Registrering af bevaringsværdige
gravminder til et Lapidarium på
Drejø Kirkegård.
Udarbejdet af
Drejø Sogns Lokalarkiv.
2017

1

2

Grønne afmærkninger er Aktive gravsteder i 2018
3

Røde afmærkninger er Passive gravsteder i 2018
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Gravsted nr. 13

Præst på Drejø fra 1836-1856.
Carsten Johannsen *8. december 1798 i Niebüll i Nordfriesland, Tyskland. Han blev
i en moden alder student fra Flensborg, og i 1831 færdiguddannet som Cand. Theol.
Året efter, den 7. september 1832, blev han kaldet til ”Capellan pro Persona” på
Drejø. Stedets præst, Niels Erik Behr Christensen, havde pådraget sig en psykisk
lidelse og måtte tage orlov og i øvrigt søge behandling på Bistrup, der var et af
datidens kendte plejehjem for psykisk syge. Hen ved 5 år varetog Carsten
Johannsen embedet som kapellan på Drejø.
Pastor Christensen fik det imidlertid ikke bedre, og måtte et par år efter søge sin
afsked. I de følgende 6 år boede han, sammen med sine 2 søstre, Christine og
Ottilie, i et par værelser på præstegården hos pastor Johannsen, og der udviklede
sig et varmt venskab mellem de 2 præstefamilier. De flyttede siden til ”Stensero” i
Ollerup, hvor deres far havde været præst. Da Carsten Johannsen døde i 1856, blev
de 2 søstre tilkaldt for at bistå enken med begravelsesbesværet. Christine skrev en
meget udførlig dagbog over disse begivenheder. 9 dage med daglig beværtning af
mange, mange mennesker, som de 2 søstre tog sig af, og som Christine meget fint
har beskrevet, så man klart fornemmer det tætte og meget kærlige bånd, der var
mellem de to familier.
Den 5. november 1836 indsattes Carsten Johannsen som sognepræst på Drejø, og
den 31. januar 1839 blev han gift i Ærøskøbing med Margrethe Dorothea Carstens
* 22.06.1817, datter af landfogeden på Ærø, etatsråd Peder Bugislaus Carstens,
Ridder af Dannebrog.
I flg. Peder Tommerup (præst fra 1799 – 1817) ”Topographie over Drejøe Sogn”: var Pastor Johannsen en af de præster, der blev en vigtig kilde til Drejøs historie.
Han var en udmærket prædikant, der havde ord for at være en meget bestemt og
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myndig herre, med en jernvilje og en myndighed alle måtte bøje sig for. Tommerup
skrev: ”De adlød ham ikke, men de lystrede ham”.
Det berettes, at han under en tjenestetur til Hjortø i november 1856, gik igennem
isen med hest og slæde, hvorved han pådrog sig en slem lungebetændelse, som
gjorde ende på hans liv den 11. november 1856. Carsten Johannsen blev 58 år. Om
historien er sand, vides ikke med bestemthed. Fakta er, at Pastor Budtz (Avernakø)
i sin begravelsestale omtaler, ”at Pastor Johannsens døde efter lang tids sygdom”.
Han blev begravet den 20. november 1856 på Drejø Kirkegård – blot 6 år efter fulgte
Margrethe sin mand. – Hun døde i Faaborg den 13. november 1862, og blev
begravet på Drejø Kirkegård den 20.11.1862, kun 45 år gammel.
Pastor Carsten Johannsen var den sidste af sognets præster, der blev begravet
på Drejø kirkegård.

Begge deres gravsten står nu ved østgavlen af Drejø Kirke.

Tv. Pastor Johannsen som ældre. Th. Præstegården med Kastanjetræet midt på gårdspladsen.
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Gravsted nr. 28-29

Købmand Hans Jensen Hansen *23.11.1877 i Munke på Korshavn. Gift 1. gang 1909
til Mathilde Hansen, datter af købmand Joseph Hansen, Drejø, hvis butik de overtog.
Mathilde og barnet døde ulykkeligvis i barselsseng 27.04.1909.
Mathildes søster, Hansine Jacobine Hansen (kaldet Mine) *11.02.1891 i
købmandsbutikken, blev derefter husbestyrerinde hos Hans Jensen Hansen. De
giftede sig i 1913 og fik sønnen Holger, som siden fik barbersalon på Drejø – derefter
landpost. Butikken solgte de o. 1950 til O. N. Larsen fra Korshavn. Hans og Mine lod
bygge et nyt hus i 1948 på Vigsvej 11, hvortil de flyttede. Hans døde 11.04.1959, og
Mine døde 16.06.1981.
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Gravsted nr. 30-31

Fisker Niels Mortensen Christensen *24.08.1876 på ”Valdemargården”, Drejø. Han
boede de sidste mange år sammen med sin datter og svigersøn og deres 2 børn. Niels
døde 08.04.1968 på Bækskildevej 4.
Gift 12.11.1905 med Magdalene Hansen *18.10.1883 på ”Klintegården”. Magdalene
fik blindtarmsbetændelse og døde på Svendborg sygehus 14.04.1943.
Familien boede i det stuehus, som var rester af den udflyttede gård ”Søndergård”.
Efter branden af Drejø By i 1942 boede familien i ”Mosehuset”, indtil deres nye hus
på Bækskildevej 4 stod færdig i 1943-44, men Magdalene nåede aldrig at komme med
over i det nye hus.
Niels og Magdalene fik 4 sønner og en datter. Datteren Karen måtte efter moderens
død passe faderen og de 4 brødre, hvoraf den ene var handicappet. Hun blev gift med
Peter Rasmussen, søn af Verner Rasmussen fra Skarø. De overtog huset i 1946.
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Gravsted nr. 34-37

Familiegravsted for gårdejer Christoffer Jensen og Anne Marie Rasmussen.
Christoffer Jensen *14.12.1868 på ”Lindegård”, Birkholm. Død 18.10.1958 på
”Nygården”. Den gamle slægtsgård var bygget før 1697, og lå midt i Drejø By over for
Strangegården. I folkemunde gik den under navnet ”Rasmus-i-porten” efter Rasmus
Mortensen, som havde gården fra o. 1842. (Det fortælles, at snaksalige Rasmus ofte
stod i porten – måske kom nogen forbi). Sammen med Chresten Anders Rasmussen,
fra gård matr. 19, nedbrød Rasmus den gamle gård i 1878, efter den var frikøbt, og
flyttede den ud til Østmarken, hvor den nu fik navnet ”Nygaarden”. Herefter overtog
Rasmus`s eneste barn, Johanne Margrethe, som var blevet gift med Chresten Anders
Rasmussen, den ny gård. På tomten af den gamle gård byggede Joseph Pedersen fra
Strangegården nyt hus, den senere Jettas Butik. Chresten og Johanne Margrethe fik 4
piger. Den yngste datter, Anne Marie Rasmussen *08.08.1870 og død 18.10.1957,
blev gift med Christoffer Jensen fra Birkholm (bror til sognefoged Morten Jensen, gård
matr.18). Det blev Ane Marie og Christoffer, der skulle videreføre slægtsgården, som
de overtog i 1899. Deres søn, Karl Peter Jensen *30.11.1904, gift med Karen
Andersen *26.09.1910 på Skarø, overtog gården i 1936. Karl var en meget arbejdsom
og fremsynet landmand, men blev syg og døde alt for tidlig den 10.02.1940 kun 36 år
gl. Karen flyttede til Svendborg slut 50érne. Hun døde 11.07.1966.
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Gravsted nr. 39

Peder Hansen *06.03.1859 på gård matr. 16 ”Den gamle Sognefogedgård”, da hans
far, Hans Lauritsen Hansen fra Ærø, var sognefoged på Drejø, (gården benævnes også
som Gl. Peers gård). Slægtsgården blev bygget før 1688. Peder Hansen boede på
gården under branden, men det meste af indboet var flyttet ind i det nye hus
(”Husmandens hus”), som hans søsterdatter, Hansine og Husmanden havde bygget
på marken nord for ”Svendborghuset”. Peder Hansen, kaldet ”Gl. Peer”, flyttede ind i
det nye hus hos Hansine og ”Husmanden”, Hans Laurits Espensen Petersen. Gården
brændte i 1942, og blev ikke genopbygget. Bylodden + Landet blev tillagt matr. 18 og
3 tdr. land til ”Marius Posts Hus”. Jorden i Vestmarken blev sammenlagt med gård
matr.14a ”Strandager”. Tomten af den gamle gård i Drejø By blev solgt til daværende
Drejø Kommune, der på et tidspunkt havde store planer om at bygge en ny skole på
grunden. Ved Kommunesammenlægningen i 1964 overgik grunden til Svendborg
Kommune, som byggede Brandstationen og anlagde en offentlig sportsplads. I 1972
solgte Kommunen et stykke af grunden til Kirsten og Vagn Nielsen, som byggede
Restaurant og Købmandsforretning (Drejø Kro & Købmand). Peder Hansen forblev
ugift og døde 11.08.1953.
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Gravsted nr. 41

