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Indledning ved forfatteren.

Min selvbiografi omhandler næsten udelukkende
min tid som sømand/styrmand på de 7 verdenshave,
og dermed meget lidt om Strynø.
Skriveprocessen gjorde mig imidlertid nysgerrig efter
at lære noget om mine ”slægtsrødder” på Strynø og
Strynø Kalv gennem tiderne; samt også at lære
noget om de samfundsforhold, der var
fremherskende på disse øer i perioden 1600 tallet og
frem til 1983.
Jeg skulle blive meget overrasket thi det endte med
at blive til en slægtsbog om min slægt i Det
sydfynske Øhav gennem tiderne…
1983 var i øvrigt det år hvor jeg fraflyttede mit
barndomshjem på Strynø.
Well, jeg startede processen med at låne bøgerne ”Stryn’ske slægter fra middelalder til 1940” forfattet
af Gösta Fugmann samt bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ” forfattet af Jørgen Elsøe Jensen –
og jeg blev meget, meget overrasket…. og meget, meget ofte helt enormt forvirret….thi det jeg læste
om de gamle Strynø slægter, og især deres indbyrdes relationer, mindede mig mest om rødderne på
sammenplantede bambustræer, der som bekendt er godt sammenfiltret…!!!
Lad mig da indlede både denne slægtsbog med at sige det samme som ”Strynø slægtsforskeren”
Rasmus Dam sagde under sit foredrag ”Gamle slægter og slægtsgårde på Strynø” – det foredrag som
han afholdte på Strynø Afholdshjem i 1947:
”Slægternes tråde er gennem tiderne spundet i de sindrigeste mønstre, som et broget mosaik, der i
sandhed underbygger den påstand, jeg tidligere i mit foredrag fremsatte, at vi Strynboer er én stor
familie - det er som et kalejdoskop; et virvar af navne og skæbner, der ikke er til at holde ud fra
hverandre”.
Ovennævnte kan jeg kun bekræfte i skrivende stund….

I denne her slægtsbog har jeg også skrevet om min slægt på Strynø Kalv gennem tiderne, men det var
som om at denne ø ”kaldte på mere”, og at det skulle skrives inden det ”blev for sent”…!
Jeg gik derfor i gang med den sidste bog i det, der er blevet en Trilogi, og i bogen om Strynø Kalv var det
lige fra starten af vigtigt for mig, at så mange som muligt med relationer til Strynø Kalv, med sine bare
tre bebyggelser, kunne ”komme til orde” i bogen – fx med slægtsfortællinger, fotos, anekdoter mv. om
dagliglivet på øen i fordums tider.
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Jeg vil runde denne indledning af med at sige mange tak til Marianne Raahauge Rasmussen fra Strynø
slægten ”Steffen Larsen” for hendes store og vedholdende hjælp vedr. mine aner på Strynø; til Tove
Clausen i Marstal og til Birthe Christensen i Skovballe, der begge hjalp mig med oplysninger om mine
aner i Skovballe på Tåsinge –og tak til slægten for diverse fotos til bogen.

Tak til disse, der også var mig meget behjælpelige:

Strynø Lokalhistoriske Arkiv v/Skjold Christensen.
Taasinge Museumslaug/Tåsinge Lokalhistoriske Arkiv v/Lone Fallentin.
Slægtsforskerforum Ærø v/Inge Boalth Petersen.
Ærøskøbing Lokalhistoriske Arkiv v/Karen Marie Knudsen.
Drejø Sogns Lokalarkiv (Birkholm) v/Else Hjort Nielsen.
Gårdejer Leif Larsen på Strynø som fortalte mig om fordums tider på Strynø.
Henrik Fog-Møller for historien om Strynø Afholdshjem.
Skjold Christensen om Tærskeselskabet på Strynø.
Torben Albret Kristensen for info om de gamle Strynø slægter.
Marstal Søfartsmuseum v/Erik B. Kromann for ”modelfotos” af skibe.
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Del I - indholdsfortegnelse over ”Strynø gennem tiderne”
På de kommende sider fortæller jeg mere specifikt om nedenstående emner med henblik på at belyse
nogle af de forhold, der har rådet på Strynø primært i nyere tid.
I beskrivelsen af de enkelte emner har jeg især haft uvurderlig nytte af informationerne i bogen
”Historiske huse og gårde på STRYNØ”. Disse informationer har jeg suppleret op med hvad jeg selv kan
huske samt hvad jeg har fået fortalt gennem tiden.
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Strynø gennem tiderne
Perioden 1701 – 1801

I begyndelsen af 1700 tallet bestod bebyggelsen
på Strynø af 31 gårde og 8 huse der alle, på nær
et enkelt hus, var samlet i Strynø By.
I slutningen af 1700 tallet var antallet af gårde i
Strynø By vokset til 50, og antallet af huse
vokset til 35.
Antallet på 50 gårde på Strynø holdt sig
derefter på dette antal i de næste 150 år, og
dermed også efter udflytningen af langt de
fleste af gårdene fra Strynø By til markerne
udenfor Strynø By hvor de stadig ligger i
skrivende stund.

Hvordan bebyggelsen har set ud i Strynø By
dengang i 1700 tallet kan man sikkert få et
indtryk af ved at besøge øen Lyø i Det sydfynske
Øhav i skrivende stund.
Lyø er med sine 1113 Tdr. land kun en smule
større end Strynø med sine på 895 tdr. land.
Gårdene i Lyø By blev nemlig ikke udflyttet
under de store og gennemgribende
Landboreformer i Danmark i 1800 tallet
Dette foto af Lyø By i 1950 ligner meget
sandsynligt Strynø By i 1700 tallet.

Lyø By i 1950
(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen)
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Forfatteren Achton Friis
I 1921 udførte forfatteren Achton Friis en
sommerrejse med sin båd ”Rylen” rundt til
øerne i Det sydfynske Øhav”. Det skrev han en
bog om – ” De danskes øer” som han udgav i
1926.
I bogen skriver han om sit besøg på Strynø og
en samtale med skolens førstelærer fra 1906 til
1932, Peder Gommesen Jeppesen
Peder Gommesen Jeppesen har nedskrevet en
del om tidligere tider på Strynø, og derfor vil jeg
lade Acton Friis og Peder Gommesen Jeppesen
fortsætte fortællingen:

Strynboerne
I 1921 lagde Acton Friis ud med følgende
observation af Strynboerne:
”Beboernes Fysiognomier afviger i øvrigt kun i
ringe Grad fra den almindelige Type i Drejø
Sogn, dog er lyshaarede Individer mere
fremherskende her, og langt mere end paa Ærø.
Jeg har paa Øen kun truffet et Par enkelte
udpræget mørke. Her findes ikke faa

rødhaarede, men dog langtfra forholdsvis saa
mange som paa Langeland. Mange fortrinlige,
gamle Mandstyper findes paa Øen.
Det barske Klima har sat sit Præg paa dem, men
maaske i endnu højere Grad de usædvanlig
haarde Kaar, hvorunder de i forrige Tider har
levet.
Trods deres ofte noget bryske Ydre
forekommer de mig elskværdige og
imødekommende, og deres Snaksomhed og
Nysgærrighed gør det let at faa dem i Tale.”
Senere taler Achton Friis med øens førstelærer
Peder Gommesen Jeppesen hvorefter han
skriver:
”Hr. P.G. Jeppesen, Førstelærer ved Øens Skole,
har under sit mangeaarige Ophold på Øen
samlet et righoldigt Materiale til Belysning af
Tilstandene her under de sidste aar før
Udskiftningen af Øens Jorder i Aaret 1811.
Han meddeler mig følgende Uddrag af sine
mange Optegnelser, som man maa håbe han vil
faa Lejlighed til at udgive samlet.”

Førstelærer Peder Gommesen Jeppesen beretter følgende til Acton Friis:

Forholdene på Strynø før udflytningen
”Før Udskiftningen (Red: af gårdene i Strynø By)
fandt Sted var her omtrent 50 Beboelser, af
hvilke alle Gaardene og enkelte Huse laa
samlede i Byen paa Øens Midte.
Byen var omgivet af et dobbelt Stendige,
gennem hvilket der førte 5 ”Led”, som kunde
afspærres. Disse aabnede Udkørsler ad to Veje
mod Nord og én til hvert af de andre
Verdenshjørner – og nogle elendige Veje for
Køretøjer var det.

Inde i Byen laa Gaarde og Huse tæt
sammenbyggede, omgivet af et Virvar af smalle
Smøger og Gyder, Indkørsler til Møddinger og
Gaarde.
Kun sjældent bestod Gaardene af mere end én
Længe – der var ikke Plads eller Brug for mere.
De faa Udhuse, her fandtes, var smaa og
elendige.
Inde i de trange og lavloftede Stuer fandtes
Kakkelovne af opmuret Ler, hvorfra Røgen
gennem en Kanal af samme Materiale, ”Grisen”,
førtes hen under Loftet og op gennem dette.
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Bordet bestod af en plump Egetræsfod med en
glat Stenskive til Plade. Uhre og Klokker fandtes
aldrig, man hjalp sig paa anden Vis: i
Vindueskarmen var ridset en Skure, som angav
Middagstiden, naar Vinduessprossen kastede
sin Skygge derpaa. I Graavejr stod man altsaa
hjælpeløs!
Belysningen i Husene var mangelfuld; der
brugtes Tranlamper, ophængte ved Kakkeloven
paa en Jærnstang.
Lamperne bestod af to Jærnkopper, hvor der i
den øverste var Tran med en Væge af
Blaargarn, der hang ud over Randen og fra
hvilken Trannen dryppede ned i den nederste.
Undertiden anvendte man Tællelys,
almindeligvis anbragte i en lang Træstage på
Gulvet.
Hist og her fandtes vel noget Kobbertøj paa de
ellers nøgne, hvidkalkede Vægge, men aldrig
nogensinde et Skilderi, som kunde live op i
Rummene indenfor de blyindfattede
Smaaruder.
Sovekamre fandtes ikke, men i Dagligstuen
Alkover med Skydedøre eller Luger for. Køkken
kendtes heller ikke.
Maden kogtes om Vinteren i Dagligstuen, om
Sommeren i Bryggersets aabne Skorsten, hvor
Gryden stod paa en Jærntrefod. I Stuen fandtes
en Haandkværn, hvorpå man malede gryn.
En Bagerovn, bygget op af raat Ler og Halm,
ragede undertiden et langt Stykke udenfor
Muren.
Bag Bryggerset laa et Kammer, hvor Husets
”A’len” fandtes, et stort, udhulet Stykke af en
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Træstamme, hvori der opbevaredes nedsaltet
Kød og Flæsk; her fandtes ogsaa Øltønderne.
I selve Bryggerset, der husede forskellige Kar af
Træ, havde Gæssene hjemme; her laa de paa
deres halmflettede reder, de saakaldte
”Gaaseløv”. Og udrugede deres Æg. Og her
opholdt også Hønsene sig.
Mellem de faa og tarvelige Udhuse laa
Møddingen og bredte sig ud til Gaden. Brønden,
”Kjælden”, var uden Pumpe, Vandet haledes op
med en Spand i en Brøndkrog.
En Foderlo vilde man forgæves søge efter her;
Grisehuset var et lavt skur af Kampesten,
tækket med Tang. Selv de største Gaarde havde
kun 3- 4 Heste og et par Køer; derimod holdtes
en mængde Faar.
Medens Køer og Heste var i Stald om Vinteren,
var dette sjældent Tilfældet med Faarene, som
maatte ta’ Tørnen ude Aaret rundt !. Nu bliver
der jo ganske vist paa disse Smaaøer paa grund
af Havets forholdsvis høje Temperatur sjældent
nogen rigtig Vinter med Sne og Frost, men
sædvanligvis kun fugtig Luft og Pløre.
Men man kan jo altid ad kunstig Vej forhøje
Faarenes Indtryk af de vekslende Aarstider ved
– her som andre Steder – at lade dem gaa med
den tykke Pels om Sommeren og klippe dem ind
til det bare Skind om Efteraaret !.
Om Efteraaret blev Heste og Køer sluppet løs
paa Markerne, ”sluppet i Avre”. Til Kreaturfoder
anvendtes i øvrigt af gode Grunde aldrig andet
end Halm og Hø, og Køerne malkedes
naturligvis derfor kun om Sommeren.
Disse stakkels Kreaturer var om Vinteren saa
medtagne og kraftesløse, at de maatte rejses op
i Baasene om Morgenen.

Menneskenes Kaar var i øvrigt ikke stort bedre
end Dyrenes. Ganske vist havde de fleste Folk
noget Fisk om Sommeren og Flæsk til
Vintermaanederne.
Men Rugbrødet var bestandig, iblandet Ærter
og Vikker, og Smør produceredes aldrig til eget
forbrug. Frugttræer kendtes ikke paa Øen, og
hvad værre var heller ikke Kartofler eller andre
Grøntsager !. Man spiste Grynkager til Fisken
eller til Flæsket.
Der var paa den omtalte Tid megen Fattigdom
paa Strynø. Gangbar Mønt var der knebent med
paa Øen; en Landarbejders Løn var 12 – 13
Skilling om Dagen, og Fisken betaltes med
Mælk, Brød og andre Levnedsmidler.
Børnene blev ganske tidligt sendt ud at tigge,
særlig Mælk, Brød og Halm – og de maatte ofte
nøjes med tørt Brød til alle Dagens maaltider.

Et sted var saa fattigt, at beboerne maatte
bruge Kampesten i Stedet for Stole, og Tang i
sengene for Dyner.
Om én Familie fortælles det, at dens Kvinder
kun havde et Skørt, som de skiftevis brugte – og
det bestod af Sækkelærred. Andre gik
halvnøgne.
For at faa Brændsel om Vinteren brød man
Taget af Husene, ofte saa de nøgne Spær og
Lægter stak frem.
Men hvad der dreves i endnu i endnu større
Omfang var Smugleri.
Ærø hørte jo under Slesvig, og en Mængde
Varer, Klædevarer, Kolonialvarer og Spiritus osv
blev af Strynboerne ført i Baad fra Ærøskjøbing
eller Marstal over Øen til Rudkjøbing. Undervejs
skjultes Varerne paa Øen eller dens Holme.
Denne Virksomhed dreves temmelig uhindret
og ansaas af Øboerne under ingen
Omstændigheder for vanærende*.

