LANGELINIE
En unik og betagende oplevelse året rundt i mere end 100 år

NUTID OG HISTORIE
Langs Faaborg Fjord strækker promenaden Langelinie sig fra Havnebadet til Klinteparken og Danland Feriecenter Klinten.
Strandpromenaden rummer store kulturhistoriske
interesser og er udpeget af det daværende Fyns
Amt som et særligt kulturhistorisk interesseområde.
Den spænder fra grønne parkområder og kirkegårde til boliger fra 1900-tallets begyndelse og til 1930erne.
Her ligger den Gamle og den Ny Assistens Kirkegård, Den Jødiske Begravelsesplads, Voigts Minde,
Klinteparken og tre tidstypiske bebyggelser.
Stien langs vandet er helt unik med den tre meter
skrånende stensætning med smukt tilhuggede
sten, et såkaldt glacis. Noget tilsvarende findes
kun i Ærøskøbing.

Langelinie i dag, set fra foran Kirkegårdsmuren ved Gl. Assistens
Kirkegård, mod byen.

Langelinie som det var først i forrige århundrede.

Korshavn og Store Svelmø.

sejlende svaner på fjorden eller en forblæst efterårsdag, hvor bølgerne kaster tang op på stien.
Vi er helt tæt på vandspejlets flade, og der er ikke
to dage, som er ens.

Øhavet

Med sin tætte tilknytning til fjorden og den
smukke udsigt over vandet og de grønne
parkrum er turen langs Langelinie et ideelt mål
for afslappende ture i al slags vejr.

Her er en smuk udsigt ud over fjorden, til Bjerne
Mark, Horne Land samt Bjørnø, Avernakø-

En gåtur ad denne promenade er altid en oplevelse, hvad enten det er en stille forårsmorgen med

Langelinies historie
Strandpromenaden blev anlagt af byens forskønnelsesudvalg.
Langelinie er blevet udvidet flere gange i takt med
byens udvikling.
I 1861 anlagde man den første strækning fra det nuværende Dosseringen ud til Assistens Kirkegården.
Stien og stensætningen ud mod vandet blev anlagt
for at undgå problemer ved højvande.
Da man i 1880´erne flyttede Voigts Minde fra sin
første placering mellem Dosseringen og havnen,
blev Strandpromenaden forlænget ud til parkens
nye placering.
Senere er den blevet forlænget ud til Klinten.

”Langelinie - Den smukke sti, der
forførte borgerskabets kvinder
ud til dans og fordærv i de lystne
anlæg ved Voigts Minde og Klinten, har betydet meget for befolkningsudviklingen i den gamle købstad.”
(Bjarne Bekker i bogen Faaborg Historier.)

Kort: VisitFaaborg
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SØBADE langs Langelinie
Der har gennem tiden været forskellige badeanlæg
langs Langelinie.
FØRSTE SØBAD. Allerede i 1880´erne var der
nogle driftige folk, der havde planer om at anlægge
en søbadeanstalt, men planerne blev først realiseret i 1905, da man købte et sammenklappeligt system fra Kerteminde.
Det bestod af badehuse til henholdsvis mænd og
kvinder med fem omklædningsrum til hver, et baderum med karbad og et toiletrum. Hver afdeling
var desuden udstyret med et ca. fem m højt tårn,
hvor der var placeret et ”styrtbadeapparat”. Mod
landsiden var der en overdækket veranda til afslapning.

1. Søbad

3. Søbad

Placering formodentligt i området ud for Østerbrogade 48
(”Dommerkontoret”) og den vestlige ende af Voigts Minde.

Placering ud for Voigts Minde, der hvor den store stentrappe i
anlægget er.

Denne første badeanstalt var formodentligt placeret ud for Østerbrogade 48/Voigts Minde. I foråret
1914 brændte det hele, mens det lå pakket ned for
vinteren på oplagspladsen. Branden formodes at
være påsat.

I løbet af 1930´erne blev problemerne med udledning af spildevand fra Østerbro og industrierne
omkring Sundet større og større. Sundhedsmyndighederne lukkede derfor badeanstalten.
TREDJE SØBAD. Søbadet blev derfor i 1937 flyttet
ud til Voigts Minde, hvor man nedenfor den store
stentrappe stadig kan se de tilhuggede sten, der
førte ned til selve badeanlægget. Den slags tilhuggede trapper findes et par steder langs stensætningen, da de lokale altid har haft tradition for at have
broer med både langs hele Langelinie.