Hans Henningsen *02.06.1863 på gård matr.13a ”Øster Skovgård”. Gården blev ved
lodtrækning udflyttet til Skoven i 1833 af den gamle Hans Henningsen (1787-1853).
Hans var gift med Margrethe Jeppesdatter fra gård matr.18. De fik 6 piger og 1 søn,
Henning Hansen, der som eneste søn overtog fødegården, og blev gift med Anne
Cathrine Nielsdatter, hvormed han fik 5 børn. Hun døde i 1859 kun 33 år. Henning
blev derefter gift med Anne Pedersen *19.06.1840 på gård matr.17 og døde
13.03.1931 på Øster Skovgård. Anne Pedersens gravkors blev i 2016 genanvendt på
den ny Fællesplæne på Drejø Kirkegård. De fik 2 sønner, hvoraf Hans Henningsen, som
den ældste overtog fødegården. Den yngre bror, Niels Henningsen blev fisker. Han
var gift med Marie Rasmussen fra Marstal, og de fik et stykke jord fra fødegården,
hvorpå han byggede et hus i 1906 ”Vort hjem”, med sten fra teglværket på Drejø.
Hennings far, Niels, druknede under en fisketur, da Henning var 2 måneder gammel.
Moderen tog nu Henning med tilbage til Marstal, hvor hun blev gift igen. Hun fik
endnu en søn, Bernhard Nielsen og dermed ½-bror til Henning på ”Østre Skovgård”.
Bernhard startede eget firma ”Roslevhuse”. Hans Henningsen forblev ugift, og havde
derfor ingen arvinger til gården. I 1933 blev Niels´ søn Henning Henningsen derfor
”kaldt hjem” fra Marstal, for at overtage gården. Hans Henningsen døde 28.12.1950.
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Gravsted nr. 43-44

Johanne og Hans Madsen kaldet ”Moster og Madsen”

Fisker Hans Madsen Hansen *28.01.1881 på ”Nørrekilde” Drejø Skov. Han er bror til
Ane Hansen, som blev gift til ”Valdemargården” og til Jens Hansen, som overtog
”Nørrekilde”. Hans blev gift i 1908 med Johanne Larsen * 15.06.1882 på Birkholm.
Hun er dåbsbarnet på ”Den første rejse” af marinemaleren J.E.C. Rasmussen. 1882.
Ved udskiftningen 1832 fik Mosehuset matr. 44 tildelt en husmandslod på Skoven.
Væver Hans Hansen, Skarø, flyttede herud i 1833 - samtidig med de 4 Skovgårde. Her
byggede han et lille stråtækt hus med stald i den østlige længe. Hans søn Rasmus
Hansen *30.04.1836 overtog huset efter sine forældre. Moster og Madsen, som de
blev kaldt, flyttede i 1908 ind hos den gamle væver Rasmus Hansen, og passede ham
til han døde i 1912. De overtog derefter Væverhuset, hvor de boede indtil de byggede
det ny stuehus ”Køsters hus” i 1914. Madsen døde i 1964, og blev begravet den
18.03.1964. Moster døde den 31.03.1967. Arvingerne solgte begge huse i 1968 til
tidligere lærerpar på Drejø nu afdøde Erling og Frigge Køster.

”Den første rejse” af J.E.C. Rasmussen. 1882.
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”Køsters Hus” 2008.

Gravsted nr. 52-53

Rasmus Hansen *10.05.1865 i gård matr. 11 ”Ra´nes gård”, Drejø. Han blev gift med
Maren Pedersen *09.08.1871 i gård matr. 28 i Drejø By. Rasmus og Maren boede i
Svendborg på Rødeledsvej, Græsholmene i mange år. De fik 3 børn. Maren, der var
født på Drejø og blev gift til ”Skovgård”, og Marie født i Svdb. og gift til Carl Julius,
bror til Jetta, og Hans, der blev musiker og gift til Karen fra ”Rødhætte” (Se gravsted
nr.55). Marens far døde i 1891, og hendes mor, Anne Mortensen, blev gift med
Rasmus Pedersen fra Vestergård. Rasmus var ellers flyttet til sin søster på Avernakø,
hvorfra hans søskende hentede ham hjem, da Maren på matr. 28 blev enke. Han blev
efter sigende en god mand, både for Anne og hendes datter Maren. Anne Mortensen
døde i 1915. Rasmus Pedersen havde kun en arm, og var derfor ikke så meget bevendt
i landbruget. Armen havde han fået revet af i et tærskeværk, da han var hos søsteren
på Avernakø. Rasmus døde i 1928, så Maren og Rasmus Hansen måtte derfor hjem og
overtage gården, matr.28, hvilket ikke passede Rasmus godt, da han ikke var
landmand af sind, og trivedes fint som arbejdsmand i Svendborg, men sådan blev det.
De solgte gården i 1935, da de havde bygget et nyt hus "Stendys" i 1934, hvor de
flyttede ud og boede til deres død. Rasmus døde 20.02.1954 og Maren døde
19.11.1957.
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Gravsted nr. 55

Karen Rasmine Antonie Mortensen *08.04.1905 i ”Rødhætte”, Strædet 13, Drejø.
Huset er et sammenbygget langhus med 2 nu 3 selvstændige lejligheder. Huset er
bygget i 1881 af 2 brødre fra Carl Højs hus, snedker Hans Mortensen og snedker
Rasmus Mortensen. Hans Mortensen, også kaldet Hans ”Snedker”, blev gift med Anne
Hansen. I 1899 startede de en høkerbutik i stuen til venstre. De fik 2 piger, Maren, der
blev gift til ”Strangegården”, og Karen Rasmine Antonie, der blev gift med Hans
Rasmus Pedersen Hansen *31.08.1903 på Rødeledsvej i Svendborg, hvor han voksede
op. Senere flyttede familien tilbage til Drejø på gård matr. 28. Som voksen blev Hans
uddannet musiker og spillede i Det kgl. Kapel. Karen flyttede derfor med til
København, hvor deres eneste barn, Kurt, blev født den 28.03.1945. Karen døde i
barselsseng og blev begravet på Drejø Kirkegård den 05.04.1945, og Hans stod nu
alene med en nyfødt, moderløs baby. Karens søster, Maren på Strangegården, tog
derfor Kurt til sig, indtil Hans nogle år efter fik mulighed for at få ham hjem.
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Gravsted nr. 59-60

T.v.: Anne og Rasmus Hansen Rasmussen på Strynbogården, Hjortø
Sammen med Rasmus´s 2 børn af 1. ægteskab.

Rasmus Hansen Rasmussen *28.05.1878 på ”Strynbogården”, Hjortø. Den gamle gård
lå tæt ved ”Henningsens gård” midt i Hjortø By, men blev udflyttet efter branden af
Hjortø By, hvor flere gårde brændte i 1917, og kom til at hedde ”Gammelgård”.
Rasmus Hansen blev gift 1. gang i 1901 til Maren Andersen fra Kragnæs, Marstal Sogn
på Ærø. Hun døde allerede i 1908, kun 28 år gammel. De havde 2 børn sammen, Karen
og Marius. Karen var mor til Regner Andersen på ”Vesterbo”. Maren Andersen var
søster til Jørgen Klavsen Andersen. Se gravsted nr. 128-129.
I 1913 blev Rasmus gift 2. gang i Vor Frue Præstegård, Svendborg med Anne
Mortensen *10.11.1884 fra Birkholm. De fik sammen en søn, Aksel.
Anne døde 02.01.1960 på Hjortø. Rasmus Hansen Rasmussen døde den 03.02.1964
på Hjortø.
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Gravsted nr. 61-62

Hans Rasmus Henningsen *19.06.1865 på Hjortø. Hans farfar, Henning Jeppesen
(1802 – 1879), var født på gård matr. 20, Drejø, og gift med Anne Hansdatter. De fik
4 sønner: 1) Jeppe Henningsen, blev plejefar for Maren Rasmussen, mor til Jetta
Pedersen, ”Jetta`s butik”, 2) Hans Henningsen, ”gift til en gård” på Hjortø. 3) Claus
Henningsen, byggede ”Hestmaegård” på Drejø og 4) Rasmus Henningsen, far til
Rasmus Clausen Henningsen ”Signe Clausens hus”, Drejø. Søn nr. 2) Hans Henningsen
blev gift med Anne Cathrine Christensdatter, Hjortø, og de fik 3 sønner. Henning
Henningsen, som blev bådebygger på Hjortø, men siden startede ”Henningsens
bådeværft” i Rantzausminde. Christen Henningsen, der overtog fødegården på Hjortø,
og Hans Rasmus Henningsen født 1865, flyttede til Drejø, hvor han blev træskomager
og gift med Maren Jørgensen *31. august 1866 på Birkholm. Død 17.07.1955 i
”Træskomøllen”, Drejø. Hans Rasmus Henningsen (kaldet ”Den gamle træskomand”)
byggede i 1889 et hus på en parcel af 6a, hvor han startede en produktion af træsko.
Han døde 12. oktober 1953. På gravstenen står: Hans Rasmussen Henningsen, men
iflg. Kirkebogen er han døbt: Hans Rasmus Henningsen.
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Gravsted nr. 67-68

