
Skattergade 1, bevaringsværdi: 5 
matr. Nr. 650 a og 649. 
            

                                                                                                                      
 
På denne store grund, der er hjørnegrund til Korsgade, og hvor en del af forhuset – af hensyn til eventuel fremtidig gadeudvidelse – 
er rykket tilbage fra Skattergades gadelinje, stod i 1761 et stort bygningskompleks med 3 forhuse på henholdsvis 7, 16 og 3 fag i 1  
etage og 1 forhus på 4 fag i 2 etager, alle af bindingsværk med tegltag. Hele dette bygningskompleks bestod næsten uforandret til 
1840, hvor en ombygning fandt sted. 
Herefter har den samlede bebyggelse haft 1 forhus med 10 fag i 2 etager med fuldmur til gaden, og 1 forhus på 12 fag i en etage, 
muret og blændet bindingsværk. Senere ombygninger og forbedringer, bl.a. efter en brand i 1858 har ikke medført principielle 
ændringer heri, men det må dog – som ovenfor anført – bemærkes, at det 1 etages forhus på hjørnet til Korsgade har fået sin 
facade sin facade totalt ændret ved kravet om tilbagerykning og hjørneafskæring. Bebyggelsen mod gaden består således af 2 
komplet adskilte dele: Det 1 etages forhus, der udfylder hjørnet til Korsgade, hvis tilbagerykkede facade pudset, gulmalet og 
udstyret med store butiksruder, og det 2-etages forhus med facade til Skattergade alene. Dette har også muret og pudset facade, 
malet i en lys rødlig farve. Soklen er gråmalet. Tager er beklædt med røde vingetegl.                             
Medens den 1-etages bebyggelse på gadehjørnet er af ringe arkitektonisk og miljømæssig værdi, passer det 2-etages forhus pænt 
ind i gadens særlige miljø.   
Ejendommen matr.nr. 649 a blev i 1837 frasolgt hjørneejendommen matr. 650 a som et 10 fags kornmagasin, men senere, efter en 
brand og efterfølgende opbygning, overtaget af ejerne af hjørneejendommen, med hvilken den har samme nummer. 
 
 
 
 
 
 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   1850-1900 
 
 
 
 
                                                                                                                          1940’erne 



Ejere: 
Nævnes i 1761.  Jacobsen, Rasmus 
Nævnes i 1771.  Lang, Jens Pedersen 
                 1784.  Provst Rasmus 
                 1801.  Hansen, Mads, købmand 
                 1825.  Madsen, Hans, købmand 
                 1843.  Strigler, Johan Frederick Gotlieb, farver 
                 1859.  Lange, Christian Peter Valdemar, farver 
                 1869.  Wiggers, Carl Wilhelm, farver 
                 1874.  Wiggers, Poul, købmand 
Senere.   Brødrene Christian, Frederik og Johan Wiggers 
                 Vi er i tvivl om hvad der er sket efterfølgende, men vi prøver: 
                 1932.  Firmaet Thorbiassen og Askegaard 
                 1939.  Askegaard, Ingeborg 
                 1964.  Busk Renseri 
                 1981.  Busk, Simon renseriejer   
                 1989.  Sørup Byggefirma 
 
                 Efterfølgende er ejendommen opdelt i 7, nu 6 
ejerlejligheder. 
                                                                                                                                     1950’erne 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1960’erne 
 
Der er meget historie i denne hjørnejendom, og der har været mange forskellige erhverv i ejendommen. 
Vi kan se at fra omkring 1843 og frem har der været farveri i ejendommen. Det var den ene af de 3 Wiggers brødre, Vilhelm 
Wiggers, der i midten af 1800-tallet bosatte sig i Svendborg og købte farveriet på hjørnet af Korsgade og Skattergade. Senere har 
der været mange forskellige erhverv i hjørneejendommen i 1940’erne have Christoffer Christoffersen en blomster-, frugt- og 
grøntforretning, han boede i øvrigt lige over gaden på 2. sal i nr. 4, senere solgte frk. Askegaard kunsthåndværk fra butikken, 
medens den anden del af huset rummede ”Fyns Centraltrykkeri” ved bogtrykker Høegsfeldt. I 1953 Startede Martin Boye 
møbelpolsterværksted i baghuset og udvidede senere med møbelforretning i hjørneejendommen og stueetagen i den 2 etages del 
af ejendommen. Boyes Møbler flyttede i 1986 til Englandsvej og senere åbnede Svendborg Fysioterapi i lokalet på hjørnet. 
             