ANDET SØBAD. Først i sommeren 1927 kom der
igen en søbadeanstalt. Denne gang var placeringen
nær ved havnen. Den lå nogenlunde på det sted,
hvor byens moderne havnebad nu ligger.
Den var opdelt i en mande- og en kvindeafdeling
og bestod af træhuse, der var bygget ud i vandet.
Mellem de to badehuse lå der en mindre kiosk,
hvor badebilletterne blev solgt. Også denne gang
var det initiativrige borgere, der havde skudt penge i byggeriet.

2. Søbad
Placering ud for Færgevej mellem havnen og Dosseringen.

Der var også flere fra det bedre borgerskab, som
havde broer med små omklædningshuse for enden
af deres broer.
Badeanstalten ud for Voigts Minde blev ødelagt af
isvinteren i 1947 og blev ikke opført igen. I stedet
blev sandstranden ved Klinten etableret i 1949.
FJERDE SØBAD. I 2014 blev Faaborgs nye bynære
havnebad indviet. Det er blevet meget populært og
bruges af såvel lokale som turister. Også denne
gang kom idéen til et nyt havnebad fra en gruppe
af lokale beboere.

2
4

I dag er Langelinie forbundet af et moderne havnebad i den ene ende af strækningen og en offentlig
sandstrand med broer i den anden ende.

2. Søbad

Havnebadet
(4. Søbad )

”Badehuset, som lå ud for Sct. Hansgade, var
ejet af en, som boede i det sidste hus før Assistents kirkegård ved Gåsetorvet på Østerbrogade.

1
1. Søbad

3
3. Søbad

Man hentede mod betaling nøglen hos ejeren.”
(Fra FB gruppen: Dengang i Faaborg)

Langelinie - Før og Nu - En oplevelses guide.
Udarbejdet af lokale beboere: Lisbeth Kaare, Lars Brokmann Torup, Anette Torup og Marius Jensen.
Se mere på www.faaborg-langelinie.dk
Projektet er udarbejdet i samarbejde med Faaborg Byhistoriske Arkiv, VisitFaaborg og Faaborg Menighedsråd.
Projektet er støttet af Faaborg-Midtfyn Kommune og Den Faberske Fond.

LANGELINIE
En unik og betagende oplevelse året rundt i mere end 100 år

SUNDRENDEN
Oprindelig var Sundet nord og nordøst for den
gamle bykerne forbundet med Fjorden gennem et
smalt udløb, Sundrenden. Vanddybden var så stor,
at større skibe kunne sejle ind til byens oprindelige
havn, som lå tæt på nutidens svømmehal.
Indtil 1400-tallet kunne skibene frit sejle ind i Sundet og ligge i læ for vind og vejr.
På dette tidspunkt blev der tæt ved Sundets udmunding i fjorden anlagt en vandmølle. Den var
placeret der, hvor Sundrenden i dag passerer
Svendborgvej. Der blev samtidig anlagt en bro,
Møllebroen. Herefter var besejling med større skibe fra fjorden ikke længere mulig.
Meget tæt herpå lå en af byens byporte, Østerport.
Den var placeret på det nuværende hjørne af
Østerbrogade og Færgevej.
I 1909 blev Sundrenden rørlagt på strækningen fra
krydset, hvor Østerbrogade i dag munder ud i Banegårdspladsen, til fjorden. Den har i dag sit udløb
tæt ved roklubben.
Renden er stadig åben fra den nye busholdeplads
til kraftvarmeværket.

På Resens kort fra 1677 ses hvordan Faaborg var omgivet af
fjorden og sundet
Gasværket ved det der nu er Færgevej. Gasværket eksisterede fra
1865 til 1963. Billede fra 1939.

På den ene side af gasværket lå Gasværksgade, men på den anden side lå kærlighedsstien, og for enden af den lå jordemoderens hus!

Ved Sundrendens udløb vest for roklubben er der ofte isfrit til stor
glæde for fuglelivet.

Sundrenden efter anlægget af jernbanen, men før udvidelse af
jernbaneterrænet i forbindelsen med etablering af færgelejer i
havnen. Strandvejen blev senere omdøbt til Gasværksvej og senere igen til Færgevej.