Denne bogs forfatter:
Citat: ”Denne Virksomhed dreves temmelig uhindret og ansaas af Øboerne under ingen
Omstændigheder for vanærende”
Dette bekræftes til fulde når man senere i denne slægtsbog læser om den berømte/berygtede skipper
og smugler Claus Bertelsen fra Ærøskøbing…
Han var en særdeles foretagsom herre, og hans smugleri forhindrede ham ikke i at blive en ”stor mand”
i Rudkøbing & Omegn i 1600/1700 tallet
Claus Bertelsens relationer til ”Claus Jensen Møller” slægten på Strynø beskrives i denne bogs Del II.
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Strynø gennem tiderne
Perioden 1801 – 1901

Udflytningen af gårdene
I 1738 blev Stavnsbåndet ophævet, og i
begyndelsen af 1800 tallet blev
Landboreformen indført i hele Danmark.
Denne reform medførte bl.a. at gårdene skulle
udflyttes fra by til land (mark), og at
gårdmændene fik mulighed for at købe den
lejede (fæstede) jord til deres gård.
Udflytningen af gårde fra Strynø by til markerne
sket hovedsageligt i perioden 1810 til 1870, og i
samme periode var der mange af gårdejerne
som benyttede sig af muligheden for at købe
den fæstede jord til gården.
Gårdejerne i ”Claus Jensen Møller” slægten
benyttede også denne mulighed for at købe den
fæstede jord; hvad enten gården lå i Strynø by,
eller var udflyttet til marken, eller gården lå på
Strynø Kalv.
Denne udflytning af slægtens gårde fra ”by til
mark” bliver nærmere beskrevet her i bogen i
de respektive kapitler om ”Bønderne i slægten”.
Med hensyn til netop landbrug vil jeg indlede
med at citere fra bogen ”Historiske huse og
gårde på STRYNØ”:
” For bonden var landbruget ikke en forretning i
moderne forstand.
Han stod i spidsen for en husstand, og hans
indsats og husstandens arbejde sigtede på at
opretholde gruppens eksistens og struktur –
herunder at lægge til side til afgifter og opnå et
overskud, der svarede til de kulturelle
forventningers pris.
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Husstanden bestod af en gruppe beslægtede
personer og tyendet, som arbejdede sammen og
levede under samme tag. Mellem dem herskede
en kønsopdelt arbejdsdeling, og gruppen
fungerede under en indre hierarkisk struktur.
I 1798 blev der givet kongelig tilladelse til salg
af bøndergodset til fæsterne på visse
betingelser.
I 1849 fik Stamhuset Ahlefeldt, der var etableret
i 1765, kongelig tilladelse til at fæsterne kunne
købe jorden til eje.”
I skrivende stund er det stadig lidt uklart hvilke
gårde Birkedommer Claus Jensen Møller og
hans søn Birkedommer Gomme Clausen havde
på Strynø, men som øens
Birkefoged/Birchdommer i 1700 tallet har de
ganske givet haft en eller flere af øens største
gårde.
Birkedommer Gomme Clausen fik bl.a. sønnen
Peder Gommesen der fik sønnerne Gomme
Pedersen, Jens Thøsing Pedersen, Rasmus
Pedersen og Claus (Møller) Pedersen.
Tre af disse fire sønner kom til at eje hver sin
gård i Strynø by i løbet af 1700 tallet og 1800
tallet - det kan bl.a. spores i bogen ”Historiske
huse og gårde på STRYNØ”.
Dermed ejede de også flere gårde i Strynø by
som de, eller deres efterkommere, udflyttede til
de nuværende positioner og adresser udenfor
Strynø by – og hvor de ofte også købte den
fæstede jord efter udflytningen.

Oversvømmelserne
I slutningen af 1800 tallet og i begyndelsen af
1900 tallet skete der flere alvorlige
oversvømmelser af Strynø Kalv, Birkholm m.fl.
Det skriver Achton Friis også om:

Strynø
”Mod Havets Oversvømmelser maa de
bestandig være rustede, og hvor ofte er alle
Forberedelserne ikke forgæves.
Nytårsstormfloden i 1904 satte Vandet højere
ind over Jordene end selve den berømte i 1872,
”Kalven” (Strynø Kalv) var helt under Vand til op
paa Gaardenes ydervægge og led mere Skade
end nogensinde før.
Ogsaa de smaa Holme, paa hvilke Kvæget
græsser om Sommeren, er ofte ved stærkt
Højvande i den Grad overskyllede, at man
hurtigt i Baade maa bjærge Kreaturerne
derovre fra. Køerne har gaaet i Vand til op over
Yverne, og Faarene været ved at drukne Gang
paa Gang. Dette gælder særlig paa Bredholm,
som er den største og den fjærneste,
vanskeligste at komme til.
Strynøbonden strider tappert paa de smaa 30
Tønder Land, der hører til hans Gaard. Og taber
han ”Fremskridtet” af Syne, behøver han blot et
Øjeblik at skue mod Vest – alt Fremskridt
kommer jo vestfra ! – over til sin Kalv (Strynø
Kalv). Thi mens han endnu bødler i sin Jord med
de gammeldags redskaber, er det herovre de
moderneste Maskiner er taget i Brug til Jordens
Udnyttelse. Det er ligesom skinbarlige
Krigsmaskiner, der kravler hen over Markerne
derovre, kæmpemæssige Insekter og Biller af
Staal og Jærn med raslende Vinger, der roder og
barberer paa Jorden.
Og helt ud paa Aftenen kan man derovrefra
høre Motorerne snurre mens de maler elektrisk
Lys, som fra glinsende Glaslysekroner skinner

ud gennem Ruderne i de moderne Stuehuse og
kaster Lys og Skygge helt ind i Strynboens Stuer,
hvor Petroleumslampen endnu hænger mat og
gul under Bjælken.
Det lykkedes os ikke at komme over til Kalven
(Strynø kalv), vi maatte nøjes med at betragte
dens telefonstænger, dens nye Længer og dens
Hvidkløvermarker her fra Hovedøen (Strynø).
En aftale, vi havde med en Mand om at komme
derover i hans Baad, blev forpurret af Vejret.
Blæsten gik i Nattens Løb om i Sydvest, og blev
en regulær Storm med drivende Regnbyger.”

Birkholm
”Birkholm blev ramt af 3 frygtelige Katastrofer
umiddelbart efter hinanden. Som 10 aarig
dreng oplevede Jens Prest den store Stormflod
d. 13 – 14. November 1872; han fortæller, at
Vandet begyndte at stige ved forholdsvis stille
Vejr, og da Vandrotterne i Hærskarer flygtede
op af deres Huller, gjorde beboerne staks Jagt
paa dem og slog dem ned i Tusindevis, uden at
ane det Omfang, Ulykken skulde faa faar dem
selv.
Saa kom Stormen af Nordvest og afløste de
forrige Dages Nordøstenblæst, og da rejste
Havet sig for Alvor.
Søen slog mod Digerne og brød dem ned, og ind
over Øen stod de fraadende Vande,
overskyllende hele Jorden og til sidst stigende
mandshøjt op i Husenes Stuer, saa Beboerne
maatte redde sig op paa Lofterne og derfra ud
paa de vaklende Tage.
Da Vandet Dagen efter faldt, stod kun to Huse
af alle Øens Bygninger tilbage, resten var
jævnet med Jorden. Som ved et Mirakkel – eller
snarere en Række af Mirakler – omkom ingen af
Beboerne; men Kreaturerne druknede i
Snesevis og førtes bort af Bølgerne ud over de
lave Diger, forsvandt i Braaddet og
bortskylledes.
13

Men om en fremmed var kommen til den lille Ø
Dagen efter at denne ulykke havde ramt den,
og havde han ventet paa at finde en slagen
Befolkning, der sad raadløs med Hænderne i
Skødet paa Ruinerne af sine Huse, saa vilde han
være bleven i høj Grad bestyrtet over det
Billede, der havde vist sig for ham: Alle Øens
vaabenføre Mænd, og enkelte Kvinder med,
jagende Øen rundt med Forke i Hænde – De jog
Torsk i de vaade Agre..!
Det var Fisk i Stimevis, som af Søen var slaaet
ind over Digerne og ikke kunde slippe ud igen,
da Vandet faldt.
Hujende og skraalende fo’r folk Folkene rundt,
plaskende med Høtyvene i Saltvandspytterne
og drivende Torskene i Klemme ved Hjørner af
Digerne, hvor de spiddede og greb dem – et
festligt Billede, saa helt modsat det fra det
faaregående Døgn.!
Disse Folk er parat til under alle Forhold at gribe
Chancen, naar den er der. Humøret synker ikke
i Grus sammen med de lerklinede Vægge. Hvad
siger ikke Prædikeren: ”Én tid til at sørge og én
Tid til at springe af Glæde!”
Næppe havde man faaet den værste Skade
rettet efter denne Katastrofe, før der kom en ny
Syndflod, knapt halvandet Aar efter denne.
Det var den saakaldte ”Februarflod” i 1874, som
også ramte alle de andre, mindre Øer
heromkring, men gjorde meget mere Skade på
Agrene end den foregaaende, fordi Vandet faldt
saa langsomt.

I 1872 skete den største Skade paa
bygningerne, og derigennem at Digerne saa
hurtigt bortskylledes, fordi de var saa voldsomt
undermineret af ”Jordmusene” (Mosegrise).
Samme aar som ”Februarfloden” (1874) ramte
Øen, ramtes Øen af den tredje Ulykke, en
voldsom Ildebrand, som lagde alle Øens
nyopførte Bygninger fuldstændig i Aske – paa
nær 2..!
Beboerne på Birkholm genopbyggede huse og
gårde atter en gang…!

Landsmænd
Achton Friis slutter sin beretning fra Birkholm
med disse ord:
”Den der udelukkende bedømmer det sydfynske
Hav efter et Blik paa det næsten idyllisk
udseende Landkort, maa revidere sin
Opfattelse.
Dette er ikke udelukkende ”Bøgehegn, hvor
Nattergale bo”.
Ikke mange Samfund i vort Land har haft saa
grumme Kaar som disse Øboere.
Men beundringsværdig er den Fatning, hvormed
de under alle Forhold har set Skæbnen i Øjnene
og den Trofasthed, hvormed de har holdt sig
paa deres Plet af Jord gennem Hundreder af
aaer.
Det er et Folk, som man med en følelse af
Stolthed kalder Landsmænd”.

Skulle jeg sætte et enkelt ord eller to på ikke alene ”Claus Jensen Møller” slægten, men også de mange
andre slægter på både Strynø og omliggende småøer, så vil det være ordene ”Nøjsom” og ”Ukuelig” thi
det at kunne være nøjsom og ukuelig i den daglige tilværelse har ganske givet været tvingende
nødvendigt for ikke ”at gå til” i en ofte barsk tilværelse på småøerne; især i fordums tider…
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Nye huse i Strynø by
Udflytningen af gårdene i Strynø by i 1800 tallet
efterlod plads til bygning af nye huse, og i
relation til dette citerer jeg fra ”Historiske huse
og gårde på STRYNØ”:
”Af en samlet befolkning på 723 i 1870
ernærede 119 strynboere sig som søfolk i
fortrinsvis handelsflåden.
Kort efter midten af 1800 tallet udgjorde søfart
kun livsgrundlaget for ganske få husejere, men i
de følgende ca. 50 år var det næsten
udelukkende denne kategori, der etablerede sig
i byen og byggede den op. Det var først søfolk
som byggede hus, siden overvejende
selvstændige skippere, handlende og
håndværkere. De slog sig ned som parcellister.
Efter 1. verdenskrig blev handelsflåden
motoriseret og koncentrerede sig på de større
byer. På det tidspunkt var jernbanenettet
udviklet. Allerede mod slutningen af 1800tallet
forlader nogle øen og den generation der
samtidigt slog sig ned, fik katastrofen i fuldt
omfang senere.
Kun landbruget udgjorde et levedygtigt erhverv,
men uden evne til at opsuge arbejdskraft på de
små familielandbrug. Ungdommen rejste af øen
og forlod den befolkningsfattig – med få og
ældre mennesker tilbage.
I anden halvdel af 1800 tallet var der således
mange søfolk (over 100) på Strynø, og hvis de
ikke byggede hus i Strynø by, så var det meget
almindeligt at et eller flere familiemedlemmer i
en ”gårdmandsslægt” læste til styrmand og
skibsfører med efterfølgende ansættelse i den
del af handelsflåden, der sejlede i
Nordeuropæisk fart.

I perioden 1850 til 1893 blev 61 strynboere
eksamineret til styrmand og skibsfører iflg.
Navigationsdirektoratets kontor.
Når tiden nærmede sig hvor faderen ville
overdrage slægtsgården til næste generation, så
måtte styrmanden/skibsføreren/skipperen ofte
hjem og overtage gården så den kunne drives
videre i slægten.
Jeg har sandsynligvis været den sidste i de
gamle Strynø slægter, der blev eksamineret til
styrmand og skibsfører. Det gjorde jeg på
Svendborg Navigationsskole i årene 1978 –
1981.
Jeg overtog dog ikke en gård i slægtens eje,
men fik derimod et meget anderledes liv hvilket
jeg har skrevet om i min selvbiografi
”Styrmanden fra Strynø”
Jeg kan i øvrigt varmt anbefale bogen ”Livet på
øerne, Langelændere og folk fra
Svendborgsund” og historien om ”Den sidste
skipper”.
Den historie omhandler skibsfører Lars Nielsen
Larsen, der vendte hjem og overtog
slægtsgården ”Virkelyst” på Næbbevej 5 efter
sin far Niels Larsen hvorefter han drev gården i
årene 1936 – 1966.
Lars Nielsen Larsens far Niels Larsen havde selv
sejlet som styrmand inden han overtog gården
fra sin far Mads Jørgen Larsen i 1904.
Landboreformerne i slutningen af 1700 tallet og
de mange ”nye” som var begyndt at bo i Strynø
By, men uden at drive landbrug medførte bl.a.
et behov for en mølle på øen. Den ”historie”
blev ”Claus Jensen Møller” slægten involveret i
på et tidligt tidspunkt hvilket beskrives i bogens
del II.
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Strynø & gennem tiderne
Perioden 1901 – 2015
Transport

Færgefarten
Først et uddrag fra bogen ”Historiske huse og
gårde på STRYNØ”:
”Den første anløbsbro blev bygget i 1866 med
økonomisk bistand fra godsejeren, deraf det
tidligere almindelige navn ”Grevebroen”. Den
havde haft en forgænger i en lille dækmole, og
dens vigtigste funktion var at give læ og
anløbsplads for øens små både.
Persontrafikken foregik enten privat, med
postsmakken eller med Rudkøbing-Marstal
dampskibsforbindelsen, der startede i sidste
halvdel af 1800tallet.
Da færgen ikke kunne løbe ind til broen, måtte
passagerer og gods fragtes frem og tilbage fra
færgen i mindre både og joller.
I øvrigt klarede man sin transport som i de
forgangne århundreder med egen båd eller over
isen.
I år 1900 blev broen forlænget, så færgen kunne
anløbe. Den lagde herefter ind til øen på de
fleste ture.
Et egentligt færgeleje blev indrettet i 1954,
tidligere anløb man kun”
Etablering af et egentligt færgeleje på Strynø
(og Rudkøbing) i 1954 var således et stort
fremskridt for mange thi nu kunne biler, vogne
og vogne med gods køres direkte om bord i
rederiet sydfynske’s færger M/F A.L.B. og M/F
Egeskov på ruten Rudkøbing – Strynø – Marstal
og vice versa.
Var etablering af færgelejet på Strynø i 1954 et
stort fremskridt generelt for Strynø var det til
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gengæld begyndelsen til enden for de
paketbåde, der især sejlede gods men også
passagerer til og fra Strynø.
Skulle man videre fra Rudkøbing til fx
Svendborg før 1962 kunne man gøre dette ved
at ”skifte færge” i Rudkøbing thi Svendborg
rederiet Sydfynske drev færgefarten mellem
Rudkøbing og Svendborg i perioden 1884 –
1962, og rejsende fra Strynø til Svendborg
kunne i den periode ”skifte færge” i Rudkøbing.
I perioden 1926 til 1962 besejlede øhavets
største færge, dampfærgen d/f Langeland, også
kaldet ”Ruder konge”, denne rute.
I 1960 blev Siø dæmningen mellem Siø og
Tåsinge færdig, og i 1962 stoppede færgeruten
mellem Rudkøbing og Svendborg idet
Langelandsbroen var færdig og taget i drift
samme år.

Fra Nørrestænge til Stjoul
Jørgen Nielsen Jensen og senere sønnerne
Peder Jensen og Anders Jensen fra slægten
”Niels Strangesen” (skema 6) ude på på
Nørrevej 14 udførte transport mellem
Nørrestænge på Strynø og Stoul på Tåsinge.
Det blev gjort med motorsmakken ”Svanen”
som havde både sejl og motor. I skrivende
stund eksisterer båden stadig idet Peder Jensen
i sin tid forærede båden til gårdejer Leif Larsen
på Næbbevej 5, Strynø.
Jørgen Nielsen Jensen havde også en
fladbundet pram, og større gods samt cykler
m.v. blev lastet i prammen som så blev taget på
slæb efter motorsmakken.

