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Sammenfatning 
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Emne 
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Strynø og Strynø Kalv hører til de mest fascinerende og egenartede af 
øhavets kulturmiljøer. De oprindelige livsbetingelser var landbrug og 
fiskeri, men med søfartens udvikling i 1800-årene ændredes forholdene i 
en usædvanlig retning, som endnu i dag giver sig til kende i Strynø by. 
Bebyggelsen på Strynø Klav vedblev at bestå af de tre gårde, som i 1600-
årene afløste den tidligere enestegård her. 
 
Det bebyggede miljø på Strynø Kalv udgør en samlet helhed, bestående af 
den inddigede ø med den samlede bebyggelse placeret inde midt på øen. 
Bebyggelsen består af 3 gårde, som er infiltret i hnanden, så det er 
vanskeligt at skelne, hvor den den ene begynder og hvor den anden 
slutter. 
 
De tre gårde danner stadig et fascinerende kulturmiljø af betydning for 
landet på grund af dets afsides beliggenhed og de særlige naturforhold, 
der rummer enestående oplevelses- og fortælleværdier. Gårdene er 
imidlertid opgivet og det bebyggede kulturmiljø særdeles udsat for 
forfald. 
 

 
 

Strynø Kalv 
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Naturgrundlag 
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Strynø Kalv er en lav, gruset bakke på knap 46 ha der ikke hæver sig 
mere end 3 m over havet og som har fået den nuværende havafgrænsning 
ved landsænkning gennem de sidste 5000-6000 år. Siden yngre stenalders 
afslutning ca. 1800 f.Kr. findes ingen større arkæologiske spor efter 
mennesker, og Strynø med Strynø Kalv blev først atter koloniseret ved 
overgangen til 1300-årene. 
 

 
Kort i mål 1:25.000 
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Kulturhistorie 
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Strynø Kalvs kulturlandskab sammensættes af tre små gårde, der samler 
sig på øens vestende, inddigningen samt det åbne land med en simpel 
udskiftningsfigur. Digerne blev forhøjede efter stormfloden i 1872. I 
de senere år er der anlagt en lille bro på øens østside. 
 
Strynø Kalv, længere borte er det svært at komme i Danmark, men i 
middelalderen var øen stor nok til at bære en enkelt gård. Den var 
bygget i 1480, for det år berettede Svendborgs borgmester og byråd for 
kongen at de som bo og bygge på Thurø, Strynø, Strynkalv, Birkholm og de 
øvrige småøer i øhavet trods forbud skader Svendborgs borgere med deres 
ulovlige handel og sejlads. I 1588 noterede biskop Jacob Madsen lakonisk 
i sin visitatsbog på en rejse til Strynø: Stryn Kal, 1 liden ø der hos 
(dvs. ved Strynø); 1 gord paa. 
 
Én gård på denne lille ø i havet. Her var middelalderbondens frontlinie 
trukket op. Efter midten af 1600-årene var gården delt i tre. Formentlig 
var det også her brugen af tanggødning som åbnede for nyttiggørelsen af 
mere arbejde gennem er højere ydende landbrug. Både Strynø og Strynø 
Kalv var inddigede, men de viste sig utilstrækkelige ved den store 
stormflod i 1872 og blev derefter forstærkede og udbyggede. I 1921 boede 
26 mennesker på øen. Gårdene var beboede og  i drift til ind i 
1970'erne, men anvendes nu til fritidshuse. Jorden er udlagt til 
fårehold. 
 

 
I dag er der stort fårehold på Strynø Kalv. 
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Arkitektur og bebyggelse 
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Det bebyggede miljø på Strynø Kalv udgør en samlet helhed, bestående af 
den inddigede ø med den samlede bebyggelse placeret inde midt på øen. 
 
Bebyggelsen består af 3 gårde, som er infiltret i hnanden, så det er 
vanskeligt at skelne, hvor den den ene begynder og hvor den anden 
slutter. 
 

 
Strynø Kalvs bebyggelse, bestående af tre gårde, klumper sig sammen på 
midten af øen. Foto fra ca. 1955. 