Når vi i skoletiden skulle til søbadet, så gik vi
i samlet trop hen ad Grønnegade og ned ad
Kærlighedsstien bag Gasværket og drejede til
venstre hen ad Langelinie.
Efter en rask spadseretur ad Langelinie kom
vi til søbadet.
(Fra FB gruppen: Dengang i Faaborg)
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FAABORG ROKLUB
Efter krigen i 1864 begyndte man at interessere sig
for sport. Der blev først oprettet skytte- og gymnastikforeninger rundt i landet. Senere fulgte bold-,
tennis-, ro- og sejlklubber.
I Faaborg forsøgte man igennem en del år at etablere en roklub, og endelig den 26. maj 1900 kunne
man fejre klubbens stiftelsesdag.
Fra starten var der omkring 15 aktive medlemmer,
og de kunne starte klubben ved hjælp af en række
passive medlemmer, som støttede med 25 øre om
måneden.
Den første roklub lå på havnepladsen bag det daværende slagteri.
Det var nærmest et lille skur.
I 1905 byggede man et nyt bådehus lidt syd for det
første sted. Her blev der også plads til omklædning
og bad, og der var endog altan med flagstang ovenpå huset.
I 1907 var Faaborg arrangør af en stor kaproning,
hvor mange byer deltog. Faaborg vandt her sin første sejr.

Klubbens tredje klubhus blev placeret ved Langelinie. Det blev indviet i 1923. Billedet er fra bådedåb i 1925.

Men dette hus blev også for lille, og i 1923 blev et
nyt bådehus taget i brug på en ny placering.
Der var en del modstand mod flytning til det nuværende Dosseringen, men da man så, hvor smukt
huset var, forstummede alle protester.
Men på et tidspunkt var dette hus også blevet for
lille til alle de aktive roere og de mange både, klubben efterhånden ejede.
Den 1. maj 1965 kunne man derfor indvi klubbens
fjerde klubhus, som var tegnet af den lokale arkitekt Aage Larsen.
Huset står der endnu og er ramme for en masse
aktive roere.

Klubbens fjerde klubhus

I 1930 fik klubben de første to kvindelige medlemmer og måske
derfor steg medlemstallet i 1931 fra 48 til 70.

Dygtige Faaborg-roere
Såvel mændene som kvinderne havde nogle
dygtige roere, og der er blevet taget en del medaljer hjem til klubben i tidens løb.

De første roklubber i landet var kun for
mænd.

I 1936 blev det til et Danmarksmesterskab i 2årers inrigger, og det gentog sig i 1952, 1963,
1964 og 1966.

Man mente, at kvinderne ville få større hænder og bredere bagdele af at ro. Og så fandt
man det uæstetisk at se svedende kvinder ro!

Mændene vandt 4-årers inrigger i 1938 og 1941.

I Faaborg Roklub blev de to første kvindelige
medlemmer optaget i 1930.

Og kvinderne vandt i 4-årers inrigger 1938.
I alt har klubben vundet danmarksmesterskabet otte gange.
Faaborg Roklubs andet klubhus lå ved Lillestrand.

I 1945 blev den første kvinde valgt ind i bestyrelsen. På det tidspunkt var der 37 kvindelige
medlemmer.
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DOSSERINGEN
Dosseringen kommer af det franske ord dos = ryg,
og begrebet bruges om en vej eller sti på en skråning, vold eller dæmning.

Plougs Skanse
I forbindelse med krigen mod England (1807-1814)
anlagde regeringen et større antal kystbatterier,
redouter og skanser. I Faaborg blev der anlagt et
batteri på slotsbanken ved Dyreborg til forsvar af
indsejlingen til Faaborg Fjord.

Dosseringen her i området er en lille vej med en
række huse ved et grønt område efter roklubben.
Den lille park var tidligere omkranset af et stendige, som blev fjernet ved parkens renovering i 2004.
Selve parken er uinteressant, men bemærk de
smukke huse i forskellige farver.
Området blev anlagt samtidig med at bygningen af
Langelinie tog sin start i 1860´erne.

Minen
Faaborg fik sin oprindelige ”minebøsse” i ca. 1920.
Det var en engelsk sømine – en såkaldt hornmine,
som blev skænket af Marineforeningen i byen. Den
tjente som mindesmærke og som indsamlingsbøsse til sømandsenker. Den gik til og blev fjernet i
1996.

Dosseringen blev anlagt som sti langs den nye kystlinje efter
anlægget af det første Voigts Minde. Dosseringen gik dengang
helt ind til Jomfrulågen.

Efter artillerimajor Von Friboes anvisning anlagde
købmand Simon Hempel Ploug for egen regning
en skanse øst for byen til forsvar for byen og havnen, Faaborg-Batteriet i 1808. Skansen blev forsynet med tre stk. 12 punds og to stk. seks punds kanoner. Samtidig bekostede han bygning af en kanonbåd.
Resterne af skansen ligger stadig i haven ved
Østerbrogade 16.
For sin store indsats til fædrelandets forsvar blev
storkøbmand Simon Hempel Ploug i året 1809 belønnet med Dannebrogskorset.