Rasmus Hansen *24.12.1871 i gård matr. 19, Drejø By. Han blev gift med Ane
Margrete Hansen *12.01.1881 i en gård i Drejø By. Den gamle gård matr.19 var en
slægtsgård, og blev bygget før 1697. Den lå midt i Drejø by, stort set midt på vejen ud
for Drejø Kro & Købmand. Gården brændte i 1942 sammen med det meste af Drejø
By. Ved genopbygningen i 1943 – blev den, som de fleste af gårdene efter branden,
opført efter tegnestuen Mindedal-Rasmussens tegninger. –Gården blev udflyttet på
tilhørende jord i Vestermarken, og nyopført på Skovvejen 19 af den gamle Rasmus
Hansen. Den ny gård fik navnet ”Nyager”. Deres søn og svigerdatter Jens og Erna
Hansen overtog gården i 1943. De fik også kun 1 barn, datteren Anna, som ikke
ønskede at føre gården videre, men til gengæld har beriget Drejø Arkiv med mange
ting. Ane døde 21.06.1956, og Rasmus Hansen døde 03.05.1965. På Anes gravsten
står hun som Anne Hansen, men i flg. Drejø Sogns Kirkebog er hun døbt Ane Margrete
Hansen.
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Gravsted nr. 72

Harald Christian Pedersen *13.03.1896 i huset på Husmandsvej. Huset er bygget år
1900 på en lod, som i 1832 blev udstykket fra matr. 48 Den gl. Skole. Det er bygget af
Haralds far, Christen Mortensen Pedersen, som kom fra Hjortø, og blev gift med
Margrethe Mortensen fra Gl. Skole. Christen var kvaseskipper på ”Heimdal”, men
måtte stoppe og gå i land i 1913 p.g.a. dårligt helbred. Han blev nu Sognerådsformand
samt fik embedet som distriktstolder for Drejø Sogn, da den gamle tolder på
Bækskildevej stoppede. Christen og Margrethe havde 5 børn. Harald, som eneste søn,
Sigrid (gift med gartner Thomsen ved Gl. Havn), Anna, Ingrid og Marie ”Mie”, som
siden skrev sine erindringer, der nu findes på Drejø Sogns Lokalarkiv. Christen døde
alt for tidlig. Sønnen Harald, som var sømand, gik i land efter faderens død i 1922, blev
fisker og overtog tolderembedet, som han havde til sin død i 1950. I et afskedsbrev
overdrog han ”Gartner Thomsens hus”, som han havde bygget, til sin søster Sigrid.
Han døde hjemme den 01.01.1950, og blev begravet den 07.01.1950.
Nederst på hans gravsten står: ”Tænk en dag hvis alle gåder er løst”.
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Gravsted nr. 91

Ane Margrethe Nielsen *01.12.1883 i det samme hus. Hun boede i forældrenes hus
sammen med sin søster Anne Nielsen *14.09.1886. De gik under fællesbenævnelsen
”An´ og Margret`Snedkers”
Huset er bygget før 1730, men fik fæste på nyt gadehus i 1759, hvor ”Nellemands hus”
blev sammenbygget med det oprindelige hus. I 1787 var det beboet af husmand og
snedker Hans Rasmussen. Det har siden været i familiens eje. I 1860 overtog hans
barnebarn snedker Niels Rasmussen *1827 huset, og i 1890 er det Niels Rasmussens
datter Anne Nielsen og svigersøn Christoffer Nielsen fra gård matr.5, der boede her
sammen med Niels Rasmussen, som nu var enkemand og på aftægt. Anne og
Christoffer fik 2 børn: Ane Margrethe og Anne Nielsen, som overtog huset i 1919 efter
deres forældre og boede her til deres død. Margrethe døde 11.12.1962, og Anne døde
11.04.1965. De forblev begge ugifte.
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Gravsted nr. 114

Carl Laurits Jensen *18.10.1907 på ”Løkken”, søn af præstegårdsforpagter Peder
Jensen. Carl blev gift med Frederikke Marie Rothmann (kaldet Rikke) *25.06.1902
udenfor øen. Huset er bygget i 1860´erne af snedker Morten Rasmussen. Hans 2
sønner, Rasmus og Hans Mortensen, var begge snedkere og murere. De byggede bl.a.
langhuset med ”Margrethe Sommers Hus” og ”Rødhætte” i 1881, hvor de flyttede op.
I 1896 byggede de også Skarø Andelsmejeri.
Carl Laurits Jensens morforældre købte huset i 1882. De døde i henholdsvis 1929 og
1934, hvorefter Carl overtog huset. Han var bror til Jens Møller Jensen og Alfred
Jensen fra ”Løkken”. Han blev kaldt Carl ”Høj”, da huset, de boede i, lå på en lille høj
– eller måske var det, fordi han kom fra ”Huset ved Præstegårds højen” (Løkken)? Carl
og Rikke blev gift sent og fik ingen børn. Rikke døde den 06.07.1968, og Carl blev
boede i huset, indtil han kom på plejehjem i Kværndrup, hvor han døde den
16.02.1982.
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Gravsted nr. 115

Peder Jensen *24.01.1878 i ”Åges Fiskehus” (”Gammel Verners Hus”) i Drejø Skov.
Indtil 1833 lå gård matr. 3 tæt ved Præstegården i Drejø By, gården blev udflyttet til
Skoven i 1833, og fik navnet ”Skovgård”. En fisker fik fæste og tilladelse til at bygge et
hus efter den nedtagne gård. Et stykke jord fra grunden blev udskilt ved Gl. Havn til
3b i 1881. Her blev ”Kalles Hus” bygget og fik matr.nr. 49a. Et andet stykke blev udskilt
ved Mosen og fik matr.nr. 52, her blev den gamle smedje bygget i 1905. Peder Jensen
var fisker, og flyttede til Drejø By, hvor han købte matr.nr. 3c i 1905. Han rev det gamle
fiskerhus ned, og byggede et nyt hus ”Løkken”.
Det nye hus var uden staldbygninger. Det var ikke nødvendigt, da Peter Jensen siden
blev præstegårdsforpagter, forpagtede præstegårdsjorden, og havde sine dyr i
præstegårdens stalde. Først efter branden i 1942, hvor præstegården brændte og
staldlængerne ikke blev genopført, byggede Peder Jensen egen stald til sine dyr.
Peder blev gift med Kirsten Rasmussen *30.05.1880 i Den gl.Mølle ”Hvedholmsgave”.
Hendes forældre købte i 1882 ”Carl Højs Hus”. Kirsten og Peder fik 3 drenge – Carl (fra
Carl ”Højs” hus), Jens Møller Jensen (fra Møllers hus) og Alfred Jensen, som overtog
fødehjemmet. Peder døde den 18.03.1952 og Kirsten døde den 16.09.1964.
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Gravsted nr. 116 – 117

Christen Morten Henningsen *27.10.1869 i gård matr.nr. 2 på Hjortø. Christen blev
gift i 1912 med Mette Marie Jensen *08.06.1883 i Skovsbo, Egense Sogn. Christen var
ud af en aktiv familie, idet han var bror til den gamle træskomand Hans Rasmus
Henningsen, der byggede Træskomøllen på Drejø og startede en træskofabrik, og til
Henning Henningsen, der startede ”Henningsens Bådeværft” i Rantzausminde.
Christen og Mette Marie overtog Christens fødegård ”Henningsens gård” på Hjortø o.
1919 efter Christens far døde. De fik 3 børn: Marie, som havde Købmandsbutik på
Hjortø, Hans som havde tømmerforretning i Svendborg og Carl, som overtog
fødegården. Christen døde hjemme den 10.06.1950, og Mette Marie døde på
Svendborg Centralsygehus den 01.09.1962.
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Gravsted nr. 120-121

Hans Lorentsen Rasmussen *30.09.1884 på ”Strynbogården” på Hjortø.
”Strynbogården” lå tæt ved ”Henningsens gård” midt i Hjortø By, men blev udflyttet
efter branden af Hjortø By, hvor flere gårde brændte i 1917, og kom til at hedde
”Gammelgård”. Hans Lorentsen Rasmussen blev o 1920 gift med Karen Rasmussen
*24.05.1893 på St. Egholm i Marstal Sogn. Hans og Karen startede detailforretning på
Hjortø. Den havde de frem til 1954, hvor Karen drev den alene de sidste små 10 år
efter Hans døde. Købmandsbutikken blev derefter solgt til Anton og Marie. Hans og
Karen fik 2 børn - Gerda og Kai Lorentsen. Den ældste Gerda blev gift med Carl
Henningsen fra gård matr. 2a, Hjortø. Kai var fisker. Hans Lorensen døde den
05.02.1945. Karen døde den 18.03.1968.
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Gravsted nr. 122-123.