                              

 
 
 
 
 
 



Skattergade 3, bevaringsværdi: 6 
Matr. Nr. 648 
 
På ejendommen stod fra 1808 et 7- fags forhus i 1 etage, af 
egebindingsværk med tegltag og en 3-fags kvist. I huset var 3 
værelser forsynet med ”paneler og fjællegulv”. I 1847 har huset fået 
brandmuret forside, og i den skikkelse står det – bortset fra visse 
moderniseringer -til i dag. 
Forhuset har en 1-etages muret og pudset facade, med stor 2-fags 
facadegavlkvist, afsluttet med en trekantet fronton, med 
pudsprofileret bånd langs kanterne, samt fremhævet sålbænk under 
alle vinduer. Under tagudhænget er der pudsprofileret   gesimsbånd. 
Soklen er pudset og sortmalet. Taget er beklædt med røde vingetegl. 
Der er i nyere tid tilføjet en kvist. 
 
Forhuset er et smukt, velbevaret eksempel på det borgerlige byggeri 
i forrige århundredes midte, og passer godt i Skattergades 
købstadsmiljø. 
 
Ejere: 
 
1761   Mansfeldt, Otto.                -nævnes 
1771   Rasmus Jacobsens enke   -nævnes 
1789   Madam Sevel 
1812.  Mølmarx, Abraham 
1812   inspektør Bojes enke 
1839   Ridder C.J.Berg til Skjildenæs, proprietær 
1840   Boje, Helene  
1852   Hansen, H.P., skibsredder 
1852   Weeke, H.F., købmand 
1874   Jørgensen C., detaillist 
1886   Udlægsskøde til firmaet L.J. Baagøe 
1894   Jensen, P., bager 
1899   Udlægsskøde til murermester Carl Nielsen og møller Anders Petersen 
1918   Christensen, Hans, blikkenslager 
1920   Jensen, Chr. M., arbejdsmand 
1927   Skifteudskrift for enken Nielsine Jensen 
1931   Sørensen, Hans Marius, repræsentant 
1941   Hansen, Andrea 
1942   Kirstein, Ingvar, købmand 
1942   Mathiasen, Axel, børstenbinder 
1942   Pil, Anton (endeligt skøde 24/4-1945), børstenbinder 
1947   Petersen, Rasmus, fisker 
1947   Kirstein, Ingvar 
1947   Alfred Olsen, arbejdsmand 
1970   Joost, Henry, repræsentant                                                                                            1940’erne 
1974   Grevelund, Søren 
1985   Pedersen, Birte og Hansen, Henning   
1996   Engel, John, ingeniør 
2007   Odgaard, Madeleine og Jensen, Dan Birger 
 
 
Der har aldrig været erhverv i denne ejendom. 
 
 
 
 
 
 
 



Skattergade 5, bevaringsværdi: 6 
Matr. Nr. 647 
 
Indtil 1803 stod der på denne grund et 4-fags 1 etages 
bindingsværks forhus med tegltag, som i det nævnte år blev 
erstattet af et 7-fags egebindingsværkshus i 1 etage med 
tegltag. Dette forhus er blevet nedrevet, formentlig omkring 
århundredeskiftet og erstattet af det nuværende 2-etagers 
forhus, med fuldmur af røde sten, og taget, der tidligere har 
været med røde vingetegl, er i dag beklædt med røde 
bølgeeternitplader, ligesom huset er malet i 2 røde nuancer. 
Huset er i dag indrettet til beboelse. 
 