Sejlturen mellem Nørrestænge og Stjoul tog ca.
30 minutter, og for at passagererne kunne
komme tørskoede i land måtte Jørgen Jensen,
og siden hans sønner, enten stage passagererne
helt i land eller, hvis det ikke lod sig gøre at
komme helt op på stranden, simpelthen hoppe i
det lave vand og bære passagerer og bagage
ind.
I skrivende stund vides ikke præcist hvornår
denne transportrute mellem Strynø og Tåsinge
blev startet – men Jørgen Nielsen Jensen er født
i 1876 og han byggede huset på Nørrevej 14 i
1916 for arvede penge, så ruten er nok startet
omkring det tidspunkt. I slutningen af

1960erne/begyndelsen af 1970erne sejlede
sønnen Peder Jensen ”telefon personale” frem
og tilbage da telefonkablerne skulle graves ned
på Strynø; og ifølge Leif Larsen var det sidste
gang at ”Svanen” blev benyttet til
erhvervsformål.
Motorfærgen MF Strynø blev indsat mellem
Strynø – Rudkøbing i 1966, og dette år var både
Langelandsbroen, Siø dæmningen og
Svendborgsundbroen færdigbygget og taget i
brug.
Der var simpelthen ikke længere grundlag for
Nørrestænge – Stjoul ruten.

Isvintrene
Under isvintre kunne transport til og fra Strynø samt til og fra Strynø Kalv enten være lettere eller mere
besværligt end på de øvrige årstider.
Forfatteren Achton Friis beretter om Birkholm og isvintrene før 1921:
” Om Vinteren er Øboerne henvist til den gammeldags Form for Isbaadetransport. Her anvendes en
norsk Pram, en saakaldt ”Moses” af svær Type, som roes af flere Mand. Naar man frem til svær Is, roes
eller skydes Prammen op over denne, til Prammens Vægt bryder Hindringen. I tyndere Is rykker man sig,
siddende i Baaden, frem med Ishakker, medens man paa svær Is trækker Baaden efter sig.
En saadan Tørn kan være baade langvarig og haard. Medens Øens Landbrugsprodukter Sommeren
igennem udføres med Postdamperen, maa Beboerne om Vinteren to Gange om Ugen fare til Marstal
med dem i deres aabne Baade – det er 8 km over et grundt og farligt Farvand. Kommer der Isgang og
Storm til, kan Turen være haard nok. Der er altid 2 Hold i Baadene, som skiftes. Jens Prests Søn brugte
det ejendommelige Udtryk ”Vi arbejdede i to Forled” om de to Hold, som skiftes til Tørnen under denne
Transport.”
Jeg tror såmænd ikke at ”proceduren” har været ret meget anderledes med hensyn til isbådtransport til
og fra Strynø samt til og fra Strynø Kalv dengang.
Senere i bogen kan man i øvrigt se et foto af Strynøs gamle isbåd, der bliver trukket efter en traktor over
isen mellem Strynø og Tåsinge under en isvinter i 1970erne.
Strynø isbåden, der i dag opbevares af Nationalmuseet, svarer i beskrivelse meget godt til Acton Friis’s
beskrivelse af isbåden på Birkholm..
I bogen ”Strynø Kalv” beskrives isvintrene, inkl. mange fotos, meget indgående
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Transport til og fra Strynø Kalv
Beboerne på Strynø Kalv har altid haft det lod
selv at sørge for transporten frem og tilbage til
Strynø – og for så vidt også Ærø.
Transporten foregik derfor i beboernes egne
både hvoraf en enkelt er bevaret af Strynø
Smakkecenter i skrivende stund.
Den bevarede pram kaldet ”Strynkalv” blev
bygget på Henningsens bådeværft i
Rantzausminde ved Svendborg i 1950 på
foranledning af gårdejer William Thorkild
Nielsen, Strynø Kalv.
Prammen blev konstrueret til sejlads med dyr,
og med tværlagte planker kunne der i sin tid
også fragtes mindre traktorer og
landbrugsmaskiner til Strynø Kalv.
I ”Claus Jensen Møller” slægtens eje findes
fotos fra 1960erne hvor prammen blev benyttet
til at sejle korn i sække til Strynø når der blev
høstet på Strynø Kalv i 1970erne.
Endvidere fotos hvor prammen blev benyttet til
at fragte kvier.
Dette kan man læse mere om i bogen ”Strynø
Kalv”

I bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ”
nævnes mange af disse paketbåde og deres
ejer/skipper.
For en yderlig uddybning kan jeg varmt
anbefale bogen:
”Da paketterne sejlede – fra Smålandshavet og
Det sydfynske Øhav” forfattet af Erik B.
Kromann – Ole Mortensensøn – Andes R.
Nielsen
I bogen fortælles grundigt om både
paketfarternes storhedstid, især
motorpaketterne fra ca. 1915 – 1950, og om
hvordan det midt i storhedstiden omkring
midten af 1930erne begyndte det at ”gå ned af
bakke” for denne transportform idet et
voksende antal rutebiler og fragtbilcentraler tog
passagerer og gods fra paketbådene. På samme
tid begyndte også moderne motorfærger med
vogndæk at vinde indpas.
I bogen fortæller flere også om hvordan det var
at sejle i datidens Paketfart.
Alfred Petersen fra Strynø er en af dem der
fortæller. Han sejlede Paketfart med sin far
Niels Petersen og skibet ”Fortuna” som faderen
havde købt af Niels Andreas Clausen – min
oldefar – i Skovballe på Tåsinge.

Paketfarterne

Niels Petersen solgte senere ”Fortuna” til
skipper Karl Jensen, Strynø.

Før færgefart, tog og lastbiler blev den
almindelige transportmetode var der en
udbredt Paketfart i de danske farvande,
herunder Det sydfynske Øhav.

Skipper Karl Jensen blev den sidste på Strynø,
der drev paketfart hvilket han gjorde med
”Fortuna” frem til 1966 hvor motorfærgen
Strynø blev indsat på ruten Strynø - Rudkøbing.

Det foregik med Paketbåde, og en Paketbåd i
øhavet her kan defineres som et fragtfartøj,
som besejlede en særlig rute til faste tider og
lejlighedsvis medtog passagerer.

En epoke i Strynøs maritime erhverv var
dermed slut.
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Det samme var Toldfunktionen (opkrævning af
vareafgift; det der vel svarer til
momsopkrævning på varer i skrivende stund) og
Ekspeditør funktionen på Strynø.

Forlystelser

Salonen
Fra 1876 og frem til sandsynligvis ca. 1900
havde sømand Axel Hansen et nyopført hus på
Tarmen 2-4 Mat. 34d; et hus der var indrettet
med både beboelse og en dansesal på 50 kvm.
Dansesalen blev kaldt for ”Salonen”, og den
blev også anvendt som forsamlingssted,
folkekøkken og husflidsskole.
Efter sigende var den i en årrække særlig
populær for de søfolk, der gik hjemme på
Strynø om vinteren inden de atter mødte på
sejlskibene i løbet af foråret når isen var væk.
I midten af 1930erne var huset indrettet
udelukkende til beboelse.

overskuddet skulle gå til etablering af et nyt
Forsamlingshus. Dette ophørte i 1931 hvorefter
Strynø Sogneråd benyttede huset i de
kommende mange år som sognerådets
forsamlingssted.

Strynø Afholdshjem
Et nyt Forsamlingshus blev det ikke til på
Skippergade 2 thi i 1931 etablerede Inger Marie
og Andersine Jørgensen Strynø Afholdshjem,
der havde en stor spisesal som også blev
benyttet som Forsamlingshus og meget andet.
Se også ”Slægtsfortællinger” i denne bog .

Strynø Skole
Stjernen
Fra ca. 1900 og frem til ca. 1930 havde Rasmus
Dam Rasmussen huset på grunden Mat. nr. 8g
der lå på Stjernegade og som havde været en
del af Stjernegade 13, Mat. nr 52c
Huset blev kaldt for Stjernen, og det fungerede
som forsamlingssted, skænkestue og dansesal
og meget andet.
Stedet blev nedlagt i 1930 – efter sigende af
den afholdsbevægelse, der var i gang på øen og
som medførte etablering af Strynø Afholdshjem
i 1931.

Strynø Forskønnelsesselskab
Bygningen på Skippergade 2 blev opført i 1929
af Strynø Forskønnelsesselskab, og den blev
bl.a. benyttet til baller for modne folk over 30
år, og til at afholde arrangementer hvor

Efterhånden som Andersine Jørgensen, der drev
Strynø Afholdshjem, blev ældre blev mange
arrangementer flyttet fra Afholdshjemmet til
gymnastiksalen på Strynø Skole på Nørrevej 1 i
løbet af 1970erne og frem til skrivende stund.
Se også ”Slægtsfortællinger” i denne bog.

Strynø Kro
Der har været smed på Strynø i mange, mange
år og der var sikkert rigeligt at lave for især
gårdmændene.
Så vidt jeg ved har ingen fra slægten ”Claus
Jensen Møller” været smed på Strynø – om end
min oldefar Rasmus Andreasen Rasmussen
hellere ville have været smed end gårdmand på
”Søndergård” på Strynø Kalv thi efter sigende
skulle han havde været utroligt stærk.
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Smedjeværkstedet har ligget forskellige steder i
Strynø by gennem tiden, og det sidste sted var
Stjernegade 4-6 Mat. nr. 31c.
Til sidst drev Sven Jensen smedje og værksted
på stedet fra 1961 – 1969 hvorefter han solgte
”det hele” til Preben Børge Kier fra København.
Preben Børge Kier etablerede efterfølgende
Strynø Kro ”Den gamle smedje” på stedet, og
drev den fra 1969 til 1978 hvor han solgte kroen
til Lars Bekke, gift med June Bekke. De drev
kroen i en årrække indtil June Bekke døde.

Radio & TV
Radio & TV – jeg er sikker på at både beboerne
på Strynø og Strynø Kalv har haft radio gennem
mange årtier. Familien Jensen på Nørrevej 14
var vist de første på Strynø der fik TV, vistnok i
1958.

Se også ”Slægtsfortællinger” i denne bog.

I slutningen af 1960erne byttede min far Bent
Rasmussen sig til et brugt sort/hvid TV for nogle
rødspættegarn. Før vi fik TV i
barndomshjemmet på Kirkestrædet 3 smuttede
os drenge gerne ned til Inger & Andersine på
Afholdshjemmet for at se TV. Så vidt jeg husker
var gårdmand Einar Rasmussen, Kærvej 6, den
første på Strynø, der købte et farve TV, og det
var vist nok også i slutningen af 1960erne.

Strynø gamle mejeri

Foreninger

Strynø mejeri på Nørrevej 6 blev nedlagt i 1969,
og stod herefter ubenyttet hen i de næste
mange år.

Strynø har haft – og har vel stadig i skrivende
stund – et rigt foreningsliv med mange
aktiviteter gennem tiderne.

Det beskrives mere indgående senere i bogen

Der har fx været mange sportsaktiviteter og
sågar spejderpatruljer på øen hvilket jeg skriver
lidt om senere i bogen.

Kroen eksisterer stadig i skrivende stund som
kro.

I 1997 købte de nuværende ejere mejeriet, og
efter en renovering og ombygning er det i
skrivende stund et ferie- og kursussted. Det
virker også som spisested, og selveste dronning
Magrethe den II har spist der i 2016 under et
officielt besøg på Strynø.

Sønderly
En del af gården på Kærvej 6 har i snart mange
år været ombygget til ferie- og kursussted med
kapacitet til 24 overnattende gæster inkl.
forplejning. Stedet drives af ejerne Bent
Christensen og Pia Christensen (født
Jørgensen), der begge er født og opvokset på
Strynø, og som stammer fra de gamle Strynø
slægter.
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Strynø Majtræsforening skulle efter sigende
være stiftet i 1858, og dermed nærmere sig sit
150 års jubilæum i skrivende stund.

Strynø Majtræ

Strynø Majtræ
Jens Bech på Strynø skrev i 1998, at ifølge en gammel legende skulle det forlyde, at
manglen på et nyt majtræ på Strynø i 1868 klaredes af fire strynske forgaster på
fregatten "Jylland", hvorfra de - stadig ifølge sagnet - skal have "organiseret" en fortop eller anden mastestang, som skulle være ført til Strynø for der at blive opsat som
øens første majstang.
Som gammel ”Strynø sømand” tror jeg på den legende 
Både Jens Bech på Strynø og forfatteren Erik Ålbæk Jensen m.fl. har tidligere skrevet
om Strynø Majtræ, så jeg vil kun supplere lidt op med en gammel overlevering.
Nogle få meter vest af Majtræet lå ”Laurines hus” fra 1857 helt frem til det blev
fjernet på et tidspunkt mellem 1941 og 1960.
Ifølge gamle overleveringer skete det en gang under den årlige rejsning af majtræet,
at det ”tippede” og væltede over på ”Laurines hus” mod vest.
Der skulle dog ikke være sket nævneværdigt skade på hverken majtræet eller det
stråtækkede hus.

Mat. nr. 31b
Stjernegade 2
”Laurines hus”
1857 – 19xxx

”Laurines hus” set fra øst i 1930.
Majtræet ligger til højre, klar til at blive rejst
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”tomten” efter
”Laurines hus”

(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen – 1950/54)
Lidt til venstre for majtræet ses tomten efter ”Laurines hus”
I 1960 lod købmand Jørgen Pedersen opføre sin købmandsbutik på tomten.
Forretningsbygningerne blev købt af Brugsforeningen i 1963 der efterfølgende
flyttede sine aktiviteter fra lokalerne på Brovejen 1 til Stjernegade 2.