Peder Nielsen Henningsen *02.11.1883 i den gamle gård matr. 20 i Drejø By. Peders
farbror, Jeppe Henningsen var også født på gård matr. 20, men giftede sig med enken
til gård matr. 17 ”Jeppelunden”. Enken havde 3 børn, hvoraf den yngste Maren blev
gift med købmand Joseph Pedersen. Peders far, Claus Henningsen, som blev gift med
Karen Pedersen (en søster til Joseph Pedersen) fra ”Strangegården”, overtog
fødegården matr.20. Claus Henningsen døde i 1904, så hans søn Peder N. Henningsen
udflyttede gården til Hestmaen i 1909 og byggede den ny gård, der fik navnet
”Hestmaegård”. Farbror Jeppe Henningsen havde ingen arvinger, og solgte sin gård
matr.17 til sin brorsøn Peder N. Henningsen og købmand Joseph Pedersen. De drev
gården i fællesskab, hvorefter de ved Kongelig bevilling fik lov at dele den i 2 halvdele.
Matr.17a blev sammenlagt med matr.20a ”Hestmaegård”, hvorefter de mageskiftede
så bygningerne fra matr.20 blev Joseph Pedersens og bygningerne fra matr.17 blev
Peder Henningsens. Af Jeppes gamle gård ”Jeppelunden” blev kun stuehuset tilbage
(brændte i 1942). Stuehuset af matr. 20 overtog Josefs søn Carl Julius, og ½-gården fik
nu matr. 17. Staldlængen mod syd fik Josef Pedersen til købmandslager, og de
sammenhængende staldlænger mod Strædet blev fjernet. Peder Nielsen Henningsen
blev i 1909 gift med Abelone Rasmussen (kaldet Lone) *28.11.1884 i ”Vestergård” på
Skarø. Peder og Lone fik 4 børn. Kathrine (der flyttede til Bornholm), tvillingerne Claus
(blev elektriker) og Karl (Smed på Orlogsværftet) samt Hans Strange Henningsen, der
overtog fødegården i 1963. Peder døde den 22.02.1943. Lone døde den 19.02.1970.
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Gravsted nr. 128-129

Jørgen Klavsen Andersen *09.10.1875 i Kragnæs, Marstal Landsogn på Ærø. I 1899
blev han gift i Drejø Kirke med Laurine Jensen *14.05.1876 på gård matr. 4
”Markgård” på Hjortø. De nygifte flyttede til Kragnæs på Ærø, hvor Jørgen Andersen
var fisker. Her fik de 3 børn, Maren, Harald og Clara. Harald var far til Nora på
”Gammelgård”, Hjortø. I 1910 flyttede familien til Hjortø for at overtage Laurines
fødehjem ”Markgård” matr.4.
Jørgen Andersen døde den 05.07.1942 på Hjortø. Laurine døde 24.03.1963 på
Centralsygehuset i Svendborg.
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Gravsted nr. 130

Flyvergraven på Drejø.

Under en mineudlægningsoperation den 16. maj 1944 blev ”Lancaster” LL 963
nedskudt og styrtede i havet ca. 1 km sydvest for Avernakø Hoved. Alle 7
ombordværende omkom. 3 forsvandt i havet, mens 4 flyvere blev fundet og begravet
henholdsvis på Avernakø, i Åstrup, Faaborg og på Drejø.
Beretningen om David Howells begravelse:
Den 25. juni 1944 i landdrev liget af David Howells ved Drejø Skov. Næste dag blev
der foretaget ligsyn af sognefoged Rasmus Henningsen, politiassistent Strømvig fra
Svendborg og en tysk militærlæge, der sammen med 2 tyske soldater var ankommet
til øen. Efter at det legale ligsyn var foretaget, ringede politiass. Strømvig til
sognepræst Mogens Blum, om han ville foretage den engelske flyvers begravelse på
Drejø kirkegård. Det ville sognepræsten gerne, men kun hvis han måtte være i ornat,
hvorefter den tyske militærlæge kom til telefonen. Han meddelte sognepræsten, at
det var i orden, men at der til begravelsen kun måtte komme de mænd, der var
nødvendige for at forrette jordfæstelsen. På spørgsmålet om sognepræsten måtte
medtage sin kirkesanger, svarede tyskeren, at det måtte han.
Om eftermiddagen den 26. juni 1944 var enelærer og degn Erling Køster i gang med
undervisning for de yngste klasser i skolen, da overhøringen blev afbrudt af en ung
pige, der bragte det bud fra pastor Blum, at degnen omgående skulle give møde iført
sin kirkebeklædning. Lærer Køster gav han skolebørnene fri og ilede til det aftalte
mødested, Snedkerens hus, hvor pastor Blum stod i ornat. Ude fra Skoven kom en
arbejdsvogn kørende med sognefogeden som kusk. På vognen lå liget af en druknet
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engelsk flyver, som man i første omgang ikke kendte navnet på, efterfulgt af den
danske politiassistent og tyskerne.
Kirkeværgen var også blevet underrettet og havde udpeget et gravsted på
kirkegården, samt tilkaldt ringeren og 2 mand, som gravede graven. Lærer Køster
fremskaffede en kiste fra snedker Hans Mortensen.
De 2 tyske soldater undersøgte liget for at finde et identifikationsmærke, de fandt
intet, men derimod en ring, hvori var indgraveret bogstaverne ”DH”. En buket
blomster blev lagt på flyverens bryst, og kisten førtes til graven, hvor 10 mand
overværede begravelsen.
Efter krigen satte The Commenwealth War Commission det officielle RAF-jernkors på
graven over Sergent David Howells *1916, søn af David og Mary Ellen Howells. På
Drejø blev der efter befrielsen samlet ind til en sten på graven. Ved en
mindehøjtidelighed 5. maj 1947 blev stenen afsløret af gårdejer Carl Julius Pedersen,
der sammen med pastor Mogens Blum holdt mindetalen. Jernkorset blev derefter
opbevaret i kirketårnet.
I årene herefter blev det en fast tradition, at skolebørnene hvert år den 5. maj gik i
optog til flyvergraven med skolens fane og blomster efterfulgt af mange Drejøboere.
5. maj 1991 blev sidste år, hvor Drejø Skole deltog med fanen. Efterfølgende har
traditionen holdt, og hvert eneste år mødes øboerne ved graven med blomster.

5. maj ved Flyvergraven 2010.
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Gravsted nr. 135.

Helga Marie Mortensen *27.09.1919 i Vor Frue Sogn, Svendborg. Død 12. oktober
1941 på Svendborg Amtssygehus. Begravet 17. oktober på Drejø Kirkegård. Helga
Marie Mortensen var ekspeditrice i Svendborg. Hun boede på Christiansvej 31,
Svendborg. Hun var datter af Marius Mortensen og Edel Kristine Mary, født
Rasmussen, Drejø. Marius og Edel boede en årrække i Svendborg, men flyttede tilbage
til Drejø, hvor de boede i det hus, der siden kom til at hedde ”Marius Posts Hus”, idet
de havde postsorteringen i Drejøs første posthus. Helga døde i Svendborg som kun 22
år gl. Hun blev begravet på Drejø Kirkegård den 17.10.1941.
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Gravsted nr. 138-139

Familiegravsted for Fisker Christoffer Jensen og Anne Hansen.
Christoffer Jensen *18.07.1858 i Det gl. Jordemoderhus på Drejø. Den gamle
Christoffer Jensen byggede i 1885 det 1. jordløse hus ude ved Hestmaen. I 1887 blev
han gift med Anne Hansen *26.05.1860 på Drejø. Deres datter Anne Johanne skulle
have været gift med en gårdmandssøn, som sejlede på langfart, men druknede under
turen. Anne Johanne var gravid, så sønnen Christoffer Jensen *03.08.1916 blev født
uden for ægteskabet, hvilket dengang ikke har været nemt. Anne Johanne, kaldet
”Al´hall”, blev boende hos forældrene, og forblev ugift, ligesom sønnen Christoffer,
kaldet ”Stoffer” forblev ungkarl. Han boede i huset sammen med moderen, og
forsørgede dem begge ved fiskeri og lidt dagleje. Anne Johanne døde 17.03.1967,
hvorefter han overtog huset. Med en kærlig sammenligning kunne de forveksles med
”Mor Karen og Emanuel”, som han p.g.a. en ryglidelse lignede også i væremåde. Han
var meget pertentlig med sin husførelse. Ingen kunne se, at der ikke boede en kvinde
i hans hus. Han kunne klare alting selv, både rengøring, madlavning og bagning, hvortil
han havde samlet sin egen kogebog, som nu findes på ”Gl. Elmegaard”. Han var dog
også den, der altid havde et øgenavn parat, hvis nogen gjorde sig bemærket på en
eller anden måde. Stoffer døde den 30.11.1975.

29

Gravsted nr. 140-141

Gravsten over Noras forældre.

Nora fra ”Gammelgård”.

Harald Anton Andersen *27.04.1904 i Kragnæs, Marstal Landsogn. Død på Svendborg
Sygehus 1978, 73 år. Begravet på Drejø Kirkegård den 4. april 1978. Harald var søn af
Laurine og Jørgen Klavsen Andersen, som var fisker, men flyttede til Hjortø i 1910 for
at overtage Laurines fødehjem gård matr.4 ”Markgård”. Harald Anton Andersen blev
gift med Karen Marie Mogensen *10.12.1902 i Ny Vemmenæs, Bjerreby Sogn på
Tåsinge. Harald og Karen overtog ”Markgård” efter hans forældre.
De blev forældre til Nora, som siden blev gift med Svend Rasmussen på
”Gammelgård”, Hjortø.

