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Troense Bådelaugs brohavn og Sundfartens anløbsbro
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Pilekrogen
Svendborg Sund og Thurø Sund er nok en af de mest
besejlede og beundrede vandveje i Danmark.
Sæsonen igennem er der en stadig strøm af lystbåde, og en af
de mest populære ankerpladser er Pilekrogen ud for den
gamle skipperby Troense, hvor man ligger i en Edens have i
vestenvind.

Hele området omkring Svendborg Sund,Thurø Sund og Thurø Bund
har en maritim historie, som ikke matches noget sted i Dannevang.

Siden Arilds tid har området været et maritimt center, og i sejlskibs-
tiden i de forrige århundreder lå der omkring 20 træskibsværfter,der byg-
gede store og små skonnerter, galeaser og jagter. Især de små jagter havde
stor betydning for lokalsamfundet, for de fragtede frugt og grønt, og ef-
tertiden har ofte brugt benævnelsen “pæreskuder”, og det var bestemt ik-
ke et negativt ladet begreb.

I Troense finder vi reminiscensen af et af Danmarks sidste små værfter,
Jacobsens Plads, hvor der indtil for ca. 20 år siden stadig blev bygget tra-
ditionelle klinkbyggede jagter i omkring 30 fods klassen. De skulle dog
ikke være“pæreskuder”men lystbåde for nostalgiske lystsejlere,der fik ju-
lelys i øjnene ved duften af tjæreduftende syntetisk tovværk, mens de tul-
lede rundt i holmensbukser og falmet busseronne. De ville hellere have
en nybygning end bøvles med en gammel udtjent skude, der reelt mest
egnede sig til ophug. Men selv den slags “håndværkertilbud” har deres
eget liv, og det ser vi mange eksempler på i foreningen “Træskibssam-
menslutningen”, der som vartegn har en jomfru, sejlskibstidens vantskrue
ikke at forveksle med uberørte ungmøer.

I Pilekrogen har Troense Bådelaug deres hyggelige brohavn som nabo
til sundfartsbåden“Helge”,som er en institution i området.Sæsonen igen-
nem sejler “Helge” i rutefart mellem Svendborg Havn og via Vindeby,
Christiansminde,Troense og Grasten påThurø ud til anløbsbroen lige ne-
denforValdemars Slot med sine museer og restaurant på Tåsinge.

Troense er reelt blevet en af Svendborgs større forstæder, domineret af
parcelhuskvarterer, men nede på søfronten og op ad Badstuestræde finder
vi de gamle smukke mere eller mindre fredede skipperhjem,hvor der bag-
ved lå langstrakte haver med frugttræer.

Desværre er købmand, bager og Svendborg Museums “Søfartssamlin-
gen” lukket, men vil man forkæle sig selv og nyde udsigten over sund og
bælt med ens opankrede båd i fokus, så ligger Troense Hotel og byder sig
til lige oven for brohavnen.