Majtræet

(Foto: Niels Thorkild Nielsen 1997)
Strynø Majtræ med Brugsen i baggrunden.
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Mat nr. 13c
Nørrevej 1

Strynø skole (1905 – xxxx)

Strynø skole
1905 – 20xx

Strynø skole i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

Almueskoleloven blev indført i 1814, og dermed indførtes også undervisningspligt for
alle 7 – 14 årige.
Denne lov medførte, at Strynø Sogn fik sin første almueskolebygning i 1822; den blev
bygget på Kirkvej 14.
Skolen blev imidlertid for lille, og derfor blev en ny skole bygget på Fredensgade 19
på den fæstede jord til Kirkvej 14.
Det tog noget tid at bygge den nye skole så arbejdet, der blev påbegyndt i 1862, var
først færdigt i 1877.
I 1882 brændte hele skoleanlægget på Fredensgade 19, men det blev genopført
samme år, og skolen her virkede helt frem til 1905.
Skolen på Fredensgade 19 blev senere ombygget til Afholdshjem, Øens befolkning
blev stadig større, og derfor blev en ny skole opført og taget i brug i 1905 på Nørrevej
1.
Fra 1822 og frem til 1958 gik børnene således 7 år i skole, men dog kun hver anden
dag inkl. lørdag og sandsynligvis med en lang ”sommerferie” så de kunne hjælpe til
med høsten etc.
Det var en skolegang i de tider hvor læreren ofte holdt orden i klassen med fysisk
afstraffelse.
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Der kom dog en dag hvorefter skolelærerne på Strynø ikke længere slog eleverne helt
så ofte…!
Min farbroder Rasmus Gommesen Rasmussen fortæller den 17.12.2016:
Claus Gommesen
Rasmussen

”Min far Claus Gommesen Rasmussen fra Strynø Kalv gik i Strynø Skole på Nørrevej 1
da han var skolepligtig, og han fortalte mig en gang, at skolelæreren ville stikke en
ordentlig lussing ud til hans sidekammerat i klassen. Sidekammeraten dukkede sig
imidlertid hvorfor min far fik lussingen. Det ville min far ikke finde sig i; han rejste sig
op med det samme og smak skolelæreren sådan en på hovedet at skolelæreren
dejsede omkuld mere eller mindre slået ud.
Vild opstandelse – men fra den dag slog skolelærerne på Strynø skole ikke helt så
meget på deres elever…” Min farfar er født i 1907 og har sandsynligvis gået i Strynø
skole fra 1914 til 1921.
Min farbroder fortalte mig også, at en skolelærer på Strynø skole havde slået en
skoledreng ved navn Johannes Jørgensen ihjel i 1909.
Denne tragiske hændelse skulle være foregået således:

Johannes
Jørgensen

I 1909 ville af skolelærerne på Strynø skole afstraffe Johannes Jørgensen foran
øjnene af hele klassen hvilket han gjorde ved at slå Johannes Jørgensen i hovedet
med den skarpe side af en træ-linial så der dannede sig en bold af blod på ydersiden
af drengens hoved.
Nogle dage senere døde Johannes Jørgensen af slaget, så jeg godt forstå at min farfar
Claus Gommesen Rasmussen nogle år senere ikke ville finde sig i at en af
skolelærerne slog ham….
Efter sigende skulle Johannes Jørgensen gravsten findes endnu; den blev genbrugt
ved at blive vendt om og derpå få indgraveret navnene på hans søstre Inger Marie
Jørgensen og Andersine Kristine Jørgensen da de døde mange år efter.
Inger Marie Jørgensen og Andersine Kristine Jørgensen blev svigerinder til min
oldefar Niels Andreas Clausen der blev gift med deres søster Kathrine Jørgensen i
1911.
Inger Marie Jørgensen og Andersine Kristine Jørgensen var de to søstre der ejede og
drev Strynø Afholdshjem igennem alle årene.
I 1958 indførtes Folkeskoleloven af 1958, og atter indførtes nye tiltag på
skoleområdet.
Frem til omkring midten af 1960erne gik eleverne på Strynø Skole til og med det
syvende skoleår hvorefter eleverne kunne forlade skolen.
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Efter kommunesammenlægningen i 1966, hvor Rudkøbing og Strynø m.fl. blev lagt
sammen til én kommune, ændrede skolegangen sig for skolebørnene på Strynø sig på
følgende vis:
I skoleåret august 1967 til juni 1968 flyttedes 6. og 7. klassetrin fra Strynø Skole til
Rudkøbing skole. Der var stadig skolegang om lørdagen, og eleverne kunne stadig
forlade skolen efter 7. klassetrin hvis de ville.
I skoleåret august 1969 til juni 1970 flyttedes 5. klassetrin fra Strynø Skole til
Rudkøbing skole. Der var stadig skolegang om lørdagen.
Den 1. august 1970 indførte alle folkeskoler i Danmark ”lørdagsfri”, og i 1972
indførtes udvidet skolepligt så alle nu skulle gå 9 år i folkeskolen. I 1975 blev
Realskolen afskaffet i hele landet; jeg bestod selv Realeksamen på Rudkøbing skole i
1975, så det var sidste ”udkald”.
Ved indgangen til skoleåret august 1969 var status følgende:
Skolebørnene på Strynø og Strynø Kalv, der skal starte i 5. klasse, skal gå i Rudkøbing
skole på alle hverdage samt lørdage.
s/s Agnete
M/F A.L.B.
M/F Egeskov

Færgefarten til og fra Strynø blev i perioden 1932 og frem til 1966 varetaget af
rederiet Sydfynske’s færger som s/s Agnete, M/F A.L.B. og M/F Egeskov.
Selve ruten var en trekant rute Rudkøbing – Strynø - Marstal og vice versa.

1960erne

I 1966 indsatte Svendborg rederiet Sydfynske sin nye færge M/F Marstal på ruten
Rudkøbing – Marstal, men denne færge ”sprang” anløb af Strynø over fordi den
simpelthen var for stor til at anløbe Strynø.
Sydfynske’s færge M/F Egeskov fortsatte på den nu indskrænkede rute Rudkøbing –
Strynø, men Sydfynskes færgeservice til og fra Strynø blev ikke anset for
tilfredsstillende af strynboerne.
Dette sammenholdt med de kommende nye regler for Strynø skolebørnenes
skolegang i Rudkøbing skole - og kommunesammenlægningen af Strynø
Sogn/Kommune og Rudkøbing Kommune i 1966 - var sandsynligvis de væsentligste
årsager til, at strynboerne besluttede sig for at etablere eget, privat færgerederi
ultimo 1966 med støtte fra Rudkøbing Kommune.

Fortuna

Efter hvad jeg har fået oplyst, så var der en tid op til december 1966 hvor skipper Carl
Jensen og hans paketbåd ”Fortuna” havde daglig afgang fra Strynø kl. 0700 med både
gods, ordre til Apoteket i Rudkøbing samt skolebørn til Rudkøbing skole.
Efter aflevering af skolebørn og ordrerne til Apoteket fortsatte skibet til Svendborg
for at losse gods og indtage nyt gods.
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Derefter sejlede han tilbage til Rudkøbing hvor Apoteker varerne og skoleeleverne
blev taget om bord. Derpå sejledes til Strynø som ”Fortuna” anløb ca. ved 16tiden.
Fra december 1966 besejlede strynboernes egen færge M/F Strynø ruten Rudkøbing
– Strynø, og dermed kunne der lægges en sejlplan, der bedre tilgodeså
skolebørnenes tarv. Med færre elever i Strynø skole kunne 2. læreren på Strynø skole
jo spares væk hvad han også blev; man kan vel sige at han blev ”vekslet” til et
kommunalt tilskud fra Rudkøbing kommune til færgedriften i det nye Strynø
Færgeselskab.
Jeg gik i Strynø Skole fra august 1964 og frem til juni 1968 og dermed til og med 4.
klasse; fra august 1969 gik jeg i Rudkøbing Skole frem til juni 1975, og i de år nød jeg
godt af ”færgetiderne”.
Strynø Kalv

Helt anderledes stod det til med skolebørnene på Strynø Kalv efter 1958.
I bogen om Strynø Kalv er der et helt kapitel om øens skolebørn og deres
udfordringer med at komme til og fra skolen på Strynø.
Her er et lille uddrag af nævnte kapitel:
Rasmus Andreasen” slægten v/Conni Hansen (født Nielsen) fortæller (2016):
”Det første der falder mig ind er sejlturene til Strynø, hvor jeg nåede at gå i 1. klasse
inden vi skulle flytte året efter, i sommeren 1969. Når vejret tillod det, var det altid
mor der hentede mig og også min storesøster Rita, når ellers vi fik fri samtidigt.
Det var i den lille jolle med påhængsmotor. Ellers var det far (Thorkild Nielsen) der
stod for transporten om morgenen, når også mælkespandene skulle med over til
Strynø.
Jeg har for øvrigt stadig en mælkespand med i min bagage – indskriften siger P.
Nielsen – hvilket står for min farfars navn Peder Nielsen.
Når det var rigtigt dårligt vejr skulle vi sidde ved motorkassen midt i båden med en
presenning over os, for ikke at blive våde af skumsprøjt eller regn, det var ikke rart,
men i skole skulle vi.
Jeg mindes nogle gange, hvor isen ved møllens anløbsbro var så voldsom, at vi ikke
kunne komme i land. Da måtte vi lægge til ved et andet sted på Strynø og så gå i
skole derfra. Jeg kan endnu mærke ubehaget ved at skulle komme ind midt i en time.”
Fra skoleårets begyndelse i august 1969 skulle skolebørnene på både Strynø og
Strynø Kalv fra og med 5. klasse gå i Rudkøbing Kommuneskole.
Det var en meget væsentlig årsag til hele Strynø Kalv blev fraflyttet inden dette
skoleårs begyndelse. Dette er også indgående beskrevet i bogen ”Strynø Kalv”
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Grevebroen

Søtransport
Grevebroen
Uddrag fra bogen ”Historiske huse og gårde på Strynø”:
”Den første anløbsbro blev bygget i 1866 med økonomisk bistand fra godsejeren,
deraf det tidligere almindelige navn ”Grevebroen”.
Den havde haft en forgænger i en lille dækmole, og dens vigtigste funktion var at give
læ og anløbsplads for øens små både. Persontrafikken foregik enten privat, med
postsmakken eller med Rudkøbing-Marstal dampskibsforbindelsen, der startede i
sidste halvdel af 1800tallet. Da færgen ikke kunne løbe ind til broen, måtte
passagerer og gods fragtes frem og tilbage fra færgen i mindre både og joller. I øvrigt
klarede man sin transport som i de forgangne århundreder med egen båd eller over
isen.
I år 1900 blev broen forlænget, så færgen kunne anløbe. Den lagde herefter ind til
øen på de fleste ture; - på nogle af afgangene måtte man dog sætte flag hvis
forbindelse ønskedes fra Strynø.
Billedet viser de gængse transportmidler fra første halvdel af det 19. århundrede. På
øen var det hestevogn, cykel og apostelenes heste; fra øen enten med færgen eller
med småskippere, der førte fragt rundt til egnen. Andre skippere havde større ruter
fra omegnskøbstæderne”.

s/s Agnete

Dampfærgen s/s Agnete anløber Strynø i 1924
(Foto i privateje)
Dette foto viser den østlige ende af ”Grevebroen” i 1924, og havde det været et
luftfoto ville man sikkert kunne se ”Mole armen” og Bådehavnen lige ved siden af og
til højre for s/s Agnete.
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På dette foto efter Grevebroens forlængelse i år 1900 ses den gamle Jollehavn, der
blev etableret i 1920erne.
Jollehavnen havde en lille dækmole ud til Bådehavnen for enden af Grevebroens
sydside.
Jollehavnen blev kastet til da færgelejet blev etableret i 1954.

Jollehavnen

Den gamle Jollehavn ved Grevebroen i sin tid
(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)
Til venstre i billedet er der halet en båd op; den gætter jeg på er slagter Mathiesens
båd som han benyttede til at fragte grise med.
De færger, der anløb Strynø før etableringen af færgelejet i 1954, medførte som
regel ikke særligt meget gods, og der var derfor sideløbende hermed en udbredt
Paketfart til og fra Strynø med mindre fartøjer til både Rudkøbing og Svendborg.
Det var Paketfart med fartøjer som:
Birgitte – Magdalene – Karoline – Håbet – Thor – Ekspres – Skjold – Søblomsten – Ane
- Fortuna
De fleste var ejet og ført af personer bosat på Strynø, og fx Jens Thøsing Gommesen
havde en ret omfattende Paketfart med jagten Thor.
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Grevebroen og
Bådehavnen I
1989

Den forlængede ”Grevebroen” (år 1900) som den så ud i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel foto - 1989)
Bemærk: Havnen på disse to fotos er Bådehavnen som blev etableret i år 1900 under
forlængelsen af Grevebroen, og ikke den gamle Jollehavn thi den blev etableret i
1920erne og lå længere inde i sin tid inden den blev ”kastet til” i da færgelejet blev
etableret i 1954.
På øverste foto ses færgelejet etableret i 1954 og på nederste foto ses det nye
færgeleje etableret i 2014.

Grevebroen og
Bådehavnen I
2014

”Grevebroen” i 2014
(Foto: langelandhavne.dk)
Bemærk den meget store ombygning af både havn og færgelejet i perioden 2009 –
2014.
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Dampfærgerne

Færgerne

”Grisedamperen”

s/s Faaborg

s/s Faaborg
(Foto: MS Museet for Søfart)
Langelands Museum udgav i 2006 bogen ”Færen går” forfattet af Ole Mortensøn.
Fra bogen har jeg ”plukket” dette:
”s/s Faaborg er bygget i 1876 i Flensborg. Det er på 79 Brt. med en maskinkraft på
125 Hk.
I 1884 blev det købt af Sydfynske Dampskibsselskab, som satte det i kystfart på
Langeland i 1905. I denne kystfart anløb skibet også Strynø med både gods og
passagerer.
Den blev desuden benyttet til grisetransport mellem kysthavnene på ruten og
Faaborg Slagteri.
Efter losning af grisene blev damperen skuret og skrubbet, men der var dog stadig
lidt griselugt tilbage, hvorfor den ret hurtigt fik tilnavnet ”Grisedamperen”…
Skibet blev solgt i 1926 hvorefter det forlod Det sydfynske Øhav.
Ole Mortensøn skriver videre at Sydfynske Dampskibsselskab købte s/s Ellen i 1927
og indsatte skibet som erstatning for s/s Faaborg.
s/s Ellen fortsatte således i nævnte kystfart indtil 1933 hvor Langeland fik sit eget
andelssvineslagteri.
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Dampfærgerne

Her ses et foto af s/s Ellen, bygget i 1903 i Norge. Den er på 51 Brt og med en
maskinkraft på 98 Hk

s/s Ellen

s/s Ellen
(Foto: MS Museet for Søfart)
Ole Mortensøn skriver videre at Sydfynske Dampskibsselskab indsatte dampfærgen
s/s Agnete på varierende ruter – herunder anløb af Strynø i perioder - fra 1911 og
helt frem til 1953 hvor skibet forlod Det sydfynske Øhav.

s/s Agnete

Dampfærgen s/s Agnete i 1958
(Foto: MS Museet for Søfart)
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Dampfærgerne

Andre dampfærger/skibe end de forannævnte har anløbet Strynø i perioden 1905 –
1954.
Det var skibe som: s/s Rolf – s/s Svendborgsund – s/s Thorseng – s/s Rudkjøbing – s/s
A.L.B. – s/s Brockenhuss Schack.
Inden vi helt forlader dampskibene og begynder på motorfærgerne vil vi for god
ordens skyld medtage paketdamperen s/s Langeland, og atter engang er
udgangspunktet Ole Mortensøns bog ”Færen går” hvorfra jeg citerer:

s/s Langeland

Dampfærgen s/s Langeland
(Foto: MS Museet for Søfart)

”Den 6. august 1896 stiftedes et nyt rederi Dampskibsselskabet Langeland.
Bestyrende reder blev grosserer Alfred Christensen i København. Han var skippersøn
fra Rudkøbing.”
Rederiet havde en vis fiasko med sit første skib, s/s Rudkjøbing, hvorimod det blev en
stor succes med deres næste skib, nybygningen s/s Langeland.
Dette skib begyndte i paketfarten til København fra Rudkøbing, Marstal og Bagenkop.
Skibet tog foruden gods også passagerer med til hovedstaden. Den løb 8 mil i timen
og førtes af kaptajn Knudsen. Det første år havde skibet temmelig mange uheld. Hele
tre alvorlige skruehavarier og to grundstødninger.
Siden gik det bedre, nu med kaptajn Christensen fra Strynø.”
Skibet sejlede i denne paketfart helt frem til 1932, men i skrivende stund ved jeg
faktisk ikke om skibet også anløb Strynø i denne fart. Skibet kan dog sagtens have
standset op ved Strynø såfremt der var gods og passagerer idet sådanne kunne sejles
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Motorfærgerne

ud til skibet såfremt det var standset op. Jeg forestiller mig, at man i givet fald nok
har ”hejst flag” for at signalere dette ønske på samme vis som når øen ønskede anløb
af de egentlige dampfærger.
(Bogen ”Historiske huse og gårde på Strynø” fortæller mere om Kaptajn Christensen
på side 71 og side 72.)
Selve paketfarten til København fra Rudkøbing, Marstal og Bagenkop fortsatte med
andre skibe helt frem til 1960.

M/F A.L.B.

