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Landbageriet i Skaarup – Skaarup Bageri – Skaarup Fællesbageri – Bager 

Find, Bispegårdens Bageri, Skaarup Hjemmebageri. 
”Sydfynske Tidende” bragte den 13. november 1866 nedenstående annonce: 

 

                     

J. P. G. Nielsen står for Johan Palm Gerhard Nielsen. Han er født i Rudkøbing i 1838. Gift samme 

sted i 1861 med enken, Frederikke Jensine f. Andreasen, som er 16 år ældre end ham. I 

ægteskabsnotitsen fra Rudkøbing kirkebog er han angivet som ”købmand”.  Ægteparret har i 1866 

erhvervet en ejendom i Skaarup, hvor de, som beskrevet i annoncen, åbner et bageri.  

J. P. G. Nielsen er en driftig herre. I foråret 1867 ansøger han ”Svendborg Amtsraad” om en høker- 

bevilling (”kødmandshandel”).  Ansøgningen får dog påtegningen ”Anbefales ikke”. Notits i 

”Sydfynske Tidende” 5. april 1867 – uddrag af ”Svendborg Amtsraads Forhandlinger” den 25. 

februar 1867.  

 

    
 

 

 

I begyndelsen af 1868 fremsender han en ny anmodning, men også denne gang kan ansøgningen 

”Ikke anbefales”. ”Sydfynske Tidende” 6. januar 1868 – uddrag af ”Svendborg Amtsraads 

Forhandlinger”den 19. november 1867.  

 

         
 

 



 

3 
 

Tredje gang er dog lykkens gang. Indenrigsministeriet har bevilget hans ansøgning om også at 

måtte drive høkerhandel. ”Sydfynske Tidende” 5. oktober 1868 – uddrag af ”Svendborg Amtsraads 

Forhandlinger” den 18. september 1868. 

 

                  
 

I folketællingen den 1. februar 1870, Skaarup Sogn, er J. P. G. Nielsen og hans familie registreret. 

 

 
 

Som det fremgår af tællingskommissærens oplysninger er Johan Palm Gerhard Nielsen M 

(mand), 

31 (alder) G (gift) F (medlem af folkekirken) Rudkøbing (fødesogn) Husfader (stilling i familien) 

Bager og Høker (erhverv). 

Hans ægtefælle, Jensine Frederikke Andreasen (har været gift Olsen) har medbragt 4 børn fra sit 

tidligere ægteskab, og ægteparret har selv fået 3 børn. 

Desuden residerer 2 slægtninge på adressen. 

Frederikke Jensine Andreasen (den korrekte rækkefølge af hendes 2 fornavne) dør den 20. 

januar 1873. 

 

J. P. G. Nielsen ønsker stadig at udvide sit forretningsområde, hvorfor han i 1875 fremsender et 

andragende om bevilling til, foruden sit bageri og høkerhandel, at drive gæstgiveri. 

Nedenstående notits findes i ”Svendborg Avis” 22. november 1875 - uddrag fra ”Svendborg 

Amtsraads Forhandlinger” den 19. november 1875: 
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Det blev denne gang ikke et direkte afslag, men et ønske om nærmere oplysninger. 

 

Bageriet eksisterer tilsyneladende i bedste velgående – nu også med brødudsalg i Svendborg. 

Nedenstående annoncer bringes i ”Svendborg Avis” den 23. november 1875: 

 

                   
 

                     
 

Bager og høker J. P.G. Nielsen giver ikke op. Han indsender et fornyet andragende, der havner på 

ministeriets bord. Resultatet af denne henvendelse kan læses i ”Svendborg Avis” den 28. juni 1876 

– uddrag fra ”Svendborg Amtsraads Forhandlinger den 27. juni 1876: 

 

                
 



 

5 
 

 ”Amtsraadet” beslutter sig for den nemme løsning – at henstille sagen til ministeriets afgørelse. 

