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Generalforsamlingen den 30. marts 
Har du lyst til at blive medlem af bestyrelsen? 

Vi har ledige pladser som vejrepræsentanter, så hvis du kunne tænke dig at deltage i 
arbejdet med at styrke lokalområdet via sociale og kulturelle arrangementer og sikre 
Troenses bevaringsværdige sammenhæng, skal du være meget velkommen til at stille 
op. Måske du endda sidder inde med nye ideer og initiativer, som du kunne tænke dig 
blev realiseret?  
Kontakt evt. formand Anja Dam Harden på tlf. 30230896 
eller hardenanjadam@gmail.com, hvis du har spørgsmål eller vil vide mere om 
bestyrelsesarbejdet og de ledige pladser. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siden sidst har beboerforeningen: 
• Afholdt Strand Safari for børn og voksne 

• Afholdt Børnekunstudstilling ”Træets år” 

• Deltaget i pæreskudesejladsen 

• Igangsat bekæmpelse af bjørneklo i ubenyttet have 

• Arrangeret Halloween kage-arrangement 

• Afholdt velbesøgt foredrag om ”En have i Troense” 

• Udarbejdet ny tilflytterfolder 

• Været i dialog med kommunen om reglerne for bopælspligt 

• Indgivet høringssvar vedrørende lokalplan 675 

• Afholdt dialogmøder med de nye ejere af Valdemar Slot 

• Inviteret til hverdagsspisning i bådelaugshuset 

• Arrangeret juletræstænding på torvet 

• Vedligeholdt foreningens bænke 

• Informeret om de gældende regler for nytårsfyrværkeri 

Lodsstranden 1886.På billedet lodserne Søren Andersen og Peter Holm Markussen og dennes søn 
Carl Holm, den senere lodsformand der boede i ”Villaen”, Troense Strandvej 72. 
(tegning af Simon Hansen hos Jørgen Andersen) 
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Ambrosius Stub 
Den kendte digter Ambrosius Stub har i flere perioder været tilknytte Valdemar Slot og har dermed 
været en del af lokalmiljøet på Tåsinge og Troense. 
Stub var født i Gummerup ved Assens som søn af en skrædder. Faderen syede for de forskellige 
herskaber på egnen, hvorved familien stod på god fod med de ledende samfundsklasser. Fik 
derigennem økonomisk støtte til at studere i København, hvor han dyrkede studenterlivet  
som ”perpetuum studiosus” uden at opnå nogen eksamen. Han var en mester i at gøre vers og 
lejlighedsdigte på stående fod, men skrev også længere arier med 
religiøst indhold. 
Stub kom i forbindelse med kammerjunker Niels Juel på Valdemar Slot 
omkring 1738, hvor han bistod Juel med dennes omfattende 
smuglervirksomhed, der foregik i samarbejde med hans 
forretningsforbindelser på Ærø, hvor Stub også ofte opholdt sig. 
Sognepræst Christopher Iversen, der dengang boede ved Troense 
Vandmølle, klagede over Stub og andre, der boede ulovligt på Slottet 
uden pas. Stub flyttede senere til Odense, hvor han leve nogle år med 
sin familie, hvor der var tre børn. Efter konens død i 1747 er Stub tilbage 
på Valdemar Slot som sekretær, bibliotekar og lejlighedsdigter for Niels 
Juel. Var med på Juels årlige rejser til hovedstaden, hvor man dyrker 
selskabslivet blandt standsfæller med hyppige besøg på teatre og restauranter. 
Stub deltog i festerne på slottet, hvor han behagede med sine vittigheder og vers, men sjældent gik 
han ædru fra bordet. Niels Juel havde musikere og skuespillere engageret i perioder, hvor slottet 
fungerede som et kulturelt centrum på Tåsinge. 
Stub omgikkes dog helst tjenestefolkene og den lokale almue i muntre lag. Det fortælles at han nogle 
gange forsvandt og kom fortumlet tilbage næsten uden klæder. Niels Juel måtte klæde ham op, for dog 
at have ham i et anstændigt udvortes. Det menes at han har skrevet nogle af sine kendte arier under sit 
ophold på Tåsinge f.eks. ”Den kiedsom vinter gik sin gang”.  
Der har været gode muligheder for at opsøge listige steder i Troense, hvor der i den periode har været 
beværtninger ved Mogens Murermester i Strandgade og Røde Kro der var forgængeren for Lodskroen. 
Kendt er det også at der blev drevet ulovlig udskænkning på Ventepose Mølle. 
Stub rejste fra Valdemar Slot i 1752 medbringende en kontant udbetaling på 50 Rdl. Rygterne vil vide at 
han blev smidt på porter af Niels Juel, der var blevet træt af Stubs frisprog, som han ellers havde 

accepteret. Desuden 
nævnes også at han var 
blevet udlagt som far til 
et barn født i Landet 
Sogn. Han tog til Ribe for 
at opnå støtte hos 
tidligere 
studiekammerater der 
sad i velaflagte stillinger. 
Her hutlede han sig 
igennem som huslærer 
for de riges børn. Han 
døde i 1758 i ”den 
yderste armod”. 
 
 
 
 
       Ambrosiusegen i Pederskov Huse er ca. 400 år gammel. Er opkaldt efter digteren der efter 

sigende yndede at sidde og skrive under træet. Fredet i 1921.                   Keld Bo Larsen 