Ejere: 
 
1761.  Friis, Jesper 
1787.  Wilhelm, Jacob 
1798.  Wilhelm, Frederik Ditzel 
1806.  Rasmus ?, provst 
1814.  Berggren, Heinrich, bygmester 
1816.  Wilhelm, Erich 
1829.  Christiansen, Niels C., skolelærer 
1838.  Fontenai, fhv. toldinspektør 
1852.  Eilertsen, Peter, skomagermester 
1861.  Eilertsen, Gjertrud Kirstine, enken 
1898.  Jensen, Jerns Jørgen (af Thurø), svigersønnen 
1900.  Juul, Niels Peter, skomager 
1918.  Hansen, Valdemar, konsul 
1933.  Rasmussen, Hans Peter, skibstømrer 
1947.  Andersen, Anders Christian, former 
1989.  Ole Jacobsen 
 
 
 
Der har i årenes løb været forskellige erhverv i denne ejendom, der har været en tandteknik-klinik, en 
fodpleje-klinik, og så drev Claus Højmark og Niels Hansen forretningen ”Slendrian og Smøl”, du kan se mere 
om forretningen her på hjemmesiden under ”Interviews” om ”Gamle” forretninger. Og. Da”Slendrian og 
Smøl” lukkede åbnede Tina Gjersen-Sav et guldsmedeværksted og forretning i lokaler, og det kan du også se 
mere om under ”Interviews”. Forretningen er nu lukket, men Tina har stadig værksted i Skattergade, nu i nr. 
34. 
 
Der er nu lejligheder i hele ejendommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Skattergade 7, bevaringsværdi: ingen 
Matr.nr. 646 
 
På denne grund stod i 1761 et 4-fags 1-etages bindingsværks forhus med 
stentag, som i 1803 blev erstattet af en nybygning, der karakteriseres som 
et 7-fags 1-etages forhus af egebindingsværk med tegltag, en 3-fags kvist 
og indkørselsport i 2 fag. Dette forhus er formentlig i 1880 blevet 
fuldstændig ombygget til 2 fulde etager og fuldmur mod gaden. 
Forhuset har muret facade, malet i rød farve, med pudsprofileret 
kordongesims mellem etagerne og hvide sålbænke under vinduerne. 
Soklen er pudset og malet i en sort farve. Porten er malet i en hvid farve 
Med sin stilfærdige, ret nye, smukt behandlede facade passer dette 
forhus godt i Skattergades særlige miljø. 
 
Ejere: 
 
1682.  Nielsen, Anders, skrædder 
1723.  Nielsen, Bodil, enken 
1761.  Friis, Jeppe 
1787.  Wilhelm, Jacob 
1798.  Wilhelm, Frederik 
1816.  Wilhelm, Erich, bager 
1844.  Olsen, Jeppe, malermester 
1884.  Johannesen, Doris 
1902.  Tange, Peter, gæstgiveriejer 
1921.  Fynboe, Gustav Emil Sølling, fogedudlægsskøde 
1940.  Firmaet Petersen og Sørensen 
1945.  Knudsen, Alfred, vulkanisør 
1947.  Henriksen, Vilhelm F., vognmand 
1966.  Henriksen, Ellen Maria 
 
Ejendommen er i dag udstykket i ejerlejligheder og det tidligere baghus er nedrevet og en ny og 
moderne bolig er opført.     
                                                                                                                                                                                       Gamle baghus            
 
Der har været en del forskellige erhverv og sågar et gæstgiveri i ejendommen. Lad os starte 
med gæstgiveriet ”Kronen”, som Peter Anton Tange overtog fra Doris Johannesen i 1902, 
Peter Tange var 26 år og han kom fra Odense. Gæstgiveriet var af den slags, hvor selv 
rejsende svende havde råd til at overnatte. Der var værelser til leje i baghuset, og i forhuset 
var værtshuslokalerne, hvor der blev serveret mad og drikke. De næste par år skete der en 
del hos Peter Tange, og vi har været i politirapporterne fra den tid og fundet så mange 
optegnelser, at vi inden længe kommer med en 
hel historie om Peter Tange og hans tid på 
”Kronen”.   
 
 
I 1947 købte vognmand V.F Henriksen 
ejendommen, og drev sin 
vognmandforretning/flytteforretning herfra, det 
i Svendborgborg så kendte firma ”Budcentralen 
2021”, opkaldt efter forretningens 
telefonnummer. Familien Henriksen boede i 
stuetagen og på 1. sal boede cykelsmed Ejnar Rasmussen, der havde værksted i baghuset.  
I dag har Tine Andersen Idrætsskade- og massørklinik i baghuset.                                                           V.F. Henriksen ved sin flyttevogn 

 
 
                                                                                                                                                                                

 



Skattergade 9, bevaringsværdi: 7 
Matr. Nr. 645 
 
Det nuværende forhus blev i 1828 ombygget til 5 fag i 1 etage, af 
egebindingsværk med tegltag. Dette forhus står endnu på grunden, om end det 
er undergået væsentlige forandringer bl.a. ved at facaden i 1874 er nyopført i 
fuldmur. 
Forhuset har muret og pudset facade malet i en gul farve. Taget er beklædt med 
vingetegl og påbygget en lille kvist. Facaden er inden for de senere år blevet 
ombygget med bl.a. sprodsede vinduer og huset passer pænt ind i gaden miljø. 
 