Det ender dog med, at J. P.G. Nielsen erhverver bevilling til at drive gæstgiveri i Skaarup (den 

senere ”Skårup Kro”), men det har ikke været muligt at finde, hvornår den endelige tilladelse er 

udstedt. 

I folketællingen 1. februar 1880, Skaarup Sogn, er følgende registreret på bageri/høkerhandlen: 

 

 
 

 Johan Palm Gerhard bor nu sammen med to steddøtre en søn og en tjenestepige. 

 

I folketællingen 1. februar 1890, Skaarup Sogn, er følgende registreret: 

 

 
 

Af skemaet fremgår det, at ”Et hus” er lig med ”Gæstgivergaard”, hvorfor det må formodes, at 

andragenet om gæstgiveri nu er godkendt, idet J. P. G. Nielsens titel er angivet som ”Købmand 

og Gæstgiver”. 

Hans ene steddatter er nu registreret som hans husbestyrerinde. På matriklen residerer desuden 

en plejesøn, to personer angivet son ”tjenestetyende” samt en butiksjomfru. 

 

 Det er dog ikke før i begyndelsen af 1890´erne, at der i ”Svendborg Avis” dukker annoncer op for 

arrangementer afholdt på ”Skaarup Gæstgivergaard”. Eksempler på disse: 

 

      ”Svendborg Avis” 2. april 1892.                                   ”Svendborg Avis” 1. juni 1894. 
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Hvornår bagerivirksomheden på ”Gæstgivergården” ophører, er uvist, men mon ikke den er 

ophørt, før en ny bager har meldt sin ankomst til Skårup. 

I folketællingen 1890, Skaarup Sogn, er der således ingen andre beboere registreret som bager, 

hvorfor det må formodes, at der på dette tidspunkt intet andet bageri har eksisteret i sognet. 

 

Johan P. G. Nielsen fortsætter i en årrække med at drive gæstgivergården med købmandshandel. 

Både i folketællingerne 1901, 1906 og 1911 er han registreret som ”Gæstgiver”. 

I folketællingen 1916 er både han og husbestyrerinden registreret som midlertidigt fraværende fra 

Skaarup sogn med ophold i Svendborg, men han er tilsyneladende stadig vært på 

gæstgivergården. 

I ”Svendborg Avis” 24. august 1916 indrykker han denne annonce: 

 

                                
 

Før folketællingen 1921 har Skaarup Gæstgivergaard skiftet vært. 

Registreret som gæstgiver i 1921 er Hans Hansen Krøis. 

 

           
 

                           Skaarup Gæstgivergaard med butik midt i billedet omkring år 1900. 
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Ejendommen, ejerlav Skårup By, Skårup, matr. nr. 38d, med bagerivirksomhed er ifølge BBR-

meddelelsen opført i 1880. Her blev byens næste bageri indrettet i 1896 (se annonce). 

 

Første notits om det nye bageri i Skaarup findes i ”Svendborg Avis”, 20. juli 1896.  

 

                              
 

Måneden efter, den 24. august 1896, søger bagermester, Ferdinand Sørensen, i ”Svendborg Avis” 

en lærling til bageriet. 

                     
 

Det er muligvis ikke lykkedes i første omgang at ansætte en bagerlærling, der har muligvis været 

brug for endnu én, eller først ansatte er sprunget fra, for 5 måneder senere, 29. januar 1897, er 

denne annonce at læse i ”Fyens Stiftstidende”: 

 

             
 

Bageriet har tilsyneladende efter kort tids eksistens problemer. Den 22. august 1898 findes 

nedenstående annonce i ”Svendborg Avis”. Der er godt nok ikke anført navnet på bageriet, der er 

til salg, men ud fra beskrivelsen tyder alt på, at det drejer sig om Skaarup Bageri 

 



 

8 
 

                                   
 

 

Ejeren af ejendommen, J. Kordt Jørgensen forsøger sig også med en annonce den 9. september  

1898 i ”Fyns Social-Demokrat” (Odense): 

 

J. Kordt Jørgensen er skomager i Skaarup. Det kunne være ham, der i 1880 har ladet ejendommen 

opføre og fra 1896 lejet den ud til bagerivirksomhed, eller også har han i forbindelse med 

bagerilukningen købt ejendommen (i folketællingen 1901 er han anført som ejendommens ejer). 