M/F A.L.B
På dette foto ses motorfærgen på ruten Svendborg – Drejø
(Foto: MS Museet for søfart)

Motorfærgen A.L.B. blev bygget i 1932 og var på 79 Brt og med en maskinkraft på
195 Hk.
Den fik hurtigt tilnavnet ”Ali Baba”, og medtog på samme vis som s/s Agnete ikke
alene passagerer og gods, men også køretøj med levende grise til slagteriet i
Rudkøbing – og på samme vis blev der lagt særlige landgange når der skulle køretøjer
til og fra skibet under anløbene af Strynø Grevebro.
Etableringen af et egentligt færgeleje på Strynø og i Rudkøbing i 1954 var et stort
fremskridt for mange thi nu kunne biler, vogne og vogne med gods køres direkte om
bord og direkte fra borde i M/F A.L.B. (og senere i M/F Egeskov) på ruten Rudkøbing
– Strynø – Marstal og vice versa.
I 1937 blev en næsten tilsvarende færge, M/F Egeskov, bygget, og den færge har også
anløbet Strynø før og efter 1954.
Den færge fik tilnavnet ”Træskoen”.
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Motorfærgerne

M/F Strynø

M/F Strynø
(Foto: Faergelejet.dk)

Færgen M/F Strynø (den første) var bygget på Frederikshavn Værft & Flydedok i
1931.
IHK: 186 Brt 68,22 – max. 10 biler – max 125 passagerer.
M/F Strynø blev købt i 1966 af ”A/S Strynø – Rudkøbing Færgefart” hvis
selskabshistorie er følgende iflg. pensioneret lods E. Godtfredsen, Rudkøbing:
”A/S Strynø – Rudkøbing Færgefart” blev stiftet i oktober 1966.
Direktør for det nye selskab blev gårdejer Jens Groth Rasmussen, Strynø og skibsfører
blev Henry Hansen, tidligere mangeårig skibsfører i ”Rudkøbing – Vemmenæs
færgerute”.
M/F Strynø var selskabets første færge som indsattes i færgefarten mellem Strynø og
Rudkøbing den 15 december 1966.”
Forfatteren:
M/F Strynø havde gode egenskaber til at bryde is, og har ofte assisteret den meget
større færge M/F Marstal med at bryde is ind til færgelejerne i Rudkøbing.
M/F Strynø blev solgt i 1973 hvorefter M/F Strynboen blev indkøbt og sat i drift på
ruten samme år frem til 2013 hvor Langeland Kommune overtog færgedriften med
den nybyggede færge M/F Strynø indsat på ruten.
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M/F Strynboen

M/F Strynboen
(Foto: Færgegalleriet.dk i 2012)
M/F Strynboen var bygget i Norge i 1966 og indkøbt af ”Strynø – Rudkøbing
Færgefart” i 1973 som erstatning for den mindre færge M/F Strynø.
IHK: 250 BT: 97,31
Min far Bent Rasmussen var driftsleder for færgen i en årrække frem til 1986 hvor
han flyttede til Hjortø for at sejle som skipper på M/F Hjortøboen.
M/F Strynboen var ejet af ”A/S Strynø – Rudkøbing Færgefart”.
Forfatteren:
Den første færge, M/F Strynø, blev solgt i 1973 hvorefter M/F Strynboen blev indkøbt
og sat i drift på ruten samme år frem til 2013 hvor Langeland Kommune overtog
færgedriften med den nybyggede færge M/F Strynø indsat på ruten.
Læs meget mere om færgerne i Det sydfynske Øhav:
Søren Stridsholt Nielsen ”Øhavsfærger - sejlads og færgefolk i det sydfynske - fra vind
og damp til diesel og el” udgivet i 2015, ISBN - 13:9788799586998.
Ole Mortensøn: ”Færen går” udgivet af Langelands Museum i 2006, ISBN 87-8850934-6
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M/F Strynø

M/F Strynø
(Foto: faergegalleriet.dk i 2014)
I 2013 oprettede Rudkøbing Kommune et nyt færgeselskab og besejlingen af Strynø
med en helt nybygget færge designet til overfarten.
I tilknytning til dette blev der bygget et helt nyt færgeleje på Strynø og da ruten
Rudkøbing – Marstal var nedlagt blev ”Marstal færgens” færgeleje i Rudkøbing
ombygget til den nye ”Strynø færge”.
Efter et mangeårigt ønske fra beboerne på Strynø vender færgen lige før ankomsten
til Strynø således, at bilerne ikke længere skal bakke om bord i Rudkøbing.
Færgens isbrydende egenskaber er ukendte i skrivende stund.
Færgens specifikationer:
Kaldesignal: OUWR
IMO nr.: 9664524
Længde: 38,20 m
Brede: 10,80 m
Dybgang: 3,50 m
Personbiler: 14
Passagerer: 98
Bygget: 2013
Motor: Volvo
Tonnage: BT 310 – NT 93
Fart: 8-9 knob
Værft: Hvide Sande Skibs- og Bådebyggeri A/S
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Peder Jensen & to-mastede smakkejolle ”Svanen”

To-mastet smakkejolle, der ligner ”Svanen”.
(Modelfoto: Marstal Søfartsmuseum v/Erik B. Kromann)

”Svanen”

Peder Jensen ses midt i sin jolle ”Svanen” der nu har motor.
(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)
I skrivende stund har jeg haft en telefonisk samtale med Birthe Christensen i
Skovballe på Tåsinge. Hendes faster var Martha Albertsen, der var købmand på
Strynø i mange år.
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Birthe fortalte mig om Peder Jensen og hans far Jørgen Jensens passagersejlads med
deres to-mastede smakkejolle ”Svanen”.
De havde især travlt under 2. verdenskrig på ruten Strynø – Tåsinge (Nørrestænge –
Stjoul) da megen persontransport til og fra Strynø gik den vej under krigen. Birthe
fortalte, at de cyklede til Stjoul hvor deres cykler blev anbragt i slæbejollen efter
”Svanen” når de skulle på ”Strynø besøg” hos deres familie der. Jollen har i øvrigt
ganske givet fået installeret motor noget før 1939.
Med hensyn til persontransport var der så dengang da Biskoppen og hans kone skulle
på tjenestebesøg på Strynø. De var vel ankommet til Stjoul, men da det var lavvandet
skulle de derfor som skikken var bæres ud til ”Svanen”.
Det kunne ske ved at Peder Jensen bar personen i favnen, eller at personen kom op
at sidde på skuldrene af ham (rides).
Peder Jensen skulle da have spurgt biskoppens kone: ”Vil du bæres eller vil du rides
?”
Den tvetydige anekdote grines der stadig af 
Senere havde jeg også en telefonisk samtale med gårdejer Leif Larsen på Strynø vedr.
Peder Jensen og ”Svanen”.
Han fortalte, at Peder Jensen ikke kun sejlede på sin rute Nørrestænge – Stjoul med
”Svanen” – han sejlede også til Vårø på Tåsinge og til Birkholm med passagerer når
der var bal i de lokale forsamlingshuse; eller til Rudkøbing når der var bal i
Ørstedspavillionen kaldet ”ØP” i daglig tale.
Jeg vil tro, at han også sejlede med passagerer til bryllupper, begravelser, fødselsdage
og meget mere på de omkringliggende øer.
Transporterne stoppede efterhånden som der blev bygget broer og dæmninger til
Tåsinge, samt især dette at Strynø fik egen færge i 1966. ”Svanen” var i øvrigt
behørigt indregistreret til erhvervsformål.
Leif Larsen fortalte også en pudsig historie om, at hans far gårdejer Lars Nielsen
Larsen, der tidligere havde været kaptajn på langfarten, og bådfører Peder Jensen
samt mine forældre (før de fik mig og mine brødre) havde den tradition, at de alle
fire pinsemorgen sejlede fra Nørrestænge til et sted i Svendborgsund - vistnok det
gamle Hotel Christiansminde - med ”Svanen” for at drikke morgenkaffe der….!
I skrivende stund står ”Svanen” ude på Leif Larsens gård på Strynø idet Peder Jensen
forærede ham skibet i sin tid. Logbogen er også derude.
Sådanne smakkejoller og de lidt større dæksbåde var nok den mest almindelige
transportform til og fra Strynø i gammel tid før dampskibene begyndte at anløbe
Strynø regelmæssigt efter forlængelsen af Grevebroen…!
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Paketfart

Strynø Paketfart
Jeg indleder dette afsnit md at citere fra bogen ”Da paketterne sejlede - fra
Smålandshavet og Det sydfynske Øhav” forfattet af Erik Kromann, Ole Mortensøn,
Anders Rehde Nielsen:
”Strynø var en tætbefolket ø i begyndelsen af 1900 tallet med over 700 beboere, og
foruden landbrug spillede fiskeri og søfart en stor rolle. Søfolkene ernærede sig ved at
sejle med de mange sejlskibe hjemmehørende i Marstal, Rudkøbing og
Svendborgsund. Øen havde daglig færgeforbindelse idet færgen Rudkøbing – Marstal
lagde til ved Grevebroen. Denne bro var forlænget i 1900 og her lastede og lossede
øens paketfartøjer også. Paketterne sejlede til henholdsvis Rudkøbing og Svendborg.
Det startede med sejlpaketter, men hurtigt kom der motor i skibene.”
Rasmus Kromann havde købmandsbutikken på Møllevejen 2 i perioden 1886 – 1947,
og han havde også Svendborgpaketten ”Caroline”. Det var en dæksbåd på 12 Brt som
han havde i fart på Strynø – Svendborg i årene 1916 – 1925.
Skipper Urbansen havde en båd ”Frederik”, anskaffet i 1917, som lastede 8 tons. Den
sejlede han i paketfart til Rudkøbing. I 1925 solgte han skibet til Niels Petersen, som
fortsatte paketfarten.
Niels Petersen købte i 1932 den noget større paketbåd ”Fortuna” af skipper Niels
Andreas Clausen. Den lastede omkring 20 tons og havde en 10/15 HK Danmark
motor, som blev udskiftet med en 26 HK Tuxham.

Fortuna

Paketbåden Fortuna i Strynø Havn 1944/45
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”Fortuna” var bygget i Fåborg i 1915 på foranledning af skipper Niels Andreas
Clausen, (N.A. Clausen var min oldefar) og i perioden 1915 til 1927 sejlede Niels
Andreas Clausen især paketfart med foderstoffer fra Rudkøbing til Skovballe.
Niels Petersen på Strynø sejlede hver dag. Om søndagen lå ”Fortuna” dog stille.
Losning og lastning foregik med håndspil. Der blev sejlet med alt muligt stykgods –
f.eks. til købmændene på øen. Desuden ost, æg, plader, brædder, tømmer, øl, vand
brændsel, foderstoffer, olie osv. Under krigen blev der sejlet mange tørv.
Der blev sejlet kl. 0700 morgen fra Strynø og retur fra Rudkøbing klokken 1200
middag. Det kostede 50 øre at komme med som passager. Det skulle være hårdt vejr
hvis ”Fortuna” ikke sejlede. Det var vigtige ting som blev sejlet – f.eks. alle
apotekervarer til øen.
I 1955 solgte Niels Petersen ”Fortuna” til skipper Karl Jensen, det opretholdt
paketbesejlingen frem til 1966 hvor den nye motorfærge MF Strynø blev indsat
mellem Strynø og Rudkøbing.
Da ”Morten fragtmand” på Birkholm stoppede med at sejle paketfart med sin båd
”Svalen” fortsatte skipper Karl Kromann denne paketfart med sin evert ” Marie” af
Nakskov frem til 1976.
Ind imellem sejlede han også med mælkejunger og passagerer på ruten Strynø –
Rudkøbing når færgen var sejlet til det årlige dokeftersyn.