Ejere: 
 
1682.  Tordsen, Hans 
1723.  Magdalene Skræders 
1756   Dauer, Christian, skrædder 
1805   Hansen, Peder, skomager 
1829.  Hansen, Hans Christian, skomager 
1844.  Mølmann, A.G., commissionair 
1844.  Lindtner, Carl, sømand 
1874.  Lindtner, Ane Marie, enken  
1884.  Lindtner, Martin Pauli, skibsfører 
1890.  Muserud, Niels Peter, tømrer 
1922.  Muserud, Gjerttrud Kathrine Rasmine, skifte 
1923.  Hansen, Rasmus Chr., landpost 
1942.  Hansen, Louise Frederikke, skifte 
1945.  Hansen, Aksel, arbejdsmand 
1956.  Hvidkilde, Hans Jakob, maler 
1958.  Pedersen, Anna Johanne, bogholderske 
1968.  Jensen, Rasmus, specialarbejder 
1969.  Schjött, Anders Eriksen, skomager 
1976.  Schjött, Laura Marie, skifte 
1978.  Andersen, Elisabeth Juhl 
1987.  Jensen, Gitte Fonnsbeck og Brandt, Peter 
1995.  Labaut, Kirsten 
1998.  Marguard, Birthe 
            Tove Rasmussen 
 
Vi ved ikke om der har været erhverv i denne ejendom. 
 
Der er dog en meget sørgelig hændelse, der knytter sig til denne ejendom, nemlig 
”Skattergadeslaget”, der fandt sted natten til den 18. marts 1945, hvor tyskerne angreb 
modstandsgruppen, der holdt til i Skattergade 11, og tre blev dræbt, bl.a. Sofie Nielsen, der 
boede i nr. 9. Hun var nysgerrig og skulle se hvad der dog skete i gaden og da hun kom ud 
af huset blev hun dræbt af tyskerne, og efterfølgende smidt ind i gangen i huset. 
Den historie kan der læses meget mere om på hjemmesidens ”Gadens Historie” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sofie Nielsen 



Skattergade 11, bevaringsværdi: Ingen 
Matr. Nr. 644 
 
Om denne ejendoms tidlige historie kan oplyses, at forhuset i 1771 bestod af 5 
fag, som i 1801 beskrives som værende i 1 etage af egebindingsværk med 
tegltag. Huset blev ombygget i 1854 og blev nu grundmuret i 1 etage. Dette 
forhus bestod i det store og hele uforandret, indtil det ved en konfrontation 
mellem frihedskæmpere og tyskerne den 18. marts 1945 efterfølgende blev 
totalt ødelagt ved sprængning. Foretaget af den tyske værnemagt. På grunden 
er senere opført et 2-etages grundmuret forhus af røde sten med tag af røde 
vingetegl. 
 
Ejere: 
 
1771.  Dauer, Simon 
1790.  Knudsen, Anders 
1794.  Frederiksen, Jacob Peder 
1802.  Peuschel, Paul Christian, saddelmager 
1854.  Peuschel, Niels Rasmussen, saddelmagermester 
1867.  Mortensen, Jacob, lærer 
1911.  Hansen, Rasmus Jørgen, værtshusholder 
1929.  Nielsen, Ane ElineSofie Rosalie 
1930.  Lund, Martha Elisabeth 
1938.  Petersen, Conrad Milling, drager 
1939.  Hansen, Ernst, arbejdsmand 
1942.  Kirstein, Ingvar, købmand 
1942.  Rasmussen, Peter Madsen, skræddermester 
1942.  Kirstein, Ingvar, købmand 
1942.  Brander, Herbert, handelsmand 
1942.  Mathisen, Kristian Thorvald, husejer 
1945.  Mathisen, Dagmar 
1992.  Petersen, Henning Kjeld 
            Peter Møller 
 
