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Skærp sanserne!
For ca 1000 år siden anlagdes en lille skibsbro ved 
udmundingen af Brogade, og herfra voksede Svendborg i de 
kommende århundreder ud til den størrelse den har i dag. 
Området mellem broen og Sct. Nicolai Kirke rummede de første 
af byens huse, samt et kloster og en latinskole. Lave huse og 
stilfærdig købstadsidyl sætter stadig præg på området. 
Og hvis man kigger sig lidt for, opdager man hurtigt de snurrige 
små butikker, de mange spisesteder og værtshuse samt de 
fotogene detaljer og seværdigheder i kvarteret.
Numrene refererer til kortet bag denne flap.

1  Sct. Nikolai Kirke
Svendborgs ældste kirke er naturligt nok viet til Sankt Nicolai, 
som er de søfarendes helgen. Kirken er opført i begyndelsen af 
1200-tallet på fundamenter af en endnu ældre kampestenskirke. 
I løbet af de følgende århundreder er den blevet udvidet ved 
flere lejligheder, senest med det store tårn sidst i 1400-tallet.

2  Gåsetorvet
I forbindelse med en omlægning 
af Brogade dannedes ca år 1400 
et lille torv, Fisketorvet. Dette 
skiftede i det 17.århundrede 
navn til Gåsetorvet. En skulptur 
af Søren West fra 1997 er med til 
at understrege navnet.

3  Byens gamle brønd
Denne flotte og velbevarede 
brønd kan dateres til ca år 1400 
og var offentlig brønd i henved 
200 år. Det middelalderlige 
plankeværk og vippearm er en 
rekonstruktion fra 1990’erne.

4  Træskibsbroen
En smuk sommeraften er dette et af de mest romantiske steder 
i Svendborg. Nyd udsigten mod halvøen Skansen og duften af 
tjære og det pulserende liv på de gamle træskibe.

5  Maritimt Center
Den pudsige gamle pakhusbygning med udskårne drager under 
tagudhænget giver husly til de mange aktiviteter, der finder sted 
året rundt i Maritimt Center.
Herfra arrangeres ture med de træskibe som hører under 
Centeret, og med jævne mellemrum er der musik og markeder 
med fokus på det gode liv i en Cittaslow by. 

  
Idé, design og produktion: Zten.dk

Svendborg - en del af Cittaslow 
Velkommen til det gode liv i Svendborg.
I kraft af sine eksisterende kvaliteter lykkedes det 
Svendborg at blive optaget i den internationale 
Cittaslowbevægelse som den første by i Danmark, 
senere efterfulgt af Mariager.
Her indgår Svendborg i et netværk af byer verden 
over, der også er medlem af Cittaslowbevægelsen.
I Svendborg vil vi skabe det gode liv for byens borgere og gæster.
Vi ved, at kvalitet tager tid og at udsyn og omtanke giver de bedste 
resultater.
Derfor har omkring 65 virksomheder ladet sig Cittaslowcertificere.
Det er virksomheder, som arbejder med at sætte kvalitet i højsæde.
Virksomheder, der blandt andet tænker på miljøet, som tænker både 
lokalt og globalt og – sidst, men ikke mindst – sætter gæstfrihed 
højt.
Målet er at skabe en bæredygtig udvikling og skabe rammerne for 
det gode liv.

Træskibsbroen - forbeholdt bevaringsværdige fartøjer
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En guide til dig som 
selv vil ud at udforske  

hemmeligheder og  
snurrige små butikker  

i Svendborgs  
ældste bydel
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Vintapperiet
Den korteste vej til Paris!
Her kan du finde gode og enkle retter, 
dejlig vin og uforskammet behagelig 
betjening. Ligesom i Frankrig, bare midt 
i Svendborg. Vi har frokost hver dag, og 
aftensmad torsdag, fredag og lørdag. 
Søndag holder vi lukket. Vinen kan du drikke her, eller tage med 
hjem, sammen med de mange andre lækkerier, vi har på hylderne.
Find os på Facebook eller på tlf: 62 22 34 48. 
Åben man-ons 10-17.30, tor-fre 10-22.30, søndag lukket.  
Udvidede åbningstider i sommerperioden 

Galleri Q
På Havnepladsen 7 ligger det 
kunstnerdrevne Galleri Q i 
den smukke gamle havnefo-
gedbygning fra 1837.
I galleriet opleves akvarel, olie-
maleri, akryl, grafik, smykker, 
tekstil, keramik og skulptur af 
galleriets 8 faste kunstnere og gæsteudstillere.
Stort udvalg af spændende gaveidéer i forskellige prisklasser.
www.galleri-q.dk. Åbent tor-fre 13-17 og lør 10-14
Udvidet åbningstid i sommersæsonen.