Den nye mine blev sat op i 2004 i forbindelse med
Faaborg bys 775 års jubilæum. Det er en lysegrå
amerikansk øvelsesmine.
Minen, der er opstillet ved Dosseringen ud for kirkegården, er sammen med flagstangen ligeledes
skænket af Faaborg Marineforening.

Billede taget fra Klokketårnet 1891. Bemærk at det første Voigts
Minde nu er blevet omdannet til jernbaneterræn med banegård
og de huse, der er i dag ligger ved Dosseringen er bygget.

Kamp i 1808
Den 20. juni 1808 nærmede to engelske brigger sig indløbet til Faaborg Fjord.
Da den forreste brig løb på Knastegrunden
lige syd for Bjørnø, kom det til kamp mellem
englænderne og Faaborgs to kanonbåde, der
var under ledelse af den meget unge søløjtnant Bruun.

Billede af ”den gamle” mine og lidt af stendiget.

Billede taget fra Klokketårnet omkring 1920. Bemærk at nu er
jernbaneterrænet blevet udvidet. Det lille parkanlæg ved Dosseringen er tilkommet, ligeledes Færgevej og et grønt område mellem Færgevej og jernbaneterrænet.
Jernbaneterrænets udvidelse skete i forbindelse med etableringen af et nyt færgeleje i havnen.

Ud på eftermiddagen løb kanonbådene tør
for ammunition. Ved hjælp af tidevandet og
med assistance fra den anden brig kom skibet fri, så begge brigger kunne flygte. Den
ene brig var ilde tilredt både på skrog og rig.
Efter slaget kunne bjørnøboerne udgrave
engelske kanonkugler fra klinterne - kugler,
der var gode til at male sennep med.
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GL. ASSISTENS KIRKEGÅRD
Kirkegården, der blev anlagt i 1811 på et stærkt
skrånende terræn mellem Østerbrogade og Langelinie, er opdelt i to terrasser.
Oprindelig var navnet blot Assistens Kirkegården,
men senere kom den til at hedde Gl. Assistens Kirkegård, da man i 1886 anlagde en ny kirkegård
længere ude ad Langelinie.
Kirkegården er mod Østerbrogade beskyttet af en
rødkalket mur og har en smuk kamtakket indgangsportal ved Gåsetorvet, mens muren ud til
Langelinie er af røde mursten med røde vingetegl.
Østerbrogade og Langelinie forbindes af en Lindeallé.

Obelisken
Granit-obelisken blev opsat i den østlige del af
kirkegården ud mod vandet i 1866 af byens borgere. De ønskede at hædre de faldne krigere, der var
døde på byens lazaretter i de Slesvig-holstenske
krige.
På selve gravhøjen er der nedsat 44 kalkstenstavler over faldne fra treårskrigen mellem Danmark
og Slesvig. Tavlerne blev rengjort i 2014, men det
er desværre svært at læse navnene. Gravhøjen er
desuden hvilested for faldne krigere fra 1864.
Inskription:
Til minde
Om de i årene
1848, 1849, 1850 og 1864
paa Lazaretherne i Faaborg fra Saar
Og Sygdom hjemgangne Krigere reistes denne sten af taknemmelige
Mænd og Kvinder

Indgangen til kirkegården fra Østerbrogade

Kirkegården har en fin vekselvirkning mellem
åbne og lukkede rum.

sten med et relief af en maler, der står ved sit
staffeli.

Kendte gravsteder

Hans datter Grethe, som var keramiker, ligger begravet ved siden af ham.

På den østlige del af kirkegården kan man finde
den berømte æresborger og fynbomaler, Peter
Hansens gravsted. (1868-1928)
Gravstedet er markeret med en stor rektangulær

Nær vandet kan man finde gravstederne for to andre kendte fynbomalere, Anna Louise Birgitte Syberg (1870-1914) og Jens Birkholm (1869-1915).
Man kan se deres og andre Faaborg-maleres værker
på Faaborg Museum.