 

                            
 

Annoncerne giver i første omgang ikke resultat, hvorfor de omskrives til følgende formulering. 

Bragt den 21. september 1898 og efterfølgende dage i ”Svendborg Avis”. 

 

                            
 

I bestræbelserne på at få bageriet videreført nedsættes et udvalg, der den 19. oktober 1900 

indbyder Skaarups og omegnens beboere til et møde på gæstgivergården fredag den 26. oktober, 

hvor aktietegning til et aktiebageri finder sted. 
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Den 2. november 1900 bringes nedenstående notits i ”Svendborg Avis”. 

 

            
 

Der skal nu ansættes en bageribestyrer. Meddelelse om ansøgning bringes i ”Svendborg Avis” den 

20. november 1900 samt efterfølgende dage. 

 

                                 
 

 

Da bageriet vil satse på brødsalg i omegnen annonceres der i samme avis også efter en brødkusk. 

Det er denne stilling, der bliver besat af husmand i Skaarup, Hans Peder Jensen (senere Find). 
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Fællesbageriet annoncerer også i ”Fyns Social-Demokrat” den 26. november 1900 angående 

pladsen som bageribestyrer fra den 1. januar 1901: 

 

                                               
I Folketællingen 1901, Husliste no. 268, findes følgende oplysninger: 

 

                                     
                                                        Bemærk ejers navn: Kordt Jørgensen 

 

I Hovedlisten findes disse oplysninger om personerne bosat i bageriejendommen: 

 

 
 

Fritz Juel Henriksen, M (mand), 10/2 1875 (fødselsdag), U (ugift), Folkekirken (medlem), Sønder 

Højrup Fyen (fødesogn), 1901 (året for bopæl i sognet), Svendborg (sidste bopæl før tilflytning), 

Bageribestyrer (erhverv), Skaarup Fællesbageri (navn på virksomhed). 

Ida Lise Godtfredsen, K (kvinde), 2/11 1869 (født), U (ugift), Folkekirken (medlem), Helletofte 

Langeland (fødesogn), 1901 (året for bopæl i sognet), Husbestyrerinde (erhverv), Henriksen 

(arbejder hos). 
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Skårup Fællesbageri er nu klar til åbning, hvorfor denne annonce bringes i ”Svendborg Avis”den  

5. januar 1901. 

 

                  
 

 

Den 27. juli 1901 aften kl. 8 præcis indkaldes aktionærerne til den første halvårlige 

generalforsamling. Annonceres i ”Svendborg Avis” den 20. juli 1901. 

 

 

                 
 

 

Næste generalforsamling afholdes den 25. januar 1902, hvor udbytte udbetales. 
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Mandag den 27. januar 1902 bringes dette indlæg i ”Svendborg Avis”. 

 

           
 

Næste generalforsamling afholdes den 26. juli 1902. På dette møde udleveres aktiebreve mod 

aflevering af interimskvitteringer (kvitteringer der legitimerer ejendomsretten til et bestemt antal 

aktier). 

 

 

                          
 

Efter generalforsamlingen offentliggøres den ny bestyrelsessammensætning den 20. august 1902 i 

”Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og 

Avertissementstidende” 
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Næste halvårlige generalforsamling afholdes fredag den 23. januar 1903 som sædvanlig på 

gæstgivergården. Udbytte udbetales mod aflevering af kupon for 1902. Annonceret i ”Svendborg 

Avis” den 17. januar 1903. 
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Den 26. januar 1903 refereres generalforsamlingen i ”Svendborg Avis” med denne notits: 

                                  
 

Igen indkaldes til halvårlig generalforsamling – ”Svendborg Avis” den 20. juli 1903. 

