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Avernakø
En af Det Sydfynske Øhavs mest populære og
besøgte øer er Avernakø, som oprindelig bestod 
af to øer, der nu er forbundet over Drejet med en
dæmning.
Her finder vi naturhavnen Revkrogen og den 
gamle fiskerbro Korshavn, som stadig trækker 
som en magnet. Og oppe ved færgelejet, som er
øboernes livsnerve, er der bygget en helt ny havn,
som endnu ikke har fået tilkæmpet sig den charme,
som kun tidens tand og skæve eksistenser 
i klondykeagtige havnehuse kan bibringe.

Når man skal vælge, hvor man vil ligge ved Avernakø, er Rev-
krogen vel nok mest populær. Der er næsten altid læ for vejrliget i
højsommeren, og der er kamp om pladserne ved ankerbøjerne, som
Dansk Sejlunion har udlagt. Men der er altid plads til en til, for der må
ligge 15 tons ved hver bøje, og ellers er ankerbunden fin. Og for eget
anker er man dejligt fri for naboer, som man jo ikke selv vælger.

Mærsk Møllers Havn, som de to små dækmoler nedenfor det
dejlige hus på skrænten ved Kapelodde prætentiøst hedder, er pri-
vat, og det gælder naturligvis også ved landgang med skibs jollen.
Men stranden er lang, og der er faktisk dybt næsten helt ind, så det
er ingen sag at komme tørskoet i land, når familien skal på udflugt.

Lad det være sagt med det samme. Der er meget langt fra Rev -
krogen til Avernak By for ikke at snakke om færgelejet og den nye
havn for enden af landevejen, så måske er det bedst at finde natlogi
ved broen i Korshavn, som sæsonen igennem er en af fynboernes
foretrukne lokaliteter.

Sådan umiddelbart er der måske ikke så forfærdeligt meget at
kigge på på de to øer, der hænger sammen som siamesiske tvillin-
ger, og selv om vi kan finde mindesmærker tilbage fra bronzealde-
ren på marken, hvor kreaturerne græsser i Avernak Bys udkant,
finder man først skriftlige optegnelser fra tiden omkring Grevens
Fejde. Den gang var der kun få bønder på øerne med de tre byer,
og de ønskede sig så inderligt en fastboende præst, så de døende
kunne være sikret ”den sidste olie”, og man slap for bådturen til
Faaborg, når der var bryllup eller dåb.
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Det hændte i de dage, da Danmark trådte ud af middelalderen
i 1536, at Christian III’s nye administration fik tid til også at ud-
stede et Kongebrev tirsdag d. 31. marts til indbyggerne.
”Vi, Christian, af Guds Naade udvalgt Konge, gør vitterligt, at
Vore Kære Undersaatter paa Mwnckeøø, Arnack og Korszhaffn har
ladet Os give deres Nød og Brøst tilkende, paa deres Sjæles Vegne,
som de har paa samme øer, at deres Sognepræst er ganske langt fra
dem bosiddende i Faaborg. Og tit og ofte for Vejr liets Skyld og
især om Vinteren kan hverken Præsten komme til dem eller de til
ham. Derfor har Vi af Vor synderlige Gunst og Naade undt og til-
ladt, at foreskrevne Øboer maa og skal tage og annamme dem en
god christelig og duelig Person til Sognepræst og beholde ham på
Øerne hos sig.”

Dermed var de to øer med byerne Korshavn, Munke og Aver-
nak et selvstændigt sogn, og de kunne grundlægge deres egen
kirke, som der dog intet er tilbage af, da de i deres fattigdom kun
kunne mestre et træ- eller bindingsværkshus på sølle 11 fag!

En gård kunne de ej heller stille præsten til rådighed, så øer-
nes første præst måtte nøjes med et ”jordløst hus”, som det 100
år senere skriftligt berettes. 

I 1630 blev den 28-årige præst Peder Jensen Hjallelse kaldet til
øerne, men han kunne ikke klare sig i det jordløse hus, da bøn-
derne endda ikke ville give ham utærsket “tiendekorn”, så han
kunne føde et par kreaturer. Bønderne bød ham med spot at drage
den vej, han var kommet og viste ham stranden.

Nu var præsten Peder Jensen Hjallelse gjort af andet stof end
sine forgængere, så han skrev til Christian IV’s kansler og fortalte,
at embedet og det jordløse hus hverken var til at leve eller dø af.
Kansleren resolverede, at det skulle være på Avernakø som i re-
sten af landet, så bønderne, som var kongens fæstere, blev pålagt at
give præsten den næstbedste gård på øen!

Øens bedste gård var Højsagergård, så de slap, og loddet faldt på
genboen, som måtte flytte til præstens jordløse hus, hvor halvde-
len af en anden fæsters jord blev tillagt det jordløse. 

Dermed havde præsten fået sin præstegård, og det er den sta-
dig, og nu har øboerne en meget smuk kirke fra 1876, som skre-
vet står på muren over indgangen til klokketårnet.

Højsagergård ligger stadig på Oddevej, og først i 1974 kom en ny
familie fra Korshavn til gården efter den i over 400 år havde været i
den samme slægts eje, givet fra far til søn siden 1578.

Og det er essensen på Avernakø. Stille idyl og eftertænksom-
hed i smuk natur, som Erik Ålbæk Jensen kan fremmane det i
”Livet på Øerne”.
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