En forordning fra 1805 krævede, at kirkerne
skulle anlægge nye kirkegårde uden for byen.
Dette stykke jord blev erhvervet i 1806, men
inden kirkegården blev taget i brug, anlagde
man i 1808 et kanonbatteri på en del af arealet.
Kirkeinspektionen fandt efterfølgende denne
jord uegnet til begravelser, og området blev
solgt fra i 1817.
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SLÆBESTEDET
Slæbestedet fik sin udformning med de tilhuggede
granitsten i forbindelse med forlængelsen af Langelinie ud mod Klinten.
Det har været brugt som landingssted for bjørnøboerne i forbindelse med etablering af vintervejen
over isen.
Under de strenge isvintre, har bjørnøboerne haft
tradition for at etablere en isvej fra øen til Sct.
Hansgade.
Når julen var godt overstået, gemte man juletræerne i tilfælde af isvinter. De blev brugt til at markere
vejen, når mennesker, mad og dyr skulle transporteres over isen. Man brugte en såkaldt isgeite, - en
kæp med en 6-7 cm lang stålspids i enden, til at
vurdere, om isen var tyk nok til, at man kunne bruge den som kørevej.

Billede af Langelinie og Slæbestedet fra 1928.

Isvejen var aldrig den lige vej, men kunne tit slå et
slag eller to på strækningen fra Bjørnø til slæbestedet.

Man brugte sommetider en gammel bil, hvor
man fjernede alle døre og påmonterede snekæder.

Ad denne vej fragtede man bjørnøboernes mælk,
slagtesvin og andet til fastlandet. Skolebørnene
kunne komme i skole, og pendlerne kunne passe
deres arbejde på land.

Inden for de sidste 50 år har der været isvintre i
1964, 1982, 1985, 1986, 1987, 1996.
Billede fra nyere tid, mens der stadig var træer på begge sider af
Langelinie.

Vi har sidst haft isvinter i februar 2010, men da
gik isvejen ind til Røde Kro, da den aldrig blev
helt sikker ind til Sct. Hansgade.

Da stenglaciset i 1860´erne blev forlænget fra
Dosseringen til kirkegården, kunne man ikke
længere svømme heste (Blomberg s. 425) ved
Strandvejen, men måtte i stedet svømme hestene ved Sct. Hansgade.
Om sommeren badede og svømmede de unge
mænd ud for Sct. Hansgade, men da de fandt
på at færdes langs stranden i nøgen tilstand,
blev det borgerskabet for meget.
Politimesteren måtte forbyde det og true
fremtidige overtrædere af forbuddet med korporlig straf. I 1893 anskaffedes en eksekutionsbænk til arresthuset. Den skulle anvendes
til risstraffen.
Transport over isen til Bjørnø 1940.
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VOIGTS MINDE - det nye
Voigts Minde blev anlagt i 1859 i området mellem
havnen og Dosseringen.

Mindestøtte

Navnet fik den for at hædre en af byens store købmænd Laurits Peter Voigt (1779-1859).

Midt i parken står der en mindestøtte for agent og
æresborger Laurits Peter Voigt (1779-1859).
Voigt var en af byens store købmænd. Han havde flere
skibe, som bl.a. sejlede regelmæssigt til havne i Europa
og til De Vestindiske Øer.

I forbindelse med anlæggelse af stationsbygningen
og rangerpladsen i 1884, inddrog man området og
flyttede parken. Det nye anlæg kom til at ligge længere mod øst mellem Østerbrogade og stranden.
Den blev indviet d. 5. Juni 1884.
I 1890 opførtes en pavillon på Voigts Minde. Den
blev brugt af byens borgere sommeren igennem, og
der blev afholdt store politiske og nationale festdage. Om søndagen var der koncerter og danseaftener.
I 1920 vedtog byrådet, at anlægget skulle ændres,
og pavillonen blev fjernet under protest fra byens
borgere.
I begyndelsen af 2000 tallet blev parken renoveret.

Voigt ydede i flere omgange økonomisk støtte til byen,
bl.a. i forbindelse med opfyldning ved havneområdet,
hvor der dengang ofte var højvande og mudret.
Den tidligere pavillon ved Voigts Minde. Den lå oppe ved den
store stentrapper, der endnu findes i parkens sydøstlige ende.

Kanonløbene fra 1795 er blevet restaureret efter
af have henligget i næsten 200 år, senest ved
mindestenen i Voigts Minde.

I taknemmelighed over dette blev parken opkaldt efter
ham. Senere skænkede medarbejdere og venner en
mindestøtte, som står i midten af parken. Mindestøtten
er udført af N. G. Henriksen, Faaborg (1855-1922) i glatslebet sort granit med bronze medaljon.

Bunker
I den østlige del af parken ud mod Østerbrogade
ligger der en gammel bunker. Den er bygget efter
2. Verdenskrig og kunne rumme 35 personer.