 
Skattergade 11 er nok et af de mest omtalte huse i Skattergade, det var nemlig 
centrum for den blodigste episode under 2. verdenskrig i Svendborg, da 
modstandsgruppen, der holdt til i huset natten til den 18. marts 1945 blev 
angrebet af tyskerne. Desværre omkom 3 menneske den nat i Skattergade og flere blev såret, og som en udløber af 
begivenhederne i Skattergade blev 2 mennesker også skudt i Korsgade. Her på hjemmesiden kan du under ”Gadens historie” læse 
meget mere om ”Skattergadeslaget”. 

 
 
 
 

                                            
                                                                                               18.marts 1945 

 
 
 



Skattergade 13, bevaringsværdi: 6 
Matr. Nr. 616 c 
 
Denne grund har oprindelig været have, tilhørende de dengang samejedede 
ejendomme Brogade 27 og 29, men er blevet udskilt fra den førstnævnte i 
1887. På grunden stod et 12-fags 2-etages bindingsværkshus med tegltag i 
tiden indtil 1791, hvor det blev ombygget til 10 fag i 2 etager. Medens 1. sal-
etagen er bibeholdt næsten uforandret som bindingsværk, er stueetagen, 
formentlig omkring 1880, ombygget til fuldmur. Ved jernbanens anlæg i 1875, 
og den dermed følgende gangsti langs jernbanen, er husets østgavl blevet 
frilagt, reguleret og ommuret. 
Forhusets facade står nu i vandskuret og hvidmalet grundmur i stuetagen og 
gavlen mod Jernbanegade, mens 1. salen stadig er en ren bindingsværksfacade 
med blåmalet, optrukket bindingsværk. 
En mindre del af stueetages østlige facade og gavlen mod Jernbanegade er – 
efter nedlæggelse af en bagerforretning – blevet ændret, og der er indrettet 
lejligheder i den tidligere forretning og bageriet. 
Dette smukke og stilfærdige hus passer pænt ind i Skattergades husrække. 
 
 
 
Ejere: 
 
1870.  Christensen, Rasmus, detaillist 
1887.  Hansen, Hans Christian, bagermester og 
            Sørensen, Mads Hedegaard-Jacobsen 
1919.  Munk, konditor 
1920.  Søndergaard køber Jacobsens halvdel 
1922.  Schou, Chr. Hedegaard, konditor 
1926.  Jørgensen O.L 
1926.  Jacobsen, H, bagermester 
1944.  Friis-Jensen, Thorkild, bagermester 
1947.  Madsen, Svend Aage, bagermester 
1984.  Christiansen, Bodil 
 
1986.  Ejendommen er nu opdelt i ejerlejligheder. 
 
 
 
Skattergade 13 har i det meste af sin tid huset bagere og konditorer, allerede i 1887 startede den første bagermester i 
ejendommen, det var Hans Christian Hansen, og den sidste bagermester i ejendommen var Svend Aage Madsen, der åbnede 
forretningen i 1947/48 og lukkede i 1980’erne, hvorefter forretningslokalet og bageriet blev nedlagt og ejendommen blev opdelt i 
ejerlejligheder. 
 
 
 
  
 
 
 
Hermed nåede vi til den sidste ejendom i den øverste del af Skattergade og nu bevæger vi os over på den anden side af 
jernbanen. Det er dog ikke så nemt, som det tidligere har været. Etableringen af Jernbanegade sidst i 1970’erne lukkede 
overkørslen over jernbanen og delte dermed en af Svendborgs ældste gader i 2. Der blev dog bibeholdt en overgang for gående, 
men denne overgang blev lukket i 2011, og siden har det ikke været muligt at komme fra den ene ende af Skattergade til den 
anden uden at bruge enten overgangen i Valdemarsgade eller Brogade! 
Skattergade Beboerforening har siden kæmpet for at få en ny overgang, så vi igen kan komme over jernbanen ved Skattergade, 
og vi kæmper stadig, og vi har taget sloganet - der blev brugt i Skattergade under 2. verdenskrig – til os, nemlig: ”Skattergade 
overgiver sig aldrig”! 
 
 



 
 
 
 

 


