BRANDSØ
Øens historie indtil år 1900
er nu udkommet

Brandsø i Lillebælt er en af Danmarks 406 øer og samtidig en af næsten lige så mange øer, der ikke er beskrevet i
dybden eller som helhed. Det rådes der bod på ved udgivelsen af denne bog om øens historie indtil år 1900.
Brandsø – en meget lille ø
Brandsø tilhører Wedellsborg Gods. Den er kun godt 2 km2 stor, har haft 11 beboede ejendomme og en
indbyggerskare på 65 beboere, da antallet var højest.
I dag er øen uden faste beboere i de nu seks tilbageblevne huse, der lejes ud til sommerbeboelse.
Naturen er smuk og varieret med skov og mose og åbent land, der afgræsses af krondyr og mufloner som led i et
naturplejeprojekt.
En spændende historie
Hver dansk ø har selvsagt sin egen ofte meget interessante historie, men ikke ret mange af de danske småøer kan
gennem en totalhistorisk beretning bibringe til så mange hjørner af dansk natur-, kultur-, lokal- og national historie
som Brandsø.
Bogen skal læses, som det den er, og som det formålet med bogen har været: Gennem beretninger om lokale
forhold, hændelser, episoder mv. så bredt og dybt som muligt at bekrive Brandsøs historie frem til år 1900.
I bogen beskrives øen tematisk og kronologisk indenfor hvert tema, hvorved øens historie stykkes sammen og
fremstår som et hele.
Der fortælles om flint og fortidsminder, gods og grevskab, bebyggelse og beboere, jord og jagt, mose og mågeæg,
skov og skole, krig og kærlighed, pest og post, skatte og smuglere, færge og fæstere, stormflod og sømænd, død og
drukning, kirke og kunst, alderdom og afvikling samt meget mere. Emnerne er mangfoldige.
Rødderne på Brandsø
Jeg har rødder på Brandsø. I fem generationer var mine forfædre fra 1733 til 1892 fæstere af øens ældste gård. Det
er til dels det, som har ansporet mig til at skrive bogen.
Jeg blev nysgerrig på, hvordan det var at leve og bo dér, men nysgerrigheden om mine forfædres liv på øen bredte
sig til interessen for, hvordan et så lille samfund fungerede, og hvad der bestemte og påvirkede livet på øen. Derfor
gik jeg i gang med at undersøge, hvad det indebar at have boet på øen, hvad befolkningen var underlagt af krav og

havde af rettigheder, samt hvad der skete i den store verden udenfor Brandsø, som fik indflydelse på øens og
befolkningens historie. Efterhånden tegnede der sig et billede af øens historie, og idéen om at udgive en bog om
Brandsøs historie tog form. Nu, hvor bogen er en realitet, håber jeg, at den vækker interesse for et bredt publikum,
idet det har vist sig, at øens historie ikke blot appellerer til efterkommere af øens tidligere beboere. Historien
rummer mange aspekter, som kan relateres til lokalhistorie samt til ø- og godshistorie generelt. Brandsøs historie
rummer desuden også hjørner af vores nationale historie, idet øen spillede en væsentlig rolle i Svenskekrigene 165760 samt i de nationale foranstaltninger for at forebygge pesteudbrud kommende fra Østersøen i begyndelsen af
1700-tallet.
Fra idé til virkelighed
Det har været en lang rejse fra idé til virkelighed. Jeg har i de seneste år har arbejdet på at samle materiale sammen
og dernæst sammenfatte alle oplysningerne. Ustandselig dukkede der spændende og interessante oplysninger op
om øens historie. Det har været et enormt arbejde, men det har først og fremmest været sjovt og lystbetonet, så det
har været hele rejsen værd.
Nu er rejsen slut. BRANDSØ. Øens historie indtil år 1900 er udkommet, og jeg er meget glad. Nu har min fædrene ø
fået sin helt egen bog.
Jeg ønsker alle, som køber bogen, rigtig god læsning. Jeg håber, I får lige så stor glæde af at læse bogen, som jeg har
haft ved at skrive den.
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