Marie af Nakskov

Karl ”Stenfisker” og ”Marie” i Strynø havn ca. 1980
Min mor Inger Signe Rasmussen får en sludder med Karl ”Stenfisker” i Strynø havn.
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Som tidligere nævnt sejlede Karl Kromann paketfart på Birkholm med sin evert
”Marie” af Nakskov. Den fart stoppede han i 1976 da færgen MF Hjortøboen blev
taget i drift på Hjortø hvorefter han nærmest lagde skibet op i Strynø havn og
benyttede det som ”aftægtsbopæl”.
Jeg begyndte i Rudkøbing Skole i 1969, og jeg kan huske hvordan vi sejlede med Karl
Kromann og hans skib ”Marie” på færgeruten Strynø – Rudkøbing når MF Strynø og
senere MF Strynboen skulle på det årlige værftsophold på Svendborg Skibsværft.
Det var ikke alene os skolebørn der blev ”lastet” på ”Marie” om morgenen på Strynø;
mælken som skulle til Simmerbølle Mejeri efter at Strynø mejeri lukkede i 1969, blev
også lastet i de gamle mælkejunger som landmændene stadig havde ude på gårdene.
I 1976 blev Hjortø’s nye færge ”Hjortøboen” indsat på ruten Hjortø – Svendborg, og
den besejlede også Birkholm. Skipper Karl Kromann blev dermed den sidste, der
besejlede øhavets paketfarter. Efter 1976 oplagde skipper Karl Kromann sin evert
”Marie” af Nakskov i Strynø Havn.
Pudsigt nok blev min far, postbud og havnefoged på Strynø, Bent Rasmussen, skipper
på ”Hjortøboen” i 1986.
I ”Claus Jensen Møller” slægten på Strynø var flere involveret i paketfarten til og fra
Strynø.
Jens Thøsing Gommesen drev således paketfart på Strynø – Svendborg med sin
tomastede jagt THOR, der var indregistreret i Rudkøbing Tolddistrikt i perioden 1923
– 1935 hvorefter han solgte skibet til Fejø.
Jens Dam Rasmussen gift med Birthe Marie Rasmussen fra ”Gomme Clausen
slægten” – og senere deres søn Marius Karl Rasmussen – drev også paketfart.
Historien starter med at Jens Dam Rasmussen lader bygge huset på Skippergade 6 i
1892 hvorefter han i 1907 tilbygger husets vest-ende da huset bliver taget i brug som
Strynøs første brugsforening. Birthe Marie Rasmussen stod for uddelingen i
butikken.
Jens Dam Rasmussen havde taget styrmandseksamen i 1887 hvorefter han sejlede
som styrmand og skipper for andre inden han begyndte for sig selv med skibet
”Vigland”. Brugsforeningen flyttede senere hen til Stjernegade 5, og i stedet for blev
der drevet almindelig privat landhandel fra huset frem til ca. 1925.
Sønnen Marius Karl Rasmussen, gift med Hansine Martine Rasmusen fra ”Gomme
Clausen slægten”, fortsatte ”skippererhvervet”/ paketfarten efter sin far og frem til
begyndelsen af 1930 med jagten ”Ekspress”.
Fra begyndelsen af 1930, hvor depressionen satte ind i den danske økonomi generelt,
stoppede Marius Karl Rasmussen med at drive paketfart hvorefter han solgte skibet
til Søby. Derpå ernærede han sig i mange år som fisker.
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Med udgangspunkt i primært bogen ”Historiske huse og gårde på Strynø” vil jeg
runde kapitlet om ”Søtransport” af med denne maritime fortegnelse:
Brovejen 2
Hans Dam Hansen havde skonnerten Johanne på 49 Brt registeret i RT i perioden
1907 – 1916
Brovejen 3
Postfører Andreas Jørgensen havde en 20 fods postsmakke som han benyttede til at
fragte post frem og tilbage mellem Strynø og Rudkøbing formentlig indenfor
perioden 1888 – 1943.
Brovejen 6
Peder Dam Hansen havde skibene Peter og Hansigne – den sidste en galease på 50
Brt bygget i 1903 og registeret i RT 1920 – 26.
Fredensgade 5-7
Bager/købmand Christen Albertsen sejlede rundt i en mindre både og opkøbte eller
solgte nogle af sine produkter formentlig indenfor perioden 1867 – 1903.
Fredensgade 6
Johannes Rasmussen havde skonnerten Laura på 33 Brt i partseje med Jacob
Rasmussen (Søndrevej 8) den var registeret i RT i perioden 1896 – 1899.
Fredensgade 12
Jens Thøsing Gommesen drev paketfart på Svendborg med sin tomastede jagt Thor
der var registreret i RT i perioden 1923 – 1935.
Fredensgade 13
Hans Rasmus Hansen ejede og førte den tre-mastede skonnert Sylfe på 68 Brt i
perioden 1910 – 1915. Den blev bygget til ham på Ring Andersens værft i Svendborg.
Kirkestrædet 1
Jens Christian Dam var skipper på de tre-mastede skonnerter Kirstine og Laurits
Kirkestrædet 3
Bent Rasmussen blev skipper på Hjortøboen i 1986. Hans søn, Bjarne Rasmussen, blev
uddannet som styrmand og skibsfører i 1980/81. Bent Rasmussens søn Torben
Rasmussen blev matros både på langfarten og i nærfarten.
Kirkevej 8
Hans Rasmussen Christensen ejede og førte jagten Magdalene på 18 Brt (den forliste
på Strynø red i 1898).
Svigersønnen skibsfører Christen Andreasen Christensen overtog der på
svigerfaderens paketrute, og lod bygge galeasen Ingeborg på 32 Brt hos Boas i
Rudkøbing i 1898. Den blev solgt i 1911 hvorefter han blev skibsfører på s/s
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Langeland. Han gik i land i begyndelsen af 1920erne for at blive sygekassekasserer,
maler og kirkeværge.
Korsvejen 1
I 1880 lod skibsfører Christen Jensen Jørgensen (min tipoldefar) bygge huset på
Korsvejen 1. Han ejede og førte skonnerten Emma, se også hele historien om Strynø
Afholdshjem.
I 1908 solgte skibsfører Christen Jensen Jørgensen Korsvejen 1 til
sømand/Bedstemand Peder Christensen Clausen. Han kom fra gården på
Tværvænget 5.
Korsvejen 4
Rasmus Albertsen ejede gården fra 188 – 1919 drev rederivirksomhed fra gården.
Han ejede skonnerten Albert i 18-1909. Den var på 49 Brt og bygget i 1898. Senere, i
1909 – 1910 havde han skonnerten Venus på 80 Brt.
Korsvejen 6
Anders Rasmussen sejlede først som kaptajn, siden – i årene 1900 – 1910 – ejede og
førte han galeasen Alf som var på 38 Brt og bygget i 1811.
Møllevejen 2
Rasmus Kromann havde skibet Karoline registreret i RT i årene 1916 – 1924. Det var
en et-mastet dæksbåd på 16 Brt som blev brugt til paketfart og til at føre varer til og
fra forretningen.
Møllevejen 6
Jens Rasmussen Egebjerg sejlede som skipper med den to-mastede skonnertbrig
Elisabeth i nogle år inden han slog sig ned på fiskeri med sin drivjolle Østernede.
Møllevejen 18
Hans Peter Levinsen ejede to skibe ved navn Gunna registereret i RT; den første fra
1929 – 1938 – en galease på 73 Brt; den anden fra 1938 – 1955, også en galease men
på 23 Brt.
Næbbevej 5
Jeg kan varmt anbefale bogen ”Livet på øerne, Langelændere og folk fra
Svendborgsund” og historien om ”Den sidste skipper”.
Den historie omhandler skibsfører Lars Nielsen Larsen, der vendte hjem fra
langfarten på de store oceaner for – på sin døende fader Niels Larsens anmodning –
at overtage og videreføre slægtsgården ”Virkelyst” på Næbbevej 5 hvorefter han drev
gården i årene 1936 – 1966.
Ringgaden 2
Slagter Mathiesen havde en mindre båd til sin virksomhed.
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Ringgaden 3
Valdemar Pedersen drev forretning i beskedent omfang til begyndelsen af 1920erne.
Han fiskede selv og havde til forretningen og fiskeriet kvasen ”Klavs-Minde” på 8 Brt
indregistreret i RT i 1916 – 1925.
Ringgaden 7
Morten Rasmussen havde flere skibe: i 1891 – 1898 Anna-Amalia, en jagt på 23 Brt
bygget omkring 1863, i 1898 -1909 De Trende Brødre også en jagt men på 36 Brt
bygget i 1858. I 1909 skal han have ladet Emanuel bygge hos Ring Andersen i
Svendborg.
Skippergade 3
Peder Mortensen ejede huset i 1873 - 1921 hvorfra han drev forretning samt
paketfart på Svendborg.
Skippergade 4 og 6
Skippergade 6 blev bygget for skipper Jens Dam Rasmussen i 1892. Ham og konen
drev Strynø’s første brugs i bygningen, og han ejede og førte skibet Vigland.
Sønnen, Karl Marius Rasmussen, der senere boede i skippergade 4, fortsatte
skippererhvervet/paketfarten efter sin far med sin jagt Ekspres.
Stjernegade 3
Jacob Jensen ejede huset i 1891 1951. Han var oprindelig styrmand, men købte og
førte senere en lille skonnert Ingeborg
Stjernegade 4-6
Lars Rasmussen Larsen, der boede i den vestlige beboelse (1904 – 1918), var medejer
og fører af den to-mastede skonnert topsejlskonnert Noah.
Stjernegade 5
Niels Larsen Jensen ejede huset i 1886 -1941 og han ejede også den et-mastede
dæksbåd Håbet
NB:
Huset rummede også Strynøs Brugs efter at den blev flyttet fra Skippergade 6
Stjernegade 9
Skibsfører Hans Henrik Rasmussen lod huset bygge i 1881. Han sejlede mest i
nordeuropæisk fart som bl.a. skibsfører på den to-mastede fore-and-aft skonnert
Søstrene.
Stjernegade 14
Skipper Hans Mortensen lod huset bygge i 1869. Han ejede og førte den to-mastede
galease Hilma et par år omkring århundredeskiftet.

44

Søndrevej 2
Skipper Karl Jensen ejede huset i 1955 – 1982. Han drev paketfart til Rudkøbing og
Svendborg med Fortuna i 1955 – 1966.
Søndrevej 4
Skipper Niels Mortensen Pedersen ejede Søndrevej 4 hvorfra han drev sin forretning
med paketfart i 1910 – 1959.
I sin paketfart ejede og førte han først bl.a. Forældrenes Minde fra 1907 – 1924 (fra
1907 – 12 sammen med broderen Lars Pedersen) og Frederik fra 1925 -31. Senere
med Fortuna og Nautilen.
Han ejede også bramsejlskonnerten Alf som han også forliste med på Strynø red
uden dog at komme af dage.
Tarmen 4
Mat nr 34 var ejet af skipper Jens Thøsing Gommesen i årene 1924 – 1937. Han
benyttede ejendommen som lager i sin paketfart med sin to-mastede jagt Thor. Selv
boede han på Fredensgade 12.
Tarmen 6
Skipper Peder Hansens søn skipper Lars Hansen Pedersen lod opføre huset i 1876.
Skipper Lars Hansen Pedersen havde det to-mastede skib Forældres-Minde i partseje
i nogle år (1907 – 12) med broderen Niels Hansen Pedersen på Søndrevej 4.
Han havde tidligere, i 1894 – 1907 haft egen jagt Maria på 10 Brt.
Tarmen 8
Mat nr 65c og mat nr. 84:
Skipper Hans Johan Urbansen drev paketfart på Rudkøbing med sin dæksbåd Frederik
på 6 Brt og sin dæksbåd Mjølner på 20 Brt. fra 1903 og formentlig en del år frem (han
døde i 1947).
NB:
Der kan helt findes mange flere informationer om ”Strynø søfolkene” gennem
tiderne – i det foranstående har jeg primært valgt de, der enten havde eget skib eller
førte et skib eller en kombination.
Der har været mange selvstændige fiskere på Strynø gennem tiderne – og det var
ofte søfarende der gjorde sig i fiskeri når de blev ældre og/eller de måske havde
stiftet familie. Dem har jeg ikke medtaget i denne omgang.
(De tre sidste ”fuldtidsfiskere” på Strynø, var sandsynligvis Christen Peder
Christensen (”Kryger”) og hans søn Peder Christensen. De boede i huset på
Ringgaden 11 – samt fisker Svend Nielsen, der boede på Fredensgade 10)
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Post

Kirkestrædet 1 – posthus fra 1975 og frem
(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)

Postvæsenet på Strynø
Ejendommen på Brovejen 3 blev opført i 1895 til postfører Andreas Jørgensen som
havde overtaget postfunktionen efter sin svigerfar. Han var også bådfører idet han
selv sejlede sin post-smakke fra Strynø til Rudkøbing for at hente post til Strynø.
Kort tid efter 1920 flyttede postkontoret til Søndrevej 3 hvor det lå frem til midten af
1950erne.
Herefter blev postkontoret flyttet til Nørrevej 2 hvor det virkede frem til 1975
hvorefter postkontoret samme år blev flyttet til Kirkestrædet 1 – se foto.
Min far Bent Rasmussen, der boede på Kirkestrædet 3 lige ved siden af, var postbud
på Strynø fra en gang i 1960erne og frem til 1986 hvor han og hans kone (min mor)
flyttede til Hjortø idet han var blevet ansat som skipper på færgen ”Hjortøboen” der
sejlede mellem Hjortø og Svendborg.

46

Mat nr. 17b

Læger

Fredensgade 4
Lægebolig
1912 - 1967

Strynø lægebolig i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Før der kom læge til Strynø måtte man klare sig med jordemoderfunktionen der var
kommet til øen i 1700tallet (sandsynligvis Salome Clausdatter, se senere under
Jordemoder).
Senere kom der fastboende læge til øen, og den første lægebolig blev opført på
Ringgaden 2 i 1879 til læge Valdemar Møller. Den lægebolig blev solgt til slagter
Mathiesen i 1916.
Den næste lægebolig blev bygget på Fredensgade 4 i 1912 til læge Hans Jensen. Han
blev efterfulgt af andre læger, men siden 1967 har der ikke været en fastboende
læge på Strynø. Boligen ses midt i billedet.
I gammel tid havde Strynø en bygning der blev kaldt Hospitalet og som lå på
Søndrevej Mat.nr. 99.
Det var opført i perioden 1739 – 1753, og det virkede som hospital/fattiggård for
gamle, syge, affældige, invalide og vanvittige; med andre ord for en
befolkningsgruppe på Strynø der ikke ”kunne klare sig selv” og/eller havde familie til
at hjælpe sig i svære tider. Hele anlægget blev afviklet/revet ned i begyndelsen af
1920erne.
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Tragedie

Døde da helikopter-hjælpen måtte vende om
Som tidligere nævnt har der ikke været fastboende læge på Strynø siden 1967, og det
fik muligvis fatale følger i denne her situation mange år senere.
Mellem jul og nytår i 2003 fik en 66 årig fastboende mand på Strynø en nat
vejrtrækningsproblemer, og en sygeplejerske på øen konstaterede hurtigt, at der var
brug for lægehjælp.
Strynø færgen lå som vanligt på dette tidspunkt af døgnet i Rudkøbing, men den blev
sendt afsted mod Strynø – den vendte dog om da den fik besked om at en helikopter
var på vej til øen.
Men kort tid efter måtte også helikopteren vende om, da den ene helikopterpilot
blev dårlig undervejs.
Først da der ankom en helikopter fra Sjælland tre timer efter fik manden lægehjælp,
men da var det for sent. Manden døde lørdag eftermiddag på sygehuset i Svendborg.
Det var en virkelig tragisk sag, men som om det ikke var nok, så fik mandens mor, der
var på besøg, så stort et chok, at hun blev syg og døde natten efter.
Det var simpelthen ”det sorteste uheld”; men som jeg skriver i en senere
slægtsfortælling, så kan man også ”have heldet med sig” på Strynø i en helbredsnødsituation der kræver helikopterassistance.
Jeg medtager begge hændelser i denne slægtsbog for at belyse hvordan det kan være
at bo på en ø uden læge.
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Mat nr. 35b

Jordemoder

Kirkevej 9
Jordemoder
1823 - xxxx

Kirkevej 9
(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

Birkedommer Claus Jensen Møller og Anna Gommesdatter fik datteren
Salome Clausdatter i 1696, og sønnen Gomme Clausen i 1698.
Gomme Clausen blev gift med Cathrine Sophie Pedersdatter Friis fra Strynø Kalv, og
hans søster Salome Clausdatter blev først gift med Jens Henrichsen Tøgersen; derpå
skilt og så gift med Albreth Pedersen Friis fra Strynø Kalv den 12/3 – 1723 i Strynø
Kirke. Han var broder til Cathrine Sophie Pedersdatter Friis.
Salome Clausdatter døde på Strynø i 1778, og i kirkebogen for Strynø Sogn 1776 1814 AO opslag 115 Pag 472 kan man læse følgende:
"Den 23. Oct. 1778 døde Afdøde Albreth Pedersens Enke Salome Clausdatter i
hendes Alders 83. Aar som i 47 Aar havde været Jorde Moder her paa Sundet, blev
begravet d: 27 ejusd:"
Jeg gætter på, at Salome Clausdatter i ”Claus Jensen Møller” slægten har været
blandt de første jordemødre på Strynø i sin tid.
I bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ” kan man læse, at første gang der
nævnes en jordemoder på Strynø er i folketællingen i 1801 – men i ovennævnte
kirkebog nævnes Salome Clausdatter som jordemoder noget før 1801.
Videre i bogen kan man læse, at Strynø Sogn havde ladet opføre et hus på Kirkevej 9 i
1823 til brug for øens jordemoder(ere). Hvornår jordemoderfunktionen stoppede på
Strynø vides ikke i skrivende stund.
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Mat nr. 4b

Strynø telefoncentral

Søndrevej 8
Telefoncentral
19xx - 1956

Det bagerste hus på foto fra 1950erne er Strynø telefoncentral
(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)
Telefonen kom til Strynø i 1901 da Strynø blev kabelforbundet med Langeland.
Telefoncentralen med denne offentlige forbindelse blev varetaget i et privat hjem på
Søndrevej 8 (øverste foto).
Mat nr. 74a
Kærlighedsstien 5

I 1956 blev telefoncentralen flyttet til Kærlighedsstien 5 (nederste foto) hvor den lå
indtil telefoncentralen blev fuldautomatiseret i 1971.

Telefoncentral
1956 - 1971

(Foto: Winnie Hansen 2016
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Mat nr. 37b/37f

Butikker

Fredensgade 5-7
Strynø bageri
m/købmandsbutik

Nederst i midten: Strynø bageri m/købmandsbutik i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Christen Albertsen
1867 – 1903

Strynø Mølle blev etableret i 1834 hvilket uddybes senere i bogen; og etableringen af
Strynø Mølle gav nye erhvervsmuligheder på Strynø.

Albert Pedersen
Albertsen, senere
enken Jensigne
Marie Albertsen,
f. Andersen
1903 – 1957

Således flyttede Christen Albertsen fra Ærø på et tidspunkt til Strynø for at virke som
møllesvend på Strynø Mølle, men i ca. 1865 etablerede han sig som selvstændig
erhvervsdrivende på Fredensgade 5-7.

Martha Christine
Albertsen, Ingvard
Martin Albertsen
1957 – 1970

Her opbyggede han dels eget bageri og dels en købmandsforretning der blev øens
største. Han havde også egen båd som han af og til sejlede rundt med til de
omkringliggende øer for at sælge sine produkter.

Martha Christine
Albertsen
1970 - 1981

Bageriet ophørte i 1966 og købmandsbutikken i 1974.
Min moster Else Clausen fra Tåsinge var ”pige i huset” der i 1950erne. Det var i øvrigt
samtidigt med at min mor Inger Signe Clausen var tjenestepige på Afholdshjemmet.
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Mat nr. 40b
Møllevejen 2

”Gerners købmandsbutik”
(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen – 1950/54)
Familien Albertsen var ikke ene om at drive købmandsbutik på Strynø i sin tid.