Mindesten
På skråningen ligger en sten med indskriften: 5te
Juni 1861 (Datoen for indvielsen af det første
Voigts Minde) og : 5te juni 1884 (Datoen for indvielsen af det nye Voigts Minde). Uden om stenene
er der et ovalt bed, som er omkranset af natursten.
Kanonerne
Der er opsat to historiske kanoner. I 2003 oprettedes Faaborg Kanonerlaug, som fejrer mærkedage i
byen ved at affyre kanonerne.

På Voigts Minde blev der “i tidernes morgen” holdt håndværks- og industriudstillinger, og der blev afholdt årlige
konservative grundlovsfester.
Industriudstilling i Voigts Minde.

Mod slutningen af sæsonen hændte det, at
ungdommen fra byens handels- og kontorverden holdt intime sammenskudsgilder
med kaffebord og dans i pavillionen, og det
fortælles, at damerne lod sig befordre af
“Onkel Toms Hytte” – en original omnibus
forspændt en enkelt hest.

For blot nogle årtier siden var der flere store træer end i dag. Orkan og sygdom i træerne har desværre gjort parken mere ”åben”
og lidt mere ordinær. Nu i er der plantet flere nye træer. Billedet
her er fra 1969.

Mod Østerbrogade og i skellet til
privathaverne mod vest var der en tættere
bevoksning med dunkle stier, yndet af den
sværmende ungdom.
Voigts Minde er et populært sted som scene
til bryllupsbilleder.
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DEN JØDISKE BEGRAVELSESPLADS
Faaborg Jødiske Gravplads er den ældste på Fyn.
Den grænser op til Voigts Minde med indgangsparti fra Østerbrogade. Desværre er den aflåst.
Mod syd grænser den op til Langelinie.
Selve pladsen består af to afdelinger, carréer. Afdeling A med fire lange rækker ligger ud mod vandet,
og afdeling B med to uensartede rækker ligger nærmest ved indgangen.
At det netop blev Faaborg, som blev stedet for
gravpladsen, skyldes en driftig ung mand, Lucas
Abraham, der kom til Faaborg fra Slesvig i 1793
som 17-årig for at søge lykken som handelsmand.
Den 9. september 1796 fik han borgerskab som
handelsmand, og da det gik ham godt, indkaldte
han snart sine to brødre Joseph og Levin som medhjælpere i sin virksomhed. Ligeledes flyttede deres
fire søstre til byen, og da de kort efter blev gift, varede det ikke længe før, der var skabt en jødisk menighed.
Den 12. december 1795 fik Lucas Abraham tilladelse
til at købe et jordstykke uden for byen med henblik
på at anlægge en gravplads.

Indgang til kirkegården fra Østerbrogade

Den første begravelse fandt dog først sted den 25.
maj 1806.

Den jødiske menighed i Faaborg må have
regnet med, at menigheden ville bevare eller
måske ligefrem forøge sit antal af medlemmer, siden de valgte at investere i opførelsen
af en helt ny synagoge i 1860. (Synagogen
ligger i Klostergade 12, og ejes af Frimurerlogen).

Der har været 165 gravpladser, hvoraf under halvdelen er bevaret. De gravpladser, som havde et trækors, er gået til, mens de gravpladser, der er forsynet med en gravsten, stadig står tilbage på den store græsplæne.
De mange begravelser i Faaborg skal ses i lyset af,
at menigheden strakte sig over store dele af Østfyn.
Dertil kom, at menigheden i Odense benyttede sig
af begravelsespladsen, indtil de fik deres egen i
1825.
Da menigheden var størst, var den på omkring 150
medlemmer.

Carréerne, her med carré B forrest.

Grundlæggeren af menigheden i Faaborg, Lucas
Abraham ligger begravet på plads: A-1-3

små sten på gravstedet eller oven på gravstenen.
Det er ud fra tanken, at blomster er forgængelige,
men stenen ligger der for evigt.

En jødisk begravelse

Efter jødisk religiøs opfattelse er gravpladsen den
dødes eje til evig tid. Den benævnes også som
“evighedens hus”

En jødisk begravelse ligner på mange måder den
kristne. Der er dog tradition for, at man skal begraves meget hurtigt efter dødens indtræden - helst
inden 48 timer.
Man bruger ikke blomster eller kranse, men lægger

På gravstenene finder man inskriptioner på hebraisk og tysk og fra nyere tid også på dansk. De
lange tekster er en slags hyldest til den afdøde.
Den sidste begravelse fandt sted i 1983.