 

                              
 

Da generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig p. g. a. for få fremmødte, indvarsles derfor til 

en ny ekstra generalforsamling mandag den 3. august 1903. Annonceret i ”Svendborg Avis” den 

27. juli 1903. 
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Der findes ikke efterfølgende referat i ”Svendborg Avis”. Det kan formodes, at en ændring af 

vedtægterne ang. halvårlige generalforsamlinger er ændret, for i januar 1904 annonceres blot, at 

udbyttet for året 1903 udbetales fra den 15. februar ved henvendelse til mejeribestyrer Jørgensen. 

Annonceret i ”Svendborg Avis” den 25. januar 1904. 

 

                                  
 

I ”Svendborg Avis” den 7. juli 1904 annonceres for Skaarup Fællesbageris næste generalforsamling 

til afholdelse på gæstgivergården onsdag den 13. juli 1904. 

 

            
 

Interessen for deltagelse i generalforsamlingen er igen ikke tilstrækkelig, hvorfor der den 19. juli 

1904 i ”Svendborg Avis” må annonceres for en ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse 

onsdag den 27. juli 1904. Det oplyses, at beslutninger tages uanset de mødendes antal. 
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Den hidtidige bageribestyrer har tilsyneladende sagt sin stilling op, for den 27. september 1904 

annonceres der i ”Svendborg Avis” efter en ny bageribestyrer. 

 

                              
 

Jens H. Møller er slagter i Skårup og medlem af bestyrelsen. 

 

Årsagen til bageribestyrer, Fritz Juel Henriksens, afgang fra bageriet i Skårup kan erfares i 

”Svendborg Avis” 2. januar 1905. Han åbner den 3. januar eget bageri og konditori på Søgårdsvej 1 

i Svendborg. 
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Den ordinære generalforsamling indvarsles i ”Svendborg Avis” den 24. juli 1905 til afholdelse 

lørdag aften den 29. juli 1905 på gæstgivergården. 

 

                           
 

Der er i starten af 1906 ansat en ny bageribestyrer på Skaarup Fællesbageri. Han og familiens 

medlemmer er opført på folketællingslisten af 1. februar 1906, Skaarup sogn. 

 

 
 

Holger Oskar Valdemar Theodor Sørensen, 6/12 1866 (født), Husfader, Bageribestyrer og bager. 

Skaarup Fællesbageri. 

Agathe Kristine Hansen, 12/8 1869 (født), Husmoder. 

Dagny Helga Gudrun Sørensen 1/10 1897. 

Ester Sofie Sørensen 18/12 1899. 

Agathe Othilia Elvira Sørensen 29/33 1903. 

 

Der er tilsyneladende problemer omkring bageriets drift. I ”Svendborg Avis” indkaldes den 4. 

december 1906 til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse på gæstgivergården onsdag den 

12. december 1906 kl. 6½ præcis. 

Der varsles, at sager af vigtighed kommer til behandling, hvorfor talrigt møde forventes. 
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Der afholdes atter halvårlig generalforsamling den 23. juli 1906, varslet den 14. juli 1906 i 

”Svendborg Avis”. Der er lovændringer på dagsordenen. 

 

              
 

Årlig generalforsamling den 29. januar 1907. Dagsorden nu meddelt i indkaldelsen. 

”Svendborg Avis” den 21. januar 1907. 

 

                            
 

I indkaldelsen til den årlige generalforsamling den 29. januar 1908 anes økonomiske problemer. 

Der bedes om, at restancer indbetales, ligesom det meddeles, at pladsen som bager bliver ledig 

den 1. april. ”Svendborg” Avis den 23. januar 1908. 
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Årlig generalforsamling fredag kl. 7 aften den 29. januar 1909 på Skaarup Gæstgivergaard.  