Noras fødehjem ”Markgård”
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Gravsted nr. 144-145

Christoffer Pedersen *27.06.1855 på gård matr.9. Gården er, som de fleste på øen,
en gammel slægtsgård, bygget før 1688 midt i Drejø By, hvor den lå sammenbygget
med bl.a. ”Lenesgård” og ”Øster Skovgård”. Gården blev ved lodtrækning udflyttet til
Drejet i 1833 (kaldet ”Pe´ivsens gaard”) samtidig med de 4 Skovgårde. Efterfølgende
fik den navnet ”Vestergård”. Christoffers far, Peder Christoffersen byggede den nye
gård ved Drejet. Jorden her var lav, leret og tit oversvømmet af havet. Det hjalp dog
noget, da markerne efter stormfloden i 1872 blev indhegnet med diger. P.C. var gift 3
gange, sidst med den kønne Johanne, som kom fra Den gamle Skole. Det blev en stor
lykke for både aftægtsfolk og børn af 1. og 2. ægteskab, som der blev sagt, at hun var
meget god ved. Johanne kom med pengene (300 rigsdaler fra bodelingen hjemme),
og gården trængte hårdt til dem. De gamle folk (som var hensat til den eneste
aftægtsstue på Drejø) kom igen ind i stuen, - den gamle aftægtsmand for bordenden,
som det var skik. Peder Christoffersen fik 12 børn, heraf 7 med Johanne, som var mor
til Christoffer. Han døde på gården den 13.09.1933. Christoffer blev gift med Ellen
Rasmussen *11.11.1867 på gård matr.21 ”Nygården”. Hun døde 13.02.1949.
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Gravsted nr. 146

Fisker Jens Mortensen *25.07.1867 på ”Lægdsmandsgården” matr.22, Drejø. Jens var
yngste barn ud af en søskendeflok på 7. Ikke alle kunne arve gården, så Jens blev fisker
og gift i 1895 med Ane Rasmussen fra Birkholm. De havde huset på Husmandsvej 13,
Drejø. Ane døde barnløs og alt for tidlig i 1903 kun 32 år gl. I 1908 giftede Jens sig 2.
gang med Johanne Marie Christine Amalie Hansen *22.05.1881 fra Vor Frue Sogn i
Svendborg. Hun blev kaldt Hanne, og var en elskelig dame. Desværre fik de heller
ingen børn sammen, men andres børn var altid glade for at komme der.
Jens Mortensen døde den 21.02.1937 på Husmandsvej 13, Drejø. Hanne boede i
mange år alene i huset, men tilbragte den sidste tid på Stensvang Alderdomshjem i
Falsled ved Fåborg. Hun døde den 23.02.1961 på Fåborg sygehus.
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Gravsted nr. 157-158

Christen Anders Christoffersen *09.07.1853 på gård matr.3. Gården er en gammel
slægtsgård, hvor slægten i lige linje kan føres tilbage til Drejøs 4. sognepræst Niels
Christophersen Fabricius (*o. 1592–1662). Han var kapellan ved Vor Frue Kirke i
Svendborg, men blev kaldet til Drejø den 2. maj 1632. Han blev gift o. 1632 med Anna
Hansdatter (*1614-1671) i Gudbjerg Sogn, hvor hendes far Hans Gamalielsen var
sognepræst. Anna og Niels fik 2 piger og 2 drenge, hvoraf den sidstfødte, Christopher
Nielsen (*1640-1705) blev den første gårdfæster på matr.3, som lå tæt sammenbygget med præstegården. Han blev stamfar til en hel del drejøslægter, idet han og
Maren Jørgensdatter (fra Hvidkilde) fik 10 børn, som næsten alle blev gift ind i en
drejøslægt.
De første 200 år lå gården på det sted, hvor ”Løkken” ligger i dag. Det blev den første
af de 4 Skovgårde, der udflyttede til Drejø Skov i 1833, hvorfor den naturligt nok fik
navnet ”Skovgaard”. Gården blev udflyttet af Christens far Christoffer Christoffersen
Strangesen. Christen blev gift med Bodil Marie Mortensen *17.04.1863 på
”Lægdmandsgården” matr.22. De fik sammen 4 børn. Christoffer, som startede en
Blomsterforretning i Svendborg, Morten overtog fødegården, Karen blev gift i
Svendborg, og Alfred blev fisker på Drejø. Christen byggede ”Skovly” til aftægtsbolig.
Her døde de begge. Christen den 16.11.1934 og Bodil Marie den 12.06.1950.
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Gravsted nr. 167

Lærer på Drejø fra 1864-1894.
Andreas Nissen Koch blev født den 10. dec. 1832 i Niebüll i Sønderjylland. Han var
søn af Skrædder Peder Nissen Koch fra Niebüll og Cathrine Margretha JohannsDatter
fra Munkbrarup.
Han voksede op i en brydningstid i et grænseland, der var delt såvel sprogligt som
kulturelt. Hans valg af fremtid inden for lærergerningen skal ses på baggrund af de
store spændinger, der var i tiden efter treårskrigen, den krig der i høj grad havde
skærpet de nationale modsætninger i Sønderjylland.
På krisens højdepunkt døde den barnløse konge, Frederik d. 7. i 1863, og blev afløst
af en fjern, ovenikøbet tysktalende slægtning af huset ”Glücksburg”, Christian d. 9. I
begyndelsen var befolkningen meget skeptisk overfor denne ”tysker”, men det
ændredes, da Christian 9. under krisen viste sit danske sindelag. De slesvigske
præster og lærere viste også, hvor de stod, da næsten alle i dagene omkring 27. – 29.
nov. 1863 i anledning af tronskiftet havde underskrevet en troskabsed til Kong
Christian 9. Om Andreas Koch underskrev denne troskabsed, ved vi ikke, men
sandsynligheden taler stærk herfor, idet alle medunderskrivende præster og lærere
blev afskediget uden pension – og Andreas Nissen Koch var iblandt dem.
Hans bror, Johan Koch, dimitterede fra Skårup Seminarium omtrent samtidig. Da der
var hårdt brug for danskuddannede lærere, blev Skårup også Andreas valg. Han blev
færdig i 1854 og blev andenlærer i Gundelsby, Munkbrarup Sogn, hvor han mødte sin
kommende hustru, Cathrine Marie Höeck. De blev gift i 1859. Gundelsby lå tæt ved
Østersøen, hvilket kom ham til gode, da krigen brød ud i 1864, og han skyndsomt
måtte flygte for tyskerne, efterladende sin kone og 2 små børn.
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En kold vinternat sejlede han i en lille, åben jolle ud på Østersøen, hvor danske
krigsskibe lå og krydsede ved den sønderjyske kyst. Under meget besvær og stor fare
lykkedes det ham at komme ombord på ét af dem. Målet for hans farefulde færd var
den lille ø, Drejø, hvor hans bror Johan havde været lærer i nogle år. Lærerembedet
var ledigt, da Johan netop havde fået ansættelse på Tåsinge. Vel ankommet søgte
Andreas nu embedet som lærer og kirkesanger på Drejø, fik det, og blev kaldet den 5.
marts 1864. Kort efter fik hans kone og børn udrejsetilladelse og fulgte ham til Drejø.
Andreas Koch var mere kunstner og landmand end pædagog. Han brugte sine
middagspauser til at tegne, male og ”hugge” de flotteste landkort direkte på væggene
i skolestuen, og børnenes beundring steg for denne mester. Han lavede sin egen
globus med verdenskortet. Den findes nu på Dansk Skolemuseum. Hans Skole blev
den smukkeste landsbyskole, nogen kunne tænke sig. Men det danske sprog lærte
han aldrig at mestre.
Cathrine døde i 1892 og blev begravet på Drejø 04.05.1892. Andreas Nissen Koch
rejste i 1894, hvor han tog sin afsked og gik på pension. Nedslidt flyttede han fra øen
– elsket og hadet, som han var. I 1896 fik han tildelt Dannebrogordenen. Andreas og
Cathrine fik 6 børn, alle piger. Sine sidste år tilbragte han hos datteren Ingeborg i
Marieberg, Vemb sogn, hvor han døde den 22. april 1900, 67 år gammel. Han blev
begravet på Drejø den 27. april 1900, og Drejøboerne satte ham et flot mindesmærke,
der stadig kan ses på kirkegården.

Drejø Skole med stråtag bygget 1830.
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Gravsted nr. 169

T.h. Hans ”Jossen” og Niels ”Gade” 1942

Gårdejer Hans Henning Nielsen *13.05.1884 på gård matr.14, kaldet ”Jossernes
gård”. Gården lå stort set, der hvor Brandstationen ligger i dag. De sidste ejere i
slægten var de 4 søskende: Karen, Anne, Niels og Hans Nielsen, kaldet ”Josserne”
(børn af Josef Nielsen). De var alle født på gården, ugifte og havde ingen arvinger. I
1920 boede søskendeparret Anne og Hans ”Jossen” Nielsen sammen med moderen
på ”Jossernes Gård” matr. 14. Deres søskende, Karen og Niels ”Gade” Nielsen boede
i hus matr. 29 i trekanten midt i Drejø By. Under branden i 1942 brændte både Hans
Jossens gård og Niels Gades hus. De 4 søskende byggede derefter et nyt hus (”Alma
og Møllers Hus”), hvor de flyttede sammen efter branden. Hans døde 19.12.1967.
Anne Nielsen * 16.02.1893, døde 28.06.1968.
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Gravsted nr. 176-177

Kathrine Jørgensen med barnebarnet Axel,

Morten Mortensen *05.04.1863 i ”Væverhuset” eller ”Lundahls Hus” på Drejø. Hans
far var den gamle Veteran Rasmus ”Degn” Mortensen, hvis kors er opsat under
Pulpituret i Drejø Kirke. Morten blev viet i Drejø Kirke i 1896 til Kathrine Jørgensen
*13.05.1870 på Birkholm. Morten og Kathrine bosatte sig på Birkholm, hvor de
startede en købmandsforretning, og han fiskede ved siden af – de fik 5 børn. Den
ældste Niels Rasmussen Mortensen var også fisker og startede en fiskeforretning i
Vindeby på Tåsinge. På sine ældre dage skrev han en bog med sine erindringer fra
barndomstiden på Birkholm. Et eksemplar af bogen er foræret til Drejø Sogns
Lokalarkiv. Nr. 2 Anton Marius Mortensen blev på Birkholm som fisker, og hans kone
overtog købmandsforretningen efter svigerforældrene. I 1953 havde deres 2 piger
dobbeltbryllup i Drejø. Anna Marie Mortensen blev gift med en søn af den gamle
Postfører Jørgensen på Birkholm. Den yngste Rasmus Degman Mortensen var
ligeledes fisker og far til fiskerbrødrene, Frede og Morten på Birkholm. En dreng døde
som 1-årig. Morten Mortensen døde den 02.01.1937 og Kathrine døde den
15.01.1940. Begge på Birkholm.
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Gravsted nr. 183 – 184