Men kort efter synagogens opførelse begyndte det at gå kraftigt tilbage i Faaborg.
Fra 1870 til 1880 blev menighedens størrelse
halveret, og denne udvikling fortsatte ind i
1900-tallet.
Nogen mener, tilbagegangen skyldes, at flere
provinsjøder blev integreret i det ikke jødiske omkringliggende samfund, bl.a. via ægteskaber.
Man mener desuden, at integrationen gjorde
det vanskeligt for jøder at overholde de religiøse leveregler. Derfor flyttede de religiøse
provinsjøder til København eller udlandet,
hvor menighederne var større, og det derved
var nemmere at leve et religiøst jødisk liv.
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NY ASSISTENS KIRKEGÅRD
Den gamle kirkegård var blevet for lille, og kommunen købte denne jordlod for 2500 kr. i 1881 og i
1886 blev den taget i brug.

Mod Strandpromenaden er der opsat et hvidmalet stakit oven på kvaderstenene, så det er muligt
udefra at kigge ind på gravstedet.

Kirkegården er anlagt i to terrasser skrånende ned
mod Langelinie.

Gravstedet har to støbte gravkamre i beton, og
det er dækket af to vandretliggende sandstensplader. Området er omkranset af en lav mur af
kvadersten.

Østerbrogade forbindes med strandpromenaden af
en linde allé gennem kirkegården.

Sandstenspladen blev først lagt på i 1920. Herpå
kan man læse Johannes V. Jensens mindedigt.
Kapellet
I 1895 blev kapellet bygget efter tegning af savværksejer H. P. Hansen. Når der var lig i kapellet,
blev der hængt hvide lagener for vinduerne.

Mads Rasmussen (1856-1916) var én af Faaborgs
betydningsfulde erhvervsmænd og kunstelskere.
Han var mæcen for Faaborg-malerne og stifter af
Faaborg Museum.

Mads Rasmussens Familiegravsted
I familiegravstedet er der yderligere tre gravsten.
Til højre ligger Mads Rasmussens hustru, Christine Rasmussen begravet. Denne stenplade er tegnet af Kaare Klint.
Mod vest ligger deres datter, hendes ægtefælle
samt deres datter begravet.

I 1914 bad Mads Rasmussen Faaborg Museums arkitekt, Carl Petersen (1874-1923) og billedhugger Kai
Nielsen (1882-1924), som også har skabt Ymerbrønden på Torvet, om at tegne et familiegravsted på
den nye Assistens kirkegård.

Mod øst ligger deres søn, Holger M. Rasmussen,
der i mange år var direktør for Faaborg Museum
samt dennes hustru. (Kilde: stavn 2015
(Brandrup))

Mads Rasmussen døde i april 1916 i København. I
september var gravpladsen færdig, og Mads Rasmussen blev begravet på en plads helt ud til Langelinie den 23. september. Dette område havde tidligere ligget ubenyttet hen.

Blev bygget i 1902. Muligvis til købmand og isenkræmmer Axel D. Holm, som dør i 1929.

Mausolæet

Kirkemuren
I forbindelse med etablering af gravstedet var

Krigergravene
Den 15. februar 1944 styrtede et engelsk bombefly med syv mand ned på Sundet lige uden for
bykernen.
Fem besætningsmedlemmer døde på stedet. To
overlevede og kom i tyske krigsfangelejre.
De fem soldater blev begravet respektløst uden
ceremoni af tyskerne, men mange Faaborgborgere mødte senere op med en præst og
afholdt en mindestund.
Efter krigen er gravstedet forsynet med officielle
gravsten med navnene på de faldne britiske soldater.

man nødt til at etablere en afgrænsning ud mod
Langelinie.
Carl Petersen (1874-1923) stod for tegningen af
denne smukke og harmoniske mur. Den lave stenmur og de femten piller er opført af kløvede granitsten. Imellem pillerne er der hvide træstakitter,
som står i smuk kontrast til granitmuren.

Johannes V. Jensens mindedigt på sandstenspladen ved Mads Rasmussens gravsted:

FYNS GRØDE BLEV
GULD I HANS HAAND
OG GULDET BLEV FARVE
SJÆLDEN HAR JORDFØDT
BEDRIFT SAT SIG SAA
SJÆLFULDT ET SPOR
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KLINTEPARKEN
Klinteparken er udformet i romantisk stil med
slyngede stier, græs, blomster og enkelte eksotiske
træer. Hjørnet op mod Svendborgvej er beplantet
med bøgetræer. Terrænet falder jævnt mod fjorden.

