
 

Egense - Rantzausminde Lokalhistorie 

Nyhedsbrev  
november 2022 
 

En støt voksende forening 
Vi i bestyrelsen og arkivisterne kan mærke at lokalhistorie er 

noget der vækker interesse. Ikke bare blandt de ”gamle” 

Egenseboere, men også blandt mange af de tilflyttere vi får til 

lokalområdet i disse år. Det viser sig i at vi ganske langsomt 

bliver lidt flere medlemmer i foreningen, pt 67, og især ved at 

vores Facebookgruppe vokser hurtigt. Lige nu knapt 1100 

følgere. Vi drømmer om at bare lidt flere følgere vil tage næ-

ste skridt og melde sig ind i foreningen. 

En hilsen fra bondestenalderen 
Normalt er den historie eller de arkivalier vi beskæftiger os 

med i arkivet måske 100 eller højst 200 år gamle. En tilfældig 

kratten i jorden kan dog pludselig bringe virkelig gamle nyhe-

der frem.  

Flittige folk omkring Egense Forsamlingshus har her i sommer 

været i gang med at forberede plantning af kirsebærtræer på 

Grønningen ved siden af forsamlingshuset. I forbindelse med 

harvning af jorden dukkede der en fantastisk flot stenøkse 

frem: tilhugget i rødbrun flint, omkring 16 cm langt og 6-7 cm 

bredt og glatslebet på de brede sider. Stenøksen har været 

forbi arkæologerne på Svendborg Museum som vurderer, at 

flinten er tilhugget for ca. 5300 år siden i den periode der 

kaldes ældre bondestenalder. Nærmere betegnet er der tale 

om en tyndnakket økse af Blandebjergtypen (Blandebjerg er 

et fundsted på Langeland, der har givet navn til lige netop 

denne type). Vi håber, at vi på et senere tidspunkt kan kom-

me til at udstille øksen i forsamlingshuset. 

Nye arrangementer pa  vej 
Vi har gennem årene haft stor succés med vandringer i sog-

nets forskellige områder. Senest besøgte vi i maj med 50 del-

tagere Lehnskov Gods og Strand.  

I foråret 2023 planlægger vi en vandring i Skovsbo og om-

kring Egense Ås. Der bliver også arbejdet på et foredrag til 

foråret med titlen ”Egense Sogn på 46 minutter”. Et billed-

show som i kort og koncentreret form kan introducere vore 

nye beboere i sognet til dets historie—men som også vil være 

interessant for os, som er knap så nytilflyttede. Nærmere om 

tid og sted for disse arrangementer følger.  

Arkivernes dag i Egense 20/11 
I år har vi i Egense slået Arkivernes Dag sammen med årets 

julebazar i forsamlingshuset den 20/11. Medens temaet i 

bazaren forventeligt er jul, så vil vi i år fokusere på Egense 

Sømandsforening. Besøg bazaren og arkivet kl 10-15. 

Følg med pa  hjemmesiden 
Vi forsøger løbende at holde vores hjemmeside opdateret 

med nye historier. For tiden er vi i gang med en større opryd-

ning på hjemmesiden. Læg vejen forbi https://egense-

lokalarkiv.dk og find en god historie. 

Kom forbi … vi vil sa  gerne ha’ besøg! 
Arkivet er åbent hver anden tirsdag i lige uger - fra kl. 9:00 og 

til kl. 12:00. Vi holder til i Egense Forsamlingshus, Skovsbovej 

338. Gå op på 1. sal. 

 