Familiegravsted: Møller Hans Rasmussen *27.08.1881 i Den gl. Mølle, Drejø, hvor
han var møller til møllen brændte i 1920. +31.05.1955 i stuehuset til Den gl. Mølle.
Hans var ugift, og boede sammen med sin ugifte søster Ane Marie Rasmussen
*28.04.1884 i Den gl. Mølle. +14.01.1972 i stuehuset til Den gl. Mølle.
Fisker Rasmus Christoffer Rasmussen *10.09.1892 i Den gl. Mølle. Rasmus var bror
til Hans og Ane Marie. Rasmus døde 04.05.1974 i huset på Kirkevejen 8.
Han blev gift 22.10.1920 med Johanne Mortensen, kaldet Hanne. *02.12.1898 på Gl.
Elmegård. +23.04.1992 på plejehjemmet Caroline Amalie, Svendborg. De var forældre
til Christian Møller Rasmussen *05.07.1921 på Kirkevejen 8, hvor han boede sammen
med forældrene og fiskede sammen med faderen. Han var en ”Gudsbenådet
spillemand” på sin violin. Han forblev ugift, og døde 13.05.2005 på Tåsinge Plejehjem.
Bisat på Drejø Kirkegårds fællesplæne.

Johanne og Rasmus ”Møller”.

Christian Møller Rasmussen.
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Gravsted nr. 189-190

Seminarielærer Rasmus Mortensen *21.08.1873 i Den gl. Skole, Drejø. Uddannet
lærer fra Skårup Seminarie, hvor han senere selv kom til at undervise. Som ældre
skrev han sine erindringer ”Der var bølger på vandet”, et broget billede af livet på
Drejø i slutningen af 1800-tallet, krydret med mange fortællinger om sin slægt i ”Det
smukkeste og stilreneste hus”, som han beskriver sit fattige barndomshjem, der
brændte i 1942, men blev genopbygget. Han døde i Middelfart, hvor han en årrække
var skoleinspektør. Rasmus Mortensen døde den 29.07.1949. Han var gift med Agnes
Bojsen *07.05.1878 i Tvingstrup, Ørridslev sogn ved Skanderborg, og døde den
14.09.1950 i Middelfart. De fik 5 børn, hvoraf Morten Henning Bojsen Mortensen
*06.09.1908 i Horsens – døde som 11-årig den 08.12.1919 i lærerboligen i Skårup.
Herom skriver Marie Nielsen i sine erindringer: ”Tilbage til min fætter Morten Henning. Da han var
11 år, døde han. Vi sørgede. Bedstemor med. Vi fulgte ham. De blev hentet ved broen, og han blev
begravet på Drejø kirkegård. – Min morbror (Ramus Mortensen) stiftede et legat. 30 kr. blev hvert
andet år tildelt en elev i Drejø skole. Jeg var den første, der fik det. Læreren hævdede, at det var ikke,
fordi det var familien. – Andre havde nok også fortjent det. – Forældrenes sorg gjorde stærkt indtryk
på mig. – Og vi satte blomster ned på graven. – Atter, som ved bedstefars død, spekulerede jeg
meget over død og opstandelse”.
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Gravsted nr. 191-192

Gårdejer Alfred Christian Christensen *26.11.1886 på ”Estegården” i Røskebølle,
Sørup Sogn, og hvor han som nygift var ansat som kusk. Anna, Karl og Frede blev født
der. Familien flyttede til Drejø i 1925, da Ane Maries far døde, hvorefter de overtog
hendes fødegård. Alfred ”Brolykke”, som han nu blev kaldt, døde den 23.06.1967.
Han blev gift med Ane Marie Hansen *17.11.1888 på ”Brolykke”, Drejø Sogn.
+28.03.1962 på ”Brolykke”.
De fik 3 børn, hvoraf Frede Laurits Toftmann Christensen *13.02.1920 på ”Brolykke”
ligger begravet i samme familiegravsted som sine forældre. Han døde +25.01.2000 på
”Vestergård”, Drejø. Var gift med Edith Sofie Henriksen *18.11.1919 på Skarø. Hun
døde på et plejehjem i Odense, blev begravet den 18.07.2011, og ligger ligeledes i
familiegravstedet på Drejø Kirkegård.

”Brolykke” o. 1920.

Frede og Edith Christensen-
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Gravsted nr. 197-198

Gårdejer Hans Jensen Hansen *09.02.1870 i ”Ranes Gård” matr.11, Drejø. Gården lå
midt i Drejø By, men blev nedlagt som gård og staldlængen revet ned, da den nye gård
blev bygget i 1937 på Skovvejen 13, hvor den får navnet ”Vesterbo”. Stuehuset til den
gamle gård i byen blev lejet ud til Ingrid og Hans Banke Hansen, hvor de boede til byen
brændte i 1942.
Hans blev gift med Marie Rasmussen *05.11.1874 på ”Bækskildegård”. De fik 3 børn,
hvoraf de 2 var tvillinger. Den ene var Ragnhild, der døde som ung – Malteserkorset
på Drejø Kirkegård er over hende. (Se gravsted nr. 267)
Hans og Marie flyttede med ud på den nye gård ”Vesterbo”, hvor de boede sammen
med deres søn Anders og svigerdatter Margrethe og deres 3 børn. Hans Jensen
Hansen døde den 25.12.1953, og Marie den 14.10.1968.
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Gravsted nr. 203-204

Snedker Hans Mortensen *16.10.1890 i langhuset matr.nr. 45 på Strædet, Drejø
Sogn. I 1896 byggede hans far det nye Snedkerhus med værksted på Skovvejen 9, hvor
familien flyttede ud. Hans blev uddannet snedker på Ærø, og overtog sin fars
snedkerværksted i 1909, da faderen døde. Hans skulle nu forsørge både moderen, en
søster og en handicappet bror i kørestol. Den gamle degn, som havde postomdelingen
på øen, syntes det var synd for den unge mand, og tilbød ham at overtage
postomdelingen tilligemed. Den havde Hans indtil 1956, hvor hans datter og svigersøn
Gerda og Holger overtog. Hans var en alsidig og dygtig snedker. Snart fik han så mange
bestillinger, at han ansatte en tømrersvend, Ejnar Thomsen. Sammen byggede de
omkring 70 både og joller. Hans var medbygger på en del huse efter branden i 1942.
Han tegnede og lavede alt tømmerarbejde på Drejø Badehotel i 1927. Han byggede
ligeledes ”Tolderhuset” på Bækskildevej, hvor familien boede en årrække, samt han
tegnede og fik bygget hvert et hus til sine 2 piger, Edith og Gerda. På loftet i snedkeriet
stod altid 2 kister klar. ”Snedkeren”, som han blev kaldt, døde den 18.11.1973.
Hans blev i 1914 gift med Sognefoged Anders Jensens datter Ane Johanne Jensen
(kaldet Hanne) *30.09.1892 i Den gamle Sognefogedgård matr.16. Hanne døde
03.06.1966 – 2 år efter de havde holdt Guldbryllup.
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Gravsted nr. 205-2006

Margrethe og Christen M. Pedersen 1895.

Kvaseskipper Christen Mortensen Pedersen *10.02.1864 på gård matr. 4, Hjortø.
I 1881 var han med til at danne ”Kvaseselskabet Drejø”, der købte fiskernes 1. kvase
”Thor” bygget i 1881 på Svendborg Værft. Den sejlede med levende Torsk til Norge,
og han var selv skipper. ”Kvaseselskabet Drejø” blev med tiden ejer af 4 kvaser, hvoraf
Christen havde været skipper på de 3 – ”Thor”, ”Christine” og ”Heimdal”.
I 1895 blev han gift med Margrethe Mortensen *27.11.1868 i Den gl. Skole på Drejø.
Christen og Margrethe fik 4 piger og 1 dreng, Harald, som ligger på gravsted nr. 72.
Den yngste af pigerne var Marie (kaldet Mie), som siden skrev sine erindringer fra
Drejø, og som nu er overdraget til Drejø Arkiv. Margrethe døde den 22.03.1942 – 1
måned før Drejø By brændte.
I 1900 byggede han huset på Husmandsvej 11. Christen stoppede kvasesejladsen i
1913 på grund af dårligt helbred. Han fik i stedet job som øernes Toldopsynsmand, og
blev tillige Sognerådsformand. C. M. Pedersen døde 19.01.1922 på Svendborg
Sygehus. Han blev begravet på Drejø 25.01.1922.
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Gravsted nr. 207

Maren Agnethe Pedersen *16.april 1902 på Hjortø. Hun var ugift og forhenværende
husassistent. Maren var patient på Middelfart sindssygehospital. Hun var datter af
gårdmand Jacob Erik Pedersen og Christiane Mortensen på Hjortø. Hendes farbror,
Christen Mortensen Pedersen, var Kvaseskipper på Drejø. (Se gravsted nr.205-206) 1.
september 2015 lavede Svendborg Bymuseum en Ø-udstilling på Frederiksøen på
Svendborg Havn, hvor Marens faster, Laurine Pedersens familieliv blev skildret.
Maren døde den 28. juli 1953 på Middelfart Amtssygehus, og blev begravet den 1.
august på Drejø Kirkegård.