HELLIGKORS KILDEN (fredet)

I 1899 byggede købmand Lars Larsen villaen Solhjem på en 7 tdr. land grund mellem Svendborg
Landevej og stranden. Hans bror, forstmanden Carl
Larsen, skabte parken Carolinelund med mange
sjældne træer og buske og egen sandstrand.
I 1930 købte Faaborg Kommune villaen og parken,
og der blev etableret en gangsti til stranden. Villaen blev omdannet til restaurant og indviet i 1931. På
dette tidspunkt får området navnet Klinten og
Klinteparken.

Ved den seneste renovering af legepladsen i parken, blev den
gamle “Raket” fundet frem og sat op igen.

Helligkors kilden ligger i den nordlige del af
parken med et synligt vandspejl. Den består af
et 3 x 4 m stensat bassin samt en mindetavle.
I en præsteindberetning fra begyndelsen af
1600-tallet omtales et kapel, som har ligget på
dette sted i tilknytning til kilden. Man har i
1916 fundet en stensætning rundt om en brønd
samt et guldkors.
Der er tidligere afdækket en ca. 10 m lang
plankevej. Den eksisterer ikke mere og formodes at være overdækket igen.
Ifølge overleveringer fra gamle bysbørn, så er det
fra denne kilde, at byens munke i sin tid
solgte helligt og helbredende vand.

Den store hængebøg.

Borgmester Engelund taler ved et Alsangs stævne
under krigen.

Handelen gik godt, men som det så ofte går, stoppede handelen, da munkene skulle have fået svære
moralske skrupler på grund af den udeblivende virkning.

I gamle dage" det vil sige i 60`legede jeg meget i Klinteparken. Dengang var det et skønt
sted at lege og senere at sværme.
I gartner Whitt´s tid var parken fyldt med
gemmesteder, kravletræer og blomster. Der
var velholdte hække og stier, hvor man kunne være i fred for andres blikke.
Og så var der rigtig mange sjældne træer.
Dem har stormene taget i årenes løb, og desværre er ikke et eneste af dem blevet genplantet.
Parken bruges flittigt i sammenhæng med badestranden , men også til en række andre aktiviteter
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KLINTEN og KLINTESTRANDEN
Klintestranden
Sandstranden ved Klinten blev anlagt i 1949 ud for
Restaurant Klinten. Der var omklædningsrum for
damer og herrer, og i midtersektionen kunne man
købe is, slik mm. Entréen var 25 øre.
I mange år var der et springtårn ud for molen.
Stranden er i de senere år blevet renoveret og udvidet. Klintestranden har ”Blåt Flag”, som er en garanti for høj standard inden for miljø, vandkvalitet
og sikkerhed.
I selve Klinteparken ligger der en toiletbygning
med gode faciliteter.
Klinten og Danland
Danland Feriecenter Klinten blev indviet i juni måned 1977 under stor festivitas. Kongeskibet kom til
byen. Om eftermiddagen drog man med Dronning
Margrethe, de to prinser samt Borgmester Richard
Hansen i spidsen ud til det nye hotel.

Billede fra den gang der var campingplads ved siden af Klinten. Officielt var der ikke adgang til tårnet. Men med lidt forsigtig snilde, så
snød man sig derop. Fantastisk syn ud over fjorden.

Det ligger på den placering, hvor købmand Larsen
byggede sit smukke privathjem, ”Solhjem” i 1899,
og som kommunen i 1931 omdannede til forlystelsesetablissementet ”Klinten”.
I dag er centeret udstykket i ejerlejligheder. Lejlighederne kan lejes igennem Danland.

Danland Feriecenter Klinten og stranden 1988

Villaen “Solhjem”

Parkrestaurant Klinten

I de vilde 60´erne var Klinten byens forlystelsessted med topløs gogo dans i restauranten og store jazz- og pigtrådsballer i Salen.
De sidste år ”Klintekongen”, som ejeren blev
kaldt, havde stedet, gik det meget ned ad
bakke.
En dag kom min far derhen, og
”Klintekongen” var i fuld gang med at plastikmale alle tæpper med en gulvskrubbe,
"For så er det lettere at tørre bræk op efter
gæsterne".
Alt var meget misligholdt til sidst, desværre.
For det var et flot hus.
(Fra FB gruppen: Dengang i Faaborg)

Stranden bliver brugt året rundt. Her er det ”Klintevikingerne” i aktion. (Billede fra www.klintevikingerne.dk)
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