Indvarslet i ”Svendborg Avis” den 22. januar 1909. 

 

                     
 

Den årlige ordinære generalforsamling indvarsles i ”Svendborg Avis” til mandag den 31. januar 

1910.  

 

 

                          
 

Der er problemer med bageridriften. Mindre end 3 uger efter den ordinære generalforsamling 

indkaldes den 19. februar 1910 ved opslag i ”Svendborg Avis” til eksordinær generalforsamling til 

afholdelse søndag den 27. februar. 

Det viser sig, at blive den næstsidste generalforsamling i Skaarup Fællesbageris korte historie, for 

generalforsamlingen vedtager at indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling med det 

formål at opløse aktieselskabet.  

 

          
 

Mandag den 28. februar 1910 kunne denne notits fra generalforsamlingen læses i ”Svendborg 

Avis”. Aktieselskabets bestyrelse og et nedsat udvalg skulle forhandle om en overdragelse af 

bageriet til bageren eller brødkusken, hvorefter der skulle indkaldes til en endelig ekstraordinær 

generalforsamling, hvor aktieselskabet skulle opløses. 
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Den endelige generalforsamling indvarsles i ”Svendborg Avis” den 9. april til afholdelse på 

gæstgivergården lørdag den 16. april. 
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Mødet er refereret i ”Svendborg Avis” den 18. april 1910. 

 

          
 

Aktieselskabet, Skaarup Fællesbageri, fik således kun en levetid på knap 12 år. 

 

Som der fremgår af ovennævnte, er bageriets drift overgivet til den tidligere brødkusk, Hans Peder 

Jensen Find.  

Bageriet føres derefter videre af bagere fra Find-slægten indtil 1978, hvor det sælges til en 

tidligere bagersvend, der dog må lukke bagerivirksomheden 2 år senere. Yderligere beskrivelse af 

Skårup Bageri (”Bager Find”) findes i beretningen:  

                                                                     ”Find-slægten / Skårup Bageri”. 
 

Efter lukningen af fællesbageriet lykkedes for H. P. Jensen Find at videreføre bageriet. 

Den 18. januar (kort tid efter overtagelsen) er denne annonce indrykket i ”Svendborg  Avis”: 

 

            
 

 Den 27. august 1912 annoncerer han i ”Jyllandsposten” efter en bagersvend.  
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Foto af Skaarup Bageri kort tid efter, at det er overtaget af H. P. Jensen Find. 

Det er muligvis den nye bageriejer, der ses foran ejendommen og hans hustru, Ane Kirstine 

Hansine Petrine Jensen Find, på bagerivognen.  

 

I en annonce i ”Svendborg Avis” den 9. februar 1914 (næste side) averterer bager Find et hus til 

salg i Øster Aaby. Det må dreje sig om det tidligere husmandssted, hvor familien var bosat, indtil 

den – på et tidspunkt i 1910/11 – er flyttet ind i bageriejendommen i Østergade. Her er familien i 

hvert fald bosat ved folketællingen 1. februar 1911. 

 

                                               
 

Postkort fra Øster Aaby. Ifølge bogen: Leif Pagh Sørensen og Erik Bonde Hansen – ”Svendborg 1, 

Thurø og Tåsinge – Skårup og Vejstrup på GAMLE POSTKORT” er ejendommen længst til højre 

Laura og Peter Hansens købmandshandel.  I næste hus boede malermester Chr. Hansen og i 

tredje hus, Hans Peder Jensen Find, der startede som brødkusk ved ”Fællesbageriet”, men 

senere havde eget bageri i baghuset, før han endelig i 1910 overtog sin tidligere arbejdsplads 

”Fællesbageriet” i Østergade. 
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Luftfoto 1959 af H. P. Jensens Finds tidligere ejendom i Øster Åby.  

Nuværende adresse Nyborgvej 508, 5881 Skårup F. 