Glasblæseriet
På 1. sal i Salig Simons Gaard ligger en vidun-
derlig farvemættet oplevelse og venter på dig 
i Bente Sonnes galleri med studioglas i eget 
design. 
Mange dage vil man kunne følge produktio-
nen af de smukke glas på nærmeste hold.
www.glasblaeseriet.dk, tlf: 62 22 83 73.
Åben tir-fre 10-17.30, lør 10-13. I sæsonen også 
åbent mandag.

Butik Mosaik
Beliggende i den gamle 
stationsbygning overfor 
tog-perronen har indeha-
veren Helle mixet sin helt 
egen butik.
Alverdens håndplukkede 
varer fra ind- og udland. Lige fra antikviteter, retro, smykker 
og kunst til nyt designertøj, the og tyrkiske kelimtæpper. 
www.butikmosaik.dk Frederiksgade 12, 
tlf: 60 65 57 30.  Åben man-tir-tor-fre 11-17, lør 10-14.

ARTsFÆLLER 
En kollektiv butik med sjæl og charme i 
Skattergade. Butikken sælger kunst, hånd-
værk, design og retrovarer. Med en stem-
ningsfuld café, der om sommeren udvides til 
gårdspladsen. Aktiviteter hele året inden for 
håndværk, kunst, foredrag, musik og andre 
kulturelle tiltag. 
Kig ind og oplev gedigen hygge, kvalitet, ro 
og personlighed. Cittaslow i Svendborg!
Åbent fra tirsdag til lørdag. Se åbningstider 
på www.artsfaeller.dk eller find ARTSFÆLLER på Facebook

Ulla Sonne Keramik
I Ullas værksted og galleri i 
Sankt Peder Stræde 7 bliver man 
præsenteret for keramik som er i 
særklasse, både hvad angår farver, form 
og håndværksmæssig finish.
Samtidig er galleriet en lille skatkiste, hvor man kan 
følge arbejdet fra idé til færdigt værk.
www.ullasonne.dk. tlf: 45 88 79 16. Åben ons-tor-fre 13-17.30, 
lør 10-14, samt efter aftale. Udvidet åbningstid i sæsonen.

Pakhusbutikken 
I det fine, gamle pakhus på
Havnepladsen 2 har vi samlet
specialiteter fra Fyn og øerne i 
et Kulinarisk Velkomstcenter.
Her finder du chokolade, bræn-
devin, bolcher, salt, honning og 

most, øl fra mikrobryggerier, is fra Skarø, rapsolie, eddiker og syltetøj. 
Vi har også lokalt kunsthåndværk, postkort, tips til fynske fødeva-
reoplevelser, færgeplaner og forslag til ture med de gamle træskibe.
www.maritimtcenter.dk, tlf. 62 23 69 55
Åben man-fre 8.30-15.30. I juli og august man-fre 8.30-16.30.

Her finder du de gode  
Cittaslow-certificerede  
specialforretninger og  
værksteder

Per Buk - billedkunstner
I Per Buks store kunstatelier på Fre-
deriksøen i Svendborg Havn, bliver 
du lukket ind i en eventyrlig malerisk 
verden af abstrakte fugle og fabelfigu-
rer. Atelieret ligger med den smukkeste 
udsigt over Svendborg Sund og Latiner-
kvarteret. Mød kunstneren i arbejde, 
oplev hvordan kunsten skabes og se de nyeste værker. 
www.perbuk.dk. tlf: 30 27 31 32. Åben fre 13-17, lør 10-14, samt 
efter aftale. Udvidet åbningstid i sommerperioden.

Grafik Galleri 21 c
I Møllergade 21, i det lille stræde 
mellem gågaden og ”Vor frue 
kirke” ligger Grafik Galleri 21 c.
Her sælger Ann-Kerstina Nielsen 
ud af egne værker.
Mød kunstneren og se de skiftende udstillinger i intime om-
givelser. Alle grafiske teknikker er repræsenteret: Collografi, 

Chine Collé, Koldnål, Ætsning og Træsnit.

www.ann-kerstina.dk, tlf: 20 70 78 38
Åben tor-fre 12-17, lør 10-14, samt efter aftale. 
Udvidet åbningstid i sommerperioden.

www.facebook.com/Latinerkvarter