Marens fødehjem ”Markgård”
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Gravsted nr. 213 – 214

Rasmus Hansen *03.11.1883 i huset på Drejø Brovej 20. Hans Banke Hansen har
fortalt at hans farfar, Hans Hansen, købte huset på Store Egholm og flyttede det ene
mand til Drejø i 1878. Den gamle Hans Hansen var født på gård matr. 26, ”Brolykke”,
Drejø. Som ældste søn skulle han overtage Brolykke – men, med gården fulgte også
en enke, hvilket han ikke ønskede, da han var forlovet med Anne Hansdatter fra gård
matr. 11. I stedet for en store gård, fik han et lille jordstykke på et par tønder land
udstykket fra Brolykke. Huset hentede han selv på Store Egholm, hvor det var til salg.
På grund af de store oversvømmelser i 1872 og 74 var det blevet umuligt at dyrke
jorden på den lille ø. Hans Hansen købte huset, der var så medtaget, at det var
ubeboeligt. Alle sten op til vindueshøjde var vasket ud. Han nedbrød resterne, og førte
det til Drejø, hvor han genopførte det på grunden, der lå mellem 2 små banker, hvilket
gav familien tilnavnet ”Banke”. Vejen blev først rettet ud og bankerne fjernet i 1952,
da Brovejen fik sin første asfaltbelægning – derfor ligger huset i dag et par trin under
vejniveau. Rasmus havde en fin Jerseybesætning, som gav ham mange præmier på
det lille husmandssted. Rasmus var gift med Jensine Rasmine Rasmussen
*04.11.1887 på Hjelmshoved ved Hjortø. De fik 2 drenge. Morten emigrerede til USA
o.1920, og Rasmus Banke overtog fødehjemmet på Drejø Brovej 20. Jensine døde den
22.02.1956. Rasmus døde 1968 og blev begravet den 05.10.1968.
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Gravsted nr. 217 – 218

Maren Hansen

Anders Jensen *8. maj 1862 fra Det gamle Jordemoderhus, Drejø. Anders var fisker
og daglejer og blev gift med Maren Hansen *24.05.1863 fra den gamle
Sognefogedgård matr.16. De blev forældre til Maren, som blev gift med Rasmus
Rasmussen, ”Bækskildegård”, til Hanne, gift med snedker Hans Mortensen, og til
Hansine, gift med fisker Hans Laurits Espensen Petersen også fra Det gl.
Jordemoderhus. Anders og Maren boede i en lejlighed i Svendborg, hvor børnene blev
født. Anders Jensen døde 20 august 1925, og efter hans død beholdt Maren
lejligheden, men boede for det meste hos broderen Peder Hansen (Gl. Per) på Den gl.
Sognefogedgård på Drejø. Maren døde 20. april 1959.

Den gamle Sognefogedgård-

Tv. Staldlænge til Den gl. Sognefogedgård.
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Gravsted nr. 219-220

Hans og Ane.

Ragnhild og Aksel.

Familiegravsted: Hans Rasmus Hansen *12.02.1878 på ”Brolykke” gård matr.26,
Drejø. Hans blev gift med Ane Hansen *08.07.1882 ”Nørrekilde”, Drejø Skov. (Hun var
søster til Hans Madsen Hansen og Jens ”Degn” i Skoven). Hans og Ane havde i nogle
år boet på en gård kaldet ”Valdemargaarden” i Brudager Sogn på Fyn, hvorfor Hans
blev kaldt ”Valdemarmanden”. Et navn, der fulgte ham, da de flyttede tilbage til Drejø
og købte gård matr. 8, som derefter blev kaldt ”Valdemargården”. Ane og Hans fik 2
sønner. Jens Aage Verner Hansen *06.12.1905 (døde allerede i 1925), og Aksel Ejner
Sigfred Hansen *04.02.1907. Hans Rasmus Hansen døde i 1955, og blev begravet på
Drejø Kirkegård den 04.12.1955. Ane døde i 1961, og blev begravet 02.05.1961
Aksel E. S. Hansen blev gift med Ragnhild Dorthea Agnete Larsen *10.11.1909 i
”Mejlbækhuset”, Drejø. I 1956 købte de Drejøs nylige nedlagte mejeri ”Bækskilde” og
flyttede derop, hvor de boede sammen med deres søn, Aage Verner Hansen
*13.12.1936. Aksel var i mange år Sognerådsformand på Drejø, og var som sådan den,
der tog imod Kong Frederik og Dronning Ingrid, da de uanmeldt besøgte Drejø i
sommeren 1957. Aksel døde i nov.1980. Ragnhild i dec.1993, og sønnen Aage døde
15.01.1997.

Aage V. Hansen.

Valdemargården
47

Gravsted nr. 225-226.

Søstrene Anne Mortensen tv. og Bodil Nielsen th.

Jens Nielsen *02.12.1854 på gård matr.7, Drejø By. Han overtog gården i 1879, og fik
den frikøbt. Jens Nielsen udflyttede den gamle gård til Vestmarken på Drejø Skovvej
26 i 1898. I 1900 blev han gift med Bodil Hansen *05.02.1888 fra ”Mejlbækhuset”. De
fik kun et barn, sønnen Niels Marius Nielsen *18.01.1904. Jens Nielsen døde allerede
10.05.1921, og da deres eneste barn, sønnen Marius døde som 32-årig den
28.09.1936, stod Bodil ene tilbage med en gård uden hjælp. Hun solgte derfor gården
i 1937 til Peder Hansen, som faktisk kun havde gården i 3 år. Alligevel blev navnet
”Peder Hansens gård” hængende. Bodil flyttede derefter op som husbestyrerinde for
sin svoger, Thorvald Larsen i ”Mejlbækhuset”, da hans kone, Bodils søster, Marie, var
død i 1926. Da svogeren døde i 1949, flyttede Bodil op til en niece, Ragnhild og Aksel
Hansen i ”Christoffer Mortensens Gård”, hvor hun boede til sin død. Bodil døde
29.06.1956.

Peter Hansens Gård (Søndergård) 2009.
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Gravsted nr. 229-230

Thorvald Larsen

Marie Hansen

Thorvald Martinus Larsen *19.05.1876 på Læsø. Han tog skippereksamen i
Svendborg i 1896. Kom ved den lejlighed med en kammerat til Drejø, hvor han mødte
Marie Hansen *15.01.1873. – Det blev hans skæbne. – De blev gift og overtog Maries
fødehjem ”Mejlbækhuset”. Sammen fik de to børn, Martinus og Ragnhild (Se gravsted
nr. 219). Thorvald sejlede på langfart, var ude 1 år ad gangen, som man var dengang.
Hans søfartsbog stoppede i 1904, hvor han begyndte at sejle med Drejøkvaserne. Han
startede på ”Heimdal” og fortsatte kvasesejladsen på ”Nye Thor” til o. 1930, da
Kvaseselskabet stoppede. Thorvald blev øens sidste kvaseskipper. Efter han gik i land,
drev han lidt småfiskeri, og som den praktiske mand, han var, hjalp han rundt omkring
med at male og tapetsere. Om vinteren høstede han siv i mosen og syede sivsko. Dem
var der god brug for i de kolde vintre. Hans kone, Marie, døde tidligt, allerede i 1926.
Maries søster, Bodil fra ”Rasmus Hansens Gård” (Se gravsted nr.225) var blevet enke,
solgte gården i 1937, og blev husbestyrerinde for Thorvald, indtil han døde i nov.
1949.

Mejlbækhuset
49

Gravsted nr. 231.

Hans Hansen *12.04.1909 i huset på Drejø Brovej 20. (Se mere under gravsted nr.
213). På sine ældre dage købte han navnet Banke, som han altid blev kaldt. Hans
Banke blev gift i 1940 med Ingrid Elisabeth Nielsen *08.11.1917 i Nordjylland. I 1942
flyttede de sammen med deres 3 børn (2 drenge og 1 pige) til Hans´ fødehjem, hvor
de nu boede 4 generationer. Der var mange munde at mætte på det lille
husmandssted, og det har givet ikke altid været nemt, men et godt humør og lune i
blikket kan klare meget - og det havde Hans Banke.
Hans var en ”krydret” fortæller med en god hukommelse for årstal. Alle børn elskede
Hans. Uanset om han kendte dem eller ej, blev de altid inviteret ind for at se hans
mange dyr, fra Hunde, Katte, Kaniner, Geder til Heste og Køer. Endnu i dag kommer
der tidligere kolonibørn til øen, som kan huske Hans Banke, fra de var på Feriekoloni
som barn. Hans Banke blev ”en institution”. Når ”færgetrækket” kom, stod han ude
ved vejen foran sit hus. Altid med et smil, et vink eller en munter bemærkning.
Turister fik en hyggesnak (på dialekten) med fra øen, og de følte, at de havde oplevet
noget særligt. En gammel gårdmandskone sagde engang: ”Det er dog gevaldig som
Hans er kommet i vælten!”. Hans Banke var jo ”kun” husmand, men i sine yngre år
også daglejer hos landmændene – til 2 kr. om dagen – og et måltid mad! På sine ældre
dage fandt han ”sin niche”. Han overlevede Ingrid, som døde 23.12.1981, men
ulykkelig vis også datteren Eva. De sidste år tilbragte Hans på plejehjemmet Caroline
Amalie i Svendborg, hvor han døde 11.12.1999 i en alder af 90 år.
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Gravsted nr. 237-238.