 

Samme år, den 8. april 1914, søger bageriet en ung pige. Annonce i ”Svendborg Avis”. 

 

              
 

 

I en annonce den 12. oktober 1914 i ”Svendborg Avis” takker H. P. Find for venlig behandling af sin 

hustru i forbindelse med hendes ophold på Svendborg Sygehus. 
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Der er ”grøde” i bageriet.  I en annonce i ”Jyllandsposten” den 28. februar 1917 søges en dygtig 

bagersvend til bageriet i Skårup. Bagersvenden skal bl. a. også være dygtig til ”skuning”. Det 

fremgår imidlertid ikke af ”Ordbog over det Danske Sprog”, hvad dette udtryk betyder. 

 

                                               
 

Senere fotos af Skaarup Bageri. 

 

 

      
 

   Skaarup Bageri i 1930´erne. Til udbringning af brød                Skaarup Bageri i 1940´erne. 

   anvendtes både hestekøretøj og bil.  

 

                
 

              Butikken omk. 1950.                            Annonce fra seminariebladet ”Skorpionen” 1934 
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På et senere tidspunkt blev endnu et bageri etableret i Skårup – ikke langt fra det bestående, idet 

de 2 bagerier senere fik adresserne Østergade 16 og Østergade 20. 

 

Det ”nye” bageri blev etableret af bager, Alfred Valdemar Pedersen, i slutningen af 1920´erne. Det 

er således registreret i folketællingerne 1930 og 1940. ”Bager Pedersen” var født i Kværndrup den 

1. november 1898, men købte en tidligere landejendom i Skårup, som han indrettede til bageri. 

Det fik på et tidspunkt navnet ”Bispegaardens Bageri”.   

 

                               
 

             Luftfoto 1950 af ”Bispegaardens Bageri”.                  Bagermester   

                          Alfred Valdemar Pedersen. 

                    Annonce fra seminariebladet ”Skorpionen” 1934. 

 

                      
 

      ”Bispegårdens Bageri” 1990 (foto: Sten Boye Poulsen).             Skiltet ved bagerbutikken. 
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”Bispegårdens Bageri” blev på et tidspunkt i 1960´erne overtaget af Helge Rasmussen og frue.. 

De drev ”Bispegårdens Bageri” indtil midt-firserne. Bageriet overtages herefter af Preben Volmer 

og frue, men efter kort tid skiftede det atter ejere, idet det blev overtaget af Kim og Pia Hansen. 

Endnu en bager (?) forsøgte sig med tilslutning til konceptet ”Guldbageren”. 

Da det oprindelige ”Skårup Bageri” lukkede omk. 1980, overtog en af de senere ejer navnet 

”Skårup Bageri”.  Efter endnu et ejerskifte, hvor der kun var bageriudsalg, lukkede 

bagerivirksomheden endeligt omkring 2005. 

 

                                                      
 

Bager Helge Rasmussen                Bager Preben Volmer og frue            Bager Kim Hansen og lærling 

 

Også på Vinkelvej i Skårup eksisterede i en kortere årrække ”et hjemmebageri”. Indehaveren var 

Petra Lindeskov Hansen. Hun var født den 1. december 1903 i Sdr. Højrup, men erhvervede i 1929 

en ejendom i Skårup (nuværende Vinkelvej 3, 5881 Skårup). Her åbnede hun ”Skaarup 

Hjemmebageri”, som hun drev sammen med cafe og pensionat. Hun er registreret i 

folketællingerne 1930 (Hjemmebageri)og 1940 (Pensionatsværtinde, Bageriforretning og 

Pensionat). 

 

                 
 

Petra Lindeskov Hansen til venstre Annonce fra seminariebladet ”Skorpionen” i slutningen 

i billedet sammen med to ansatte af 1930´erne. 

foran ejendommen på Vinkelvej. 

    Samlet og redigeret af Leif Andersen  
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