Købmand
Rasmus Sørensen
Rasmussen – han
tog senere
navneforandring
til Rasmus
Kromann
1886 – 1947
Anne Kathrine
Kromann m.fl.
Tatol forretning
1947 - 1963
Købmand
Gerner Rasmussen
1963 - 1968

Rasmus Sørensen Rasmussen – der senere tog navneforandring til Kromann – opførte
en købmandsbutik på Møllevejen 2 i 1885 hvorefter butikken ”gik i arv” indtil salget i
1968 så vidt jeg ved jvf. bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ”.
Rasmus Kromann havde skibet ”Karoline” registeret i Rudkøbing Tolddistrikt i årene
1916 – 1924. Det var en dæksbåd på 16 Brt der blev benyttet til paketfart, og til at
føre varer til og fra forretningen.
Rasmussen/Kromann/Rasmussens købmandsbutik på lå lige over for Majtræet. På
foto ses den i øverste venstre hjørne.
”Laurines hus” der lå på Stjernegade 2, lige overfor ”Gerners butik”, blev fjernet på et
tidspunkt mellem 1941 og 1960.
På tomten efter ”Laurines hus” (Stjernegade 2) lod købmand Jørgen Pedersen opføre
sin købmandsbutik i 1960.
Forretningsbygningerne blev købt af Brugsforeningen i 1963.
Brugsforeningen overflyttede der på sine aktiviteter hertil fra den tidligere Brugs på
Brovejen 1.
Den tidligere Brugs på Brovejen 1 - den ses øverst til højre på foto - blev
efterfølgende bl.a. benyttet som tjenestebolig for Brugsuddeler Aksel Kabel og hans
familie i sin tid.
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Mat nr. 12b/12c

Slagter

Ringgaden 2

Slagter Mathiesens ejendom & butik i 1957 - ses til helt højre i billedet
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Lægehus
1879 - 1912

Slagter
1916 – 19xx

I 1879 opførte Strynø Sogneråd/Strynø Kommune en lægebolig/lægehus på
Ringgaden 2. Huset virkede som sådan frem til 1912 hvor Strynø Sogneråd/Strynø
Kommune byggede en ny lægebolig/lægehus på Fredensgade 4, og ejendommen på
Ringgade 2 blev derfor solgt til slagter Thomas Christian Ingvard Mathiesen.
Han udbyggede ejendommen til slagtehus i 1918 – 20, og i 1959 en tilhørende
slagterbutik med kølekapacitet – nu var der jo elektricitet tilgængeligt døgnet rundt
på Strynø.
Slagter Thomas Christian Ingvard Mathiesen fik flere sønner hvoraf Ejnar Mathiesen
blev udlært slagter og videreførte slagterbutikken; en anden søn, Jerry Gunnar
Mathiesen, drev vognmandsforretning på øen, og han kørte bl.a. levende grise til
slagteriet i Rudkøbing (slagteriet i Rudkøbing blev etableret i 1937).
I skrivende stund er både slagteri og butik nedlagt for længe siden.
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Mat nr. 14b

Strynø mejeri

Nørrevej 6

Strynø mejeri i 1957
(Foto kb.dk – Sylvest Jensen)

Før 1894 blev mælken på Strynø opkøbt af Marstal Mejeri, og strynboerne
transporterede derfor deres mælk ned til Ærboleje på den sydvestlige del af Strynø
hvorefter den blev sejlet til Marstal.
Det samme har sandsynligvis været gældende for de tre gårde på Strynø Kalv.
Strynø mejeri
1915 - 1969

Strynøs første mejeri blev etableret i Skippergade 4 hvor Strynø Andelsmejeri køber
grunden fra stamhuset Ahlefeldt i 1894, og nogenlunde samtidigt blev mejeriet
etableret på adressen.
I 1915 byggede Strynø Andelsmejeri et nyt og moderne mejeri på Nørrevej 6, og det
fungerede helt frem til juni 1969 hvor det blev nedlagt.
Gårdene på Strynø Kalv kom med i mejeriet fra 1917 og helt frem til 1969 hvor Strynø
Kalv blev fraflyttet.
I 1916 flyttede mejerist Marius Peter Jørgensen (født i Bording sogn i Jylland i 1888,
død på Strynø i 1952) til Strynø med sin kone Maren Jørgensen for at blive mejeriets
første bestyrer.
Han var mejeribestyrer der frem til sin død i 1952, og han høstede mange
anerkendelser og præmier for sin ost og smør produktion. Han virkede også i mange
år som smørdommer i København.
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Mejeribestyrer Marius Peter Jørgensen døde i 1952, og Simonsen kom til mejeriet for
at virke som mejeribestyrer.
Marius Peter Jørgensens søn Holger Jørgensen blev udlært som mejerist på mejeriet,
og arbejdede der frem til 1952. Karen Magrethe Riise tjente på Strynø mejeri i 1952
hvor hun betjente ost og smør salget mv.
Holger og Karen blev gift og flyttede til Fyn hvor Holger arbejdede på en stor gård
med en lille tilhørende tjenestebolig.
Her blev deres to første børn født.
I 1955 flyttede Holger Jørgensen med familie tilbage til Strynø hvor de havde
forpagtet husmandstedet ”Ønskebo” på Husmandsvej 2.
Ved siden af sit arbejde med husmandsstedet arbejdede Holger Jørgensen også i
Niels Kold hønseriet i nogle år inden han atter arbejder som mejerist på mejeriet, og
det frem til det lukkede.
I 1962 købte Holger Jørgensen gården på Korsvejen 14 og i 1966 også gården på
Korsvejen 9.
Holger Jørgensen var som nævnt gift med Karen Magrethe, og hendes ene moster var
Anna Elisabeth Dam (født Mortensen) der var gift med Peder Axel Dam på Strynø
Kalv. Det er beskrevet nærmere i bogen om Strynø Kalv.
Efter at Strynø Andelsmejeri blev nedlagt i juni 1969 skulle mælken atter skulle sejles
fra øen; fra 1969 til 1973 med M/F Strynø og fra 1973 til 1979 med M/F Strynboen
Chresten Bremholm Jørgensen på Langeland fortæller i skrivende stund:
”Strynø Andelsmejeri lukkede jo, så jeg startede med at hente mælk på Strynø den 1.
juli 1969.
Jeg tog færgen over med min traktor og vogn, og så kørte jeg ellers rundt på øen og
hentede mælk i mælkejunger til Simmerbølle Mejeri på Langeland.
Jeg stoppede med at hente mælk i 1979 fordi der efterhånden kun var to gårde
tilbage på øen der leverede mælk - Hans Clausen og Åge Hansen.
De to gårde hældte til sidst deres mælk i en fælles tank på en vogn som blev sejlet til
Rudkøbing med færgen. Derefter kom der mælketankbil for at tømme den.
Simmerbølle Mejeri stopper med at modtage mælken fra Strynø hvorefter Bøstrup
Mejeri (ligeledes på Langeland) modtager mælken frem til 1979."
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Mat nr. 59c

Strynø elværk

Møllevejen 17

Strynø elværk i 1957 - i midten nedenfor vindmøllen
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Strynø elværk
1925 - 1971

Dansk Elektricitetskompagni A/S etablerede et elværk på Strynø i 1925 på Møllevejen
17.
Nogle få år senere, i 1927, overtog Strynø Andels Elektricitetsværksforening driften af
elværket og ansatte elværksbestyrer Edward Marius Andersen.
Bemærk vindmøllen der trækker en dynamo.
I begyndelsen af 1950erne var behovet for elektricitet steget kraftigt på Strynø, og
man etablerede da døgndrift (en natmaskine) af elværket.
I 1971 blev der ført el-kabel fra Langeland til Strynø og fra Strynø til Strynø Kalv.
Derpå blev elværket nedlagt.
Fotos på de næste sider er fra min families fotoalbum.
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Strynø Elværk

Motorrummet

Dieselmotoren

Motoren fra en anden vinkel

Dynamo
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Strynø Elværk

Strøm

Celle-batterierne

El-tavlen
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Fælles elværket
på Strynø Kalv

Strynø Kalv elværk

Bygget ca. i 1950

Forfatterens foto primo 1980 af det nu nedlagte elværk

Omkring 1920 lod gårdmændene på Strynø Kalv bygge et motorhus til hver af de tre
gårde. I hvert motorhus installeredes en petroleumsmotor, der så kunne trække
gårdens tærskeværk og kværne m.v. via remtræk.
Omkring 1950 lod de bygge et fælles elværk bestående af et lille hus i mursten, og
med en encylinderet Bukh diesel samt dynamo og eltavler og batterirum.
På ovenstående foto kan man se en mast bag elværket. I toppen af denne mast var
der en ”lanterne” som virkede dels som ”gadebelysning” og dels som et fyr, der
kunne styres efter under sejlads mod øen.
Gårdmændene kan vel siges at have været fremskridtsvenlige idet de fx også fik
traktorer før de fik det på Strynø.
Læs mere i bogen ”Strynø Kalv”.
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Mat nr. 11c

Andelsfrysehuset

Møllevejen 13

Midt i billedet kan man se af det lille Andelsfrysehus i 1957; det har et enkelt vindue.
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Andelsfrysehuset
1950 - 1971

Da elektriciteten blev tilgængeligt døgnet rundt åbnede det op for nye tiltag, og
således også et Frysehus.
Dette frysehus blev bygget i 1950 af Andelsfrysehuset på et grundstykke tilhørende
gården på Møllevejen 13.
Gerhardt Rubæk Hansen skriver: ”Der var tale om et selvbetjeningsfrysehus, hvor
hver andelshaver havde en fryseboks og egen nøgle til huset og boks”.
Frysehuset blev nedlagt i 1971 efter at elkablet med vekselstrøm fra Langeland var
blevet etableret. Efter 1971 solgte Strynø Brugs i øvrigt mange moderne
kummefrysere til øens husmødre …!
Det hører vel med til historien, at før etableringen af Andelsfrysehuset i 1950
anvendte man kun nedsaltning og henkogning som konserveringsmetode, så
Andelsfrysehuset og de senere kummefrysere var virkeligt et ”gode”, der kunne
mærkes blandt øens beboere.
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Mat nr 44e
Skippergade 6

Strynø brugs

Mat nr 28d
Stjernegade 5
Mat nr 16b
Brovejen 1

Midt i billedet ses Strynø Brugs i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Strynøs allerførste Brugs lå på Skippergade 6 hvor den blev drevet af Jens Dam
Rasmussen og Birthe Marie Rasmussen.
Senere flyttede Brugsen hen på Stjernegade 5.
Efter udflytningen af ”Thøsing gården” gården mat. nr. 16 fra Strynø by til Møllevejen
24 stod tomten på Brovejen 1 ubebygget tilbage i Strynø by.
Denne tomt tilhørte også den udflyttede gård på Møllevejen 24, og gårdejer Rasmus
Andreasen Rasmussen sælger tomten i Strynø by til Strynø Brugsforening i 1931
hvorefter der blev bygget en Brugs på tomten på Brovejen 1.
Den Brugs ses ca. midt i det ovenstående foto.
Brugsen på Brovejen 1 virkede her fra 1931 og helt frem til 1963 hvor den blev flyttet
til Stjernegade 2.
Her virkede Brugsen mange år frem indtil forretningslokalerne atter blev drevet af
private købmænd.
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Mat nr 31b
Stjernegade 2
”Laurines hus”
1857 – 1960
.

Tomten efter ”Laurines hus” ses lidt til venstre for Majtræet.
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen i 1950erne)
Nogle få meter vest af Majtræet og lige overfor ”Gerners butik” lå ”Laurines hus” fra
1857 helt frem til det blev fjernet på et tidspunkt mellem 1941 og 1960.
I 1960 lod købmand Jørgen Pedersen opføre sin købmandsbutik på tomten
Stjernegade 2.
Forretningsbygningerne blev købt af Brugsforeningen i 1963 der efterfølgende
flyttede sine aktiviteter fra den tidligere Brugs på Brovejen 1 til Stjernegade 2.
Ved udgangen af 2003 lukkede Strynø Brugs, og lige siden har forretningslokalerne
været benyttet af private købmænd.

Strynø Brugs

(Foto: Niels Thorkild Nielsen 1997)
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Sprøjtehuset på
Søndrevej

Strynø brandvæsen

(Foto: Rasmus Ranum, 2017)

Brandvæsnet på Strynø måtte benytte primitive slukningsmidler i gammel tid, men
det blev bedre.
I 1935 blev ”sprøjtehuset” med slukningsmidlerne opført på Søndrevej lige ved siden
af vejen Tarmen, og der ligger huset den dag i dag, se foto.
Efter 1945 fik Strynø sin første ”selvkørende brandbil” som efter sigende kom fra et
overskudslager fra 2. verdenskrig…
I skrivende stund har Strynø en moderne brandbil stående klar i ”sprøjtehuset”, og
den er af og til i aktion…!
Strøtanker
Jeg kan huske, at min far Bent Rasmussen i en årrække var chauffør af Strynø’s første
brandbil samt også røgdykker.
På et tidspunkt var der gået ild i en lade på øen, og min broder Leif kan huske, at
vores far var så svedig og tørstig efter brandslukningen, at han bad om en sodavand
fordi ”han var så tørstig at han kunne patte en vandrotte”
Så er man da godt nok tørstig….
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Mat nr 17e

Strynø Ny Tærskeselskab

Kirkevej 4

Kirkevej 4
(Foto: kulturarv.dk)

På adressen Kirkevej 4 var der oprindeligt svinestald i flere omgange.
I 1912 blev svinestalden nedrevet og ovenstående hus bygget på adressen; muligvis
også som svinestald.
Strynø Ny
Tærskeselskab
1939 – 1970
Strynø Tromlelaug
1970 – xxxxx

I 1939 købte Strynø Ny Tærskeselskab huset som magasin for selskabets tærskeværk,
og i 1970 købte Strynø Tromlelaug sig ind på adressen
Der var oprindeligt to Tærskeselskaber på Strynø, men efterhånden som gårdene
investerede i maskiner kunne de selv klare meget af høsten.
På et tidspunkt afvikles det ene tærskeselskab, og det køber gårdejer Claus
Gommesen Rasmussen på Strynø Kalv.
I bogen ”Strynø Kalv” er der nogle fotos fra høsten på Strynø Kalv med dette
tærskeværk.
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Høst på Strynø

Høsten på Strynø

(Foto: holbaekguiden.dk, Andelslandsbyen Nyvang)
For de der kun kender til store moderne selvkørende mejetærskere på såvel Strynø
som i resten af Danmark, kan det måske være svært at forestille sig hvordan det
foregik dengang Strynø Ny Tærskeselskab udførte tærskearbejdet med et
tærskeværk, der sandsynligvis lignede det på ovenstående foto.
Som barn oplevede jeg et sådant Holbæk tærskeværk i drift på min farfar Claus
Gommesen Rasmussens gård på Strynø Kalv i 1960erne.
Jeg vil nu overlade ordet til Skjold Christensen fra slægten ”Jørgen Pedersen” (skema
22). Han har skrevet denne fine beretning om hvordan han oplevede høstarbejdet på
Strynø i 1950erne inden han fraflyttede øen:
Høst på Strynø.
Som tidligere beskrevet (på www.strynoe.dk ) var 50erne på mange måder en tid,
hvor det var usikkert hvordan tiden fremover ville blive. Vil det fortsætte som før
krigen? Ingen havde svar på det spørgsmål. Landbruget var stadig præget af et stort
mandskabshold og især et stort hestehold.
Alene det at have det store hestehold krævede at store arealer blev dyrket med
afgrøder til hestefoder. Sådan var det selvfølgelig også på Strynø. Der var i det hele
taget få maskiner i landbruget. Forårsarbejdet i marken tog lang tid, det samme var
tilfældet med høsten, fordi alle redskaber blev trukket af heste. Selvbinderen havde
lettet arbejdet noget.
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Høst på Strynø

