee  sseejjlleerr  iiggeenn  
Fredag og lørdag den 15. og 16. 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. 

 



 

            Kom og hør  

Peter Hesseldahl  
Journalist og fremtidsforsker fra Troense.  

Redaktør for digital omstilling for Ugebrevet Mandag Morgen, og 

forfatter til 6 bøger, der alle fokuserer på fremtiden. 

 

I de kommende ti år står vi overfor tre store forandringer: 

  

- Vi skal omlægge økonomien og vores livsstil til et markant lavere CO2 udslip 

- Kunstig intelligens og den digitale sammenkobling af alt og alle vil fortsætte med at  

   forandre vores hverdag og vores arbejdsliv 

- Velfærdsstaten skal fornyes for at sikre lighed, inklusion og tillid  

i Sognehuset tirsdag, den 9. november kl. 19.30 
 

 

JJuulleettrrææeett  ppåå  ttoorrvveett  ttæænnddeess 
Søndag, den 28. november kl. 16.30 

 

 

 

 

Siden sidst har beboerforeningen: 

 
- Gennemført strandrensning. 

- Afholdt byloppemarked. 

- Afholdt sankthansbål med forudgående børnearrangement på Lodsstranden. 

- Vedligeholdt foreningens bænke og opsat ny bænk ved Mølledammen. 

- Efter kraftig protest opnået, at de gamle hvid/røde støbejerns vejskilte skal bevares i  

Troense.  

- Taget initiativ til at få fjernet væltet træ i Mølledammen syd for Grønnegade. 

- Fået kommunen til at opsætte nye bord/bænkesæt på torvet. 

- Samarbejdet med Storms Hjørne om kommende nyindretning af torvet. 

- Presset på og opnået løfte om opprioritering af trafikdæmpende foranstaltninger 

gennem Troense. 

- Fået kommunen til at anlægge fortov mm. på del af Gammel Nybyvej mod Eskærvej 

- Besluttet at afsætte midler til gennemførelsen af børnearrangementer i 2021-22. 

- Taget stilling til en række bygge- og bevaringssager i lokalområdet. 

- Holdt generalforsamling den 2. september.  

 

 

 
 



Mammuttræet 
Ved stien gennem Slotskohaven står en botanisk sjældenhed: Mammuttræet, eller californisk kæmpefyr 

med det latinske navn Sequoiadedrom giganteum. 

Navnet skulle være inspireret af en 

cherokeserhøvding fra træets hjemland i Californien. 

Træet kan under gunstige betingelser blive meget 

højt og meget gammelt. I dets naturlige voksested op 

til en højde af 100 m og en alder, der hos enkelte 

træer er anslået til over 3000 år. 

Træet opnår med tiden en meget tyk og svampet 

bark, der menes at kunne modstå skovbrande og 

lange tørkeperioder. 

I England blev der i midten af 1800-tallet plantet en 

del mammuttræer, som trivedes godt. Træet kom 

også til Danmark, og fra omkring 1860 blev der ved 

forskellige godser forsøgt med træsorten, blandt 

andet ved Langesø, Glorup, Holstenshuus og 

Valdemar Slot. Det formodes derfor, at vores lokale 

træ er fra denne tidsperiode.  

Her i landet kan det blive op til 40 meter højt og 

stammen omkring 2 meter tyk i ca. 1,50 meters højde 

og bliver smallere opefter. Kronen er slank, 

kegleformet og tæt, og det har kraftige, udstående 

grene, som på gamle træer er svungne og 

nedadhængende. 

 

Mammuttræet i Slotskohaven 

 

Der er ingen tvivl om, at skovrider Jacob Cloos har været foregangsmand med at forsøge at plante nye 

træsorter. Han var i en menneskealder skovrider på Tåsinge og som sådan ansvarlig for skovdriften ved 

stamhusets mange skove. 

Om hans baggrund går der flere historier. Han er født i 1790 som søn af ugifte Anne Marie Cloosdatter. 

Efternavnet Cloos skulle efter sigende stamme fra en svensk dragon ved Det Fynske Rytterregiment. 

Jacobs fædrene ophav er ikke afklaret, men vedholdende rygter vil vide, at det kunne være generalløjtnant 

Frederik Juel på Valdemar Slot, der stod bag. I hvert fald fik både moderen og sønnen ophold i Juels store 

husstand. ”Generalen” sørgede for en god uddannelse til Jacob inden for forstvæsenet, og han blev tidligt i 

en alder af 24 år ansat i den betroede stilling 

som skovrider, først med titel af ”overførster” 

eller forstinspektør. 

Jacob Cloos stiftede selv familie og fik mange 

børn samt en stor husholdning med flere 

tjenestefolk. Havde bolig nord for slottet i den 

daværende statelige skovridergård, der blev 

brudt ned og genopført i 1924 i Vindeby som 

erstatning for den nedbrændte Færgegård. 

 

Den gamle skovriderbolig ved Valdemar Slot ca. 1880.                                                                     Keld Bo Larsen 


