Til Assens Kommune v/borgmester Søren Steen Andersen
Vedr.: Stednavneændring for Torø Huse (Tilbageføring af stavemåde til Thorøhuse)
Formålet med denne henvendelse er at få tilbageført/genskabt det oprindelige stednavn for Torø
Huse til Thorøhuse. Vi er bekendt med at indberetning om stednavneændring skal ske til
kommunen.
Der savnes en forståelig baggrund for at Stednavneudvalget i 1936 bestemte (!) at stavemåden
blev ændret for Thorø og Thorøhuse til ikke længere skulle staves med H; men således: Torø og
Torø Huse.
I oversigten for Danmarks autoriserede stednavne pr. 23. maj 2013 er således følgende relaterede
3 stednavne benævnt: 32828 Torø - 32829 Torø Huse og 32830 Torø Vig.
Wikipedia siger: Torø Huse (også Thorøhuse) er et lille fiskerleje på det vestlige Fyn, omkring 5 km
syd for Assens beliggende ved en lille vig som indkapsles af det fynske fastland og den lille ø Torø.
Bebyggelsen havde i 2010 ca. 200 indbyggere [1] og et forsamlingshus. Den ligger i Assens Kommune og
hører til Region Syddanmark. Torøhuse opstod i 1700-tallet som fiskerleje…
Som nævnt hed det Thorø fra 1700 tallet og frem til 1936. Hvordan stednavnet Thorø i sin tid
opstod, er os ukendt, men Thorø med ”H” omtales faktisk så tidligt som i Kong Valdemars
Sejrs ”Jordebog” i 1236 og en vis forbindelse med guden Thor/Thora)er oplagt. Harald Plum, som
var ejer af Thorø fra 1917 til sin død i 1929 rejste i 1926 et pompøst monument på Thorø.
Skulpturen var skabt med udgangspunkt i ”Thors kamp med Jætterne”. ”Det var jo netop Thors ø”,
mente Harald Plum.
Stednavnet Thorøhuse kolliderer på ingen måde med andre stednavne i Danmark. Det eneste og
nærmeste må være stednavnet Thurø ved Svendborg. Thurø er altså eksemplet på, at man dengang
godt kunne beholde et H i stednavnet.
Arkitektskolen Aarhus har for nylig foretaget en såkaldt Screening af Kulturmiljøer i Assens
Kommune og heri anvendes udelukkende stednavnene Thorøhuse, Thorø – i alt 19 steder!
Sagen har tidligere været på dagsorden i Assens Kommune. Se vedlagte kopi af brev 11. februar
1997 fra det daværende byråd. Her anbefales stavemåden Thorøhuse. Af uvisse årsager kom
sagen desværre aldrig videre dengang. Også i 1991 og 1995 blev sagen berørt i dagspressen (se
udklip vedhæftet).
At der er tilslutning til at få stavemåden med ”h” tilbagebragt blev bekræftet på Thorøhuse Bylaugs
generalforsamling den 28. marts i år, hvor sagen blev fremlagt og en vejledende afstemning
bekræftede, at der er flertal for at arbejde videre med det.
Vi står gerne til rådighed for yderligere oplysninger/dialog og ser frem til at høre fra jer. Jørgen
Eeg Sørensen vil være kontaktmand i denne sag og kan træffes på tlf. 21 47 06 39 eller e-mail
joergeneeg@gmail.com.
Med venlig hilsen
Thorøhuse Bylaug, den 7. august 2019
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Bilag:

Bolette Eggers

Jørgen Eeg Sørensen

formand for bestyrelsen
Skolebakken 4 -

medlem af bestyrelsen
Aalevejen 3 –
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