Jens Nielsen Jensen *17.07.1887 i ”Aages fiskerhus”, Drejø Skov. Jens N. Jensens far,
Lars Jensen, blev født 1852 på Skarø. Kom til Drejø Skov som tjenestekarl på ”Øster
Skovgård” matr. 13, hvor han mødte gårdens datter, Karen Henningsen. De blev gift i
Drejø Kirke 23.11.1877, og formentlig blev huset bygget til dem ved den lejlighed.
Efter matrikelnummeret at dømme, er jorden udstykket - eller mageskiftet - med en
lod fra ”Mosehuset” matr.nr.44 ved udskiftningen i 1833.
Lars Jensen og Karen Henningsen fik 2 drenge, som begge blev født i det hus. Peder
Jensen født 24.01.1878. Han flyttede siden til Drejø By, hvor han byggede ”Løkken”
og blev præstegårdsforpagter. Jens Nielsen Jensen blev i Skoven, hvor han overtog
huset efter sine forældre og blev fisker. Han var gift med Laura Jørgensen
*06.08.1895 i Søndersø ved Odense, og sammen fik de 2 børn. Aage *1924 i huset
som de havde til 1932, hvor de købte ”Vort Hjem”, her blev Agnes født. Fiskerhuset
stod herefter tomt, og blev de næste 45 år ikke brugt til beboelse, kun til
fiskeredskaber for Las Jens (Lars´s Jens) og sønnen Aage (kaldet Las Jens´ Aage), som
også var fisker. Laura døde 31.10.1960. Jens N. Jensen døde 09.03.1978.

Vort Hjem
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Gravsted nr. 241-242.

Anne Mortensen

Hans Mortensen *01.01.1853 fra ”Carl Højs Hus”. (På hans gravsten står, at han er
født i 1852, men i flg. Kirkebogen er han født i 1853). Han blev gift med Karen
Andersen fra ”Falkhuset” på Husmandsvej. Karen døde den 24. december 1893 kun
43 år.
Brødrene Hans Mortensen og Rasmus Mortensen var begge snedkere. Sammen
byggede de i 1881 et langhus med 2 selvstændige lejligheder på Strædet. En lejlighed
til hver af brødrene. Samarbejdet mellem brødrene gik fint– men konerne kunne ikke
enes. Rasmus Mortensen solgte derfor sin andel til bror Hans, byggede et nyt hus på
Skovvejen og flyttede i 1896. Hans blev derefter i 1899 gift 2. gang med Anne Hansen
*22.06.1871 i ”Mejlbækhuset”. (På hendes gravsten står Ane, men i flg. kirkebogen er
hun døbt Anne). Anne og Hans Mortensen (kaldet Hans Snedker) startede o. 1900 en
høkerbutik, som lå til venstre for gangdøren i huset på Strædet. Hans døde 12. august
1928, og Anne førte efter Hans´ død butikken videre. O. 1950 flyttede et barnebarn,
Grethe Strange, tilbage til Drejø, hvor hun hjalp sin mormor i butikken. Stuerne blev
flyttet rundt, så butikken nu lå mod smedjen, samt fik en lille tilbygning med butiksdør
og udstillingsvindue. Anne kom o. 1960 på plejehjemmet Gammel Møllegård i Horne
Sogn, hvor hun døde den 8. oktober 1963.
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Gravsted nr. 248-249

Rasmus Andersen *09.09.1847 i ”Falkhuset” på Husmandsvej, Drejø.
I 1711 fæstede Ole Laursen, som kom fra Åby, et byggested ”et sted i Drejø By”,
hvorpå han byggede et nyt hus. Huset blev udflyttet til Husmandsvej i 1834 af
træskomand Anders Rasmussen gift med Else Dorthea Falk fra Avernakø. I gamle
papirer står det nu som ”Østre Hyllehovedhus”. Anders og Else fik 7 børn, 5 piger og
2 drenge (den ene døde som spæd). Det blev drengen, Rasmus Andersen, der skulle
overtage forældrenes hus. Rasmus, som var fisker og daglejer, blev gift med Karen
Christensen *09.12.1851 fra ”Valdemargården”, hvor hendes far var sognefoged.
Deres søn, fisker Lars Falk Andersen (kaldet Falk) og Kirsten overtog huset fra 1920 –
1977. Rasmus Andersen døde 28.02.1929 og Karen døde 16.08.1929.
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Gravsted nr. 260-261

Morten Hansen Mortensen *08.04.1867 på Husmandsvej 9, Drejø. I 1865 havde
Mortens far Christen Mortensen fået fæste på grunden, hvor han byggede det
nuværende hus, senere ”Møllen”. Mod øst blev huset forlænget med en lejlighed.
Christen havde sammen med Joseph Pedersen købt øens 1. dampdrevne båd, som de
hentede i Sverige i 1883. Han blev senere eneejer. Hans kone, Anne Marie, startede
en købmandsbutik i husets vestlige ende. En søn, Morten Hansen Mortensen, overtog
butikken efter sin mor. Sideløbende sejlede han korn og fragt med jagten ”Anne
Marie” bl.a. også til Ærø, hvor han fandt sin første kone, Maren Hansen. Maren døde
ulykkeligvis i barselsseng 1895 kun 24 år gl., og Morten stod nu alene med en nyfødt
pige, som blev døbt Maren. Først i 1900 giftede han sig igen, denne gang med en fra
Tåsinge, Hansine Hansen Pelle *24.04.1875 i Bjerreby. Hansine fortsatte med
købmandsforretningen, som lukkede o. 1915. Sammen fik de en pige Karen Marie og
en dreng Christen Mortensen. En ung mand fra Ærø, Niels Hansen Eriksen købte i 1922
den ene halvdel af huset og tilbyggede et møllehus og en vindmølle til kornmaling.
Året efter blev han gift med Mortens datter Karen Marie. I 1924 tilbød Dansk
Elektricitets Company at etablere et elektricitetsværk, og der blev bygget et motorog batterirum. Drejø fik hermed eget jævnstrømsværk.
Hansine døde den 02.01.1937 og Morten døde den 15.01.1940.
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Gravsted nr. 267

Maren Ragnhild Hansen *06.11.1905 i ”Ranes Gård” matr.11, Drejø. Hun var
tvillingesøster til Sognerådsformand Anders Hansen, ”Vesterbo”, men døde som 28årig og ugift. Hun blev kaldt ”Lille Maren”, da hun var lille og spinkel af vækst. Hun
døde den 06.12.1933 og blev begravet den 11.12.1933 på Drejø Kirkegård. Der blev
sat et smukt Malteserkors over hende.
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Gravsted nr. 282

Morten Simon Mortensen *06.04.1886 i ”Pastor Fogs Hus”, som han overtog efter
sine forældre i 1906. Morten Simon var daglejer og fisker, og blev gift med Ane
Kathrine Rasmussen *27.11.1889 fra ”Vestergård” på Skarø (en søster til Lone på
Hestmaegård). Kathrine døde 15.10.1932, og efterlod en datter, Karen Hansine
Mortensen *14.09.1919, som da kun var 12 år. Morten Simon solgte Foghuset i 1947
til Gerda og Hans Otto Larsen fra ”Kalles Hus”, de drev fragtsejlads fra Gl. Havn.
Morten havde i stedet købt matr.49b skråt overfor, og flyttede med sin ugifte datter
Karen over i det nye hus, hvor Karens datter, Kathrine blev født.
Morten Simon døde 14.03.1974. Karen flyttede til Svendborg i 1979, og huset blev
solgt til sommerhus. Hun døde 04.05.1994.
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Gravsted nr. 284-285

Johannes Vig Rasmussen

Kristiane Jørgensen *29.01.1866 på Birkholm. Hun blev gift i Drejø Kirke 1892 med
fisker Niels Rasmussen *02.08.1864 ligeledes på Birkholm. De flyttede til Drejø, hvor
Niels havde købt en grund og bygget nyt hus på Vigsvej i 1892. Her fik de deres 4 børn.
3 drenge, Rasmus, Lars Jørgen og Johannes, og 1 pige, Karen. Som den ældste overtog
Rasmus (kaldet Rasmus Vig) huset efter forældrene. Huset gik under navnet ”Rasmus
Vigs Hus”. Rasmus var fisker som faderen, men blev gift i en sen alder med en
husbestyrerinde, Herta, fra Tyskland. De fik ingen børn. Lars Jørgen, var ligeledes
fisker, blev gift med Karen og flyttede til Skoven i ”Helle Køsters Hus”. De får heller
ingen børn, og testamenterer huset til Gerda og Hans Otto Larsen fra ”Kalles Hus”.
Johannes (kaldet Johannes Vig), købte ”Tolderhuset” ved Bækskilde. Han var også
fisker, blev gift 1928 med Anna, men blev skilt efter 10 år. De fik 2 piger. Kristiane
døde i huset 06.11.1932, og Niels døde 10.03.1942 på Ærøskøbing Sygehus. Huset på
Vigsvej 15 havde ingen arvtager, og blev solgt til sommerbolig o. 1963.
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