De fleste gårde på Strynø havde ikke eget tærskeværk. Derimod var der to
tærskeselskaber. Disse selskaber ejede hvert et tærskeværk som gik på omgang, - et
såkaldt ”omgangsværk” - hos medlemmerne, når der skulle tærskes. Forinden var
kornet blevet høstet med selvbinder og kørt ind til gården og sat i stak. Derefter var
der så ikke andet at gøre end at afvente at tærskeværket kom.
Det tog næsten en dag at stille tærskeværket. Det skulle stå forsvarligt.
Tærskeværket blev trukket af enten en traktor eller en dieselmotor. Fra enten traktor
eller motor gik der en lang rem der trak tærskeværket. Det var derfor meget vigtigt at
det hele var klodset forsvarligt op. Hvis ikke så røg remmen af. Det ene af
tærskeselskaberne – ”Det gamle værk” blev drevet af en Bukh-dieselmotor.
Dieselmotoren blev styret af Jens Terkildsen.
Min far har fortalt mig, at når der var tærskearbejde, var tærskesjakket på kost på
den gård, hvor der blev tærsket. Når det blev middag og maden var på bordet så blev
alle kaldt ind. Men Jens skulle jo først stoppe motoren, det tog jo tid. Jens kom derfor
altid for sent til middag. Fik de serveret stegte kyllinger, var der altid kun vinger
tilbage til ham!
Tærskearbejde var hårdt arbejde. Til et tærskeværk hørte et tærskesjak.
Negene skulle fra stakken og føres ind i tærskeværket. Det krævede en mand der
med en kniv skar båndet der holdt neget sammen, over. Ud af tærskeværket kom
korn, halm og avner. Alt dette skulle transporteres bort fra tærskepladsen – og det
skete med håndkraft.
Halmen blev sat i stak eller sat på loftet, avnerne blæst over i hønsehuset, hvor det
blev anvendt til strøelse hos hønsene og kornet blev i sække båret på ryggen og
oplagret rundt omkring på gårdens lofter.
Det var kendetegnet ved ofte at være svært tilgængelige steder. Kornet kunne nogle
steder båret igennem køkken og bryggers op ad en stejl trappe til loftet, hvor det blev
hældt ud og opmagasineret. Når det senere skulle males til foder til grise og køer
skulle det hele samme vej ned igen
Skjold Christensen f. 1947 i Mellemgade 2, Strynø.
Han er læreruddannet og har siden 1982 været skoleinspektør på Aulby Skole i
Middelfart. Familien flyttede fra Strynø til Tåsinge i 1957. Han har stadig familie på
Strynø.
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Mat nr 17e

Strynø Tromlelaug I/S

Kirkevej 4

Strynø Ny
Tærskeselskab
1939 – 1970
Strynø Tromlelaug
1970 – xxxx0

Fejø tromlen
(Foto: fejoreliv.dk Fejø Tromlelaug)

Tromlen kom til Fejø i 1930 og arbejdede her indtil 1980. Den blev fremstillet på
Pedershåb Maskinfabrik i Brønderslev. Modellen er den eneste tilbageværende i
landet. Vægt ca. 7.5 tons – den har Ford motor, kører på petroleum, men startes op
med benzin.
Tromlen er monteret med “en opriver” bagpå, og den blev især brugt i 1930 og 1940erne, da Fejøs veje (især sidevejene) kun var belagt med flækkede marksten. En
mand sad i vejkanten ved en bunke sten, og dem flækkede han med en kraftig
hammer.
Når vejen var “sporkørt” af de tunge landbrugsvogne, hvis hjul var træhjul med
jernringe, så kunne tromlen oprive stenvejen. Den planerede vejen og tromlede den
til, så vejen igen blev pæn og jævn.
I skrivende stund har Fejø Tromlelaug istandsat den gamle tromle på denne ø.
Strøtanker:
I sin tid havde Strynø også kun grusveje samt en vejtromle der lignende Fejø’s
vejtromle rigtigt meget.
I 1950erne blev grusvejene på Strynø belagt med en ”tjære substands” og småsten.
I slutningen af 1960erne blev der atter lagt et sådant lag på vejene, og den gamle
vejtromle til grusvejene forsvandt fra Strynø.
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Mat nr 104

Sparekassen

Skippergade 2
Strynø
Forskønnelsessels
kab
1929 – 1950
Strynø Kommune
Rudkøbing
Kommune
1950 - 1973
Langeland
Sparekasse
1973 – 19xx

(Foto: Rasmus Ranum, 2017)

Huset er opført i 1933, og blev oprindeligt benyttet som Husflidsskole med bl.a.
værksted og kurvemageri.
Bygningen blev også benyttet til baller for folk over 30 år, og til at afholde
arrangementer hvor overskuddet skulle gå til etablering af et nyt Forsamlingshus.
Et nyt Forsamlingshus blev det ikke til, og Strynø Sogneråd benyttede derefter i
mange år huset som Sognerådets forsamlingssted.
I 1946 havde Jens Groth-Rasmussen overtaget sin fødegård på Strynø, og i 1947
overtog han ansvaret for kommunekassen i Strynø Kommune; et hverv han varetog
frem til 1960erne hvor Strynø Kommune blev lagt sammen med Rudkøbing
Kommune.
Han blev medlem af Strynø Sogneråd i 1957, og da Sydfyenske Dampskibsselskab
opgav ruten Rudkøbing - Strynø i 1960erne var Jens Groth- Rasmussen blandt
initiativtagerne til oprettelsen af Strynø-Rudkøbing Færgefart i 1966.
1973 købte Langeland Sparekasse ejendommen og benyttede den i en årrække som
ekspeditionssted med én ugentlig åbning.
Gårdejer Jens Groth-Rasmussen passede gennem mange år denne ugentlige
åbningsdag.
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Aktiviteter

Spejderpatruljerne

Præstegården i 1953
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Pastor Gunnar Engberg virkede som sognepræst på Strynø fra 1921 til 1925, men
vendte tilbage til København hvor han virkede som generalsekretær i KFUMs
centralforening. Han vendte imidlertid atter tilbage til Strynø; først som sognepræst i
årene 1944 til 1948, og derpå som pensionist frem til sin død i 1953.
Pastor Boe Bøjesen Bøgh blev sognepræst på Strynø i 1948 efter pastor Gunnar
Engberg, og gårdejer Leif Larsen, Næbbevej 5 Strynø, fortalte mig i skrivende stund,
at pastor Boe Bøjesen Bøgh etablerede hele tre spejderpatruljer på Strynø i sin tid på
øen fra 1948 til 1954.
Både pastor Bøgh og hans kone var nemlig meget aktive indenfor spejderbevægelsen
dengang – et engagement som den legendariske pastor Gunnar Engberg sikkert har
været med til at ”tænde”.
Pastor Bøegh stod for de to drenge-patruljer der blev ledet af Laurids Madsen
(Sandvejen 1) og Flemming Christensen. Pastor Bøegh’s kone ledede selv pigepatruljen.
Spejderpatruljerne havde deres eget lokale i præstegården, ind af bagindgangen og
så til højre. Patruljernes telte og andet grej blev opbevaret på præstegårdens loft, og
Patruljerne var ofte til ”spejdertræf” uden for øen.
Da pastor Bøegh og hans kone forlod Strynø i 1954 stoppede alle spejderaktiviteterne
på øen.
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Aktiviteter

Sportsaktiviteterne

Klubhuset på Strynø sportsplads i 1978
(Foto: Thomas Schou Sørensen)

I skrivende stund er det nok de færreste der er klar over, at Strynø engang havde hele
to gode fodbold – så gode at det ene endda spillede i 1 division…
De spillede i farverne: bluse med hvide og blå striber samt hvide korte bukser. De
vandt ofte turneringer, og de pokaler de vandt gennem tiden findes stadig på Strynø
(Leif Larsens gård). Den sidste formand for Strynø boldklub var Hans Dam Rasmussen,
Ringgaden 7. Det hører med til historien, at der også blev spillet meget håndbold på
Strynø sportsplads i sin tid.
Det røde træhus med omklædningsrum på sportspladsen stammer ude fra et af
hønserierne på Næbbevej. Senere blev det så flyttet til sportspladsen.
I min tid på Strynø kan jeg huske, at vi spillede meget fodbold om aftenen i de lyse
sommermåneder.
Nettene på de store fodboldmål var efterhånden så mørnet, at de faldt fra hinanden.
Fisker Jens ”Tobak” Rasmussen forbarmede sig over os på et tidspunkt, og donerede
et gammelt bundgarn som vi så riggede til på det vestligste af fodboldmålene engang
i 1960erne/1970erne.
Vi har også før slået græsset på sportspladsen med bare to stk. almindelige haveplæneklippere; jeg skal lige hilse og sige, at det tog lang tid….
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Mat nr. 1a

Strynø Kirke

Strynø Kirke
Strynø præstegård
Kirkevej 16 – 18

(Foto: Winnie Hansen 2016)

Jeg citerer fra bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ”
”Strynø hørte i Middelalderen til Rudkøbing Sogn, men fik af biskop Jens Andersen
Beldenak tilladelse til at have kapellan, stadfæstet ved kongebrev af 12/6 1518. Fra
denne tid må øen have haft et kapel, der kaldes ”Styn Kirke” i et andet kongebrev,
6/12 1529 hvor hr. Peder Christiernsen stadfæstes som præst på øen. Hermed synes
Strynø helt at være løsrevet fra Rudkøbing Sogn.
Til Strynø Sogn hørte øen Birkholm frem til 1555 hvor Birkholm blev underlagt Drejø
Sogn; her var Birkholm helt frem til 1964 hvor øen kom under Marstal Sogn.
Hvornår præstegården er blevet oprettet efter 1584 vides ikke, men omkring dette
tidspunkt skulle der være plads til en forøget tiendeindtægt og til at holde svin, og
det adskilligt flere end en normal Strynø gård holdt. Fra 1600 tallet var præstegården
med sikkerhed det største landbrug på Strynø…
Strøtanker
Jeg kan huske skikken med, at der blev ringet med kirkeklokken hvert kvarter i en
periode når en af øens beboere døde. Sådan er skikken vist stadig.
Endvidere at jeg gik til konfirmationsforberedelse hos O.V. Moselund, der var præst
på Strynø fra 1955 til 1976.
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Slægtsfortælling
Mat. nr. 2C

Strynø Afholdshjem

Fredensgade 19
Strynø Afholdshjem

Afholdshjemmet & staldbygningen til højre i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Andersine og Inger Jørgensen i slægten ”Steffen Larsen” (skema 38) etablerede og
drev Strynø Afholdshjem gennem alle de år det eksisterede som Afholdshjem.
Deres forældre var Christen Jensen Jørgensen og Ane Jensen, og de var igen mine
tipoldeforældre på ”min mors side”.
I denne slægtsfortælling vil jeg derfor tage det helt fra begyndelsen….

Historien starter med, at skibsfører Christen Jensen Jørgensen, i slægten ”Steffen
Larsen” (skema 38), og som er gift med Ane Jensen fra slægten ”Jens Axelsen”
(skema 3B), har overtaget ejendommen på Korsvej 1 fra sin svigerfader Jens Jensen
fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3b) i 1881.
Skibsfører Christen Jensen Jørgensens datter Andersine Jørgensen har fortalt andre
på Strynø, at hendes far engang forliste med et skib ved Island. Det kunne passe
med at skibsfører Christen Jensen Jørgensen forliste med
bramsejlskonnerten HERTHA i 1888.
HERTHA

HERTHA er på 109 Brt blev iflg bilbrev dateret Rudkøbing den 5/2 1852; bygget af
N.H. Rasmussen til herr købmand H. Nelson og kaptajn A. Nelson. I 1876 overtoges
den af teglværksejer F. Christensen og proprietær Lefeldt og senere samme år af
skibsfører J.P.Petersen.
Den 24 oktober 1888 på rejse fra København til Island, drev HERTHA under
orkanagtig storm i land ved Øfjord (Island).
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Besætningen, der var på 6 mand, reddede sig i land på klipperne, men styrmanden
døde kort id efter. Såvel skib som ladning var assureret, men skibet blev vrag, og
slettedes af registeret den 11. februar 1889.
Christen Jensen Jørgensen kunne meget sandsynligt have været skibsfører og
medejer af HERTHA, og dermed få en del af forsikringssummen for både skib og last
udbetalt.
VIGILANT

EMMA

I årene efter forliset i 1888 og frem til 1896 er han forhyret som skibsfører på den
tre mastede topsejlskonnert VIGILANT af Rudkøbing (se denne bog under afsnittet
om søfolk).
Hans kone Ane Jensen havde sparet op gennem salg af dyrkede produkter, og dette
sammen med forsikringspengene gør, at han senere investerer en ejerandel i
skonnertbriggen EMMA som han fører fra partshavernes indkøb af skibet i 1896 og
frem til 1905.
Han ejer stadig en part i skibet da det bliver solgt til Finland i 1915 (se denne bog
under afsnittet om søfolk).
Under alle omstændigheder er skibsfører Christen Jensen Jørgensen ”kommet til
penge” for i 1907 sælger Christen Jensen Jørgensen Korsvejen 1 og køber
efterfølgende Kirkevej 14 og den tilhørende jord der ligger på Fredensgade 19. Det
er meget jord thi Kirkevej 14 har Mat.nr. 2... han køber også bygningerne
på Fredensgade 19 og flytter dertil med familien.
I 1907 bliver hans dreng Johannes Jørgensen slået ihjel af en skolelærer på Strynø
Skole, og så går det ellers desværre bare ned af bakke for familien.
I 1914 sælger han Kirkevej 14 og Fredensgade 19 samt den tilhørende jord
til sognefoged Niels Madsen Nielsen. Året efter sælger Christen Jensen Jørgensen
sin andel i skonnertbriggen EMMA (den blev solgt til Finland i 1915)
I 1911 blev Niels Andreas Clausen gift med Christen Jensen Jørgensens ældste
datter Kathrine Jørgensen, og i 1915 får de sønnen Carl Edvard Clausen (det er min
morfar). De bor i Skovballe.
Efter salget af alt hvad han ejer i 1914/15 flytter Christen Jensen Jørgensen over til
sin datter Kathrine Jørgensen og sin svigersøn Niels Andreas Clausen i Skovballe på
Tåsinge
Sikkert på en Aftægtsordning thi Christen Jensen Jørgensen har "penge på lommen"
efter salget af ejendom, jord og skibsandel, så jeg gætter på at han direkte eller
indirekte investerer i byggeriet af svigersønnen Niels Andreas Clausens skib
"Fortuna"...
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FORTUNA

”Fortuna” blev bygget i Fåborg i 1915 på foranledning af skipper Niels Andreas
Clausen, og i perioden 1915 til 1927 sejlede Niels Andreas Clausen paketfart med
især foderstoffer fra Rudkøbing til Skovballe.
Konkurrencen fra den tiltagende trafik med lastbiler blev dog efterhånden for stor,
og i 1927 solgte han ”Fortuna” til skipper Niels Mortensen Petersen på Strynø. Han
sælger senere igen skibet til skipper Carl Jensen, Strynø.
Sognefoged Niels Madsen Nielsen var nok mest interesseret i alt den jord der hørte
med til hans køb af Kirkevej 14 og Fredensgade 19 thi det var rigtigt meget, men
han vil sikkert også gerne have stablet et Afholdshjem på benene.

Strynø Afholdshjem

I 1922 fik Niels Madsen Nielsen nemlig bevilling til at etablere et Afholdshjem, og i
1924 ombygger Niels Madsen Nielsen skolestuen til et Forsamlingshus.
Jeg gætter på at aktiviteterne "griber om sig", og at han etablerer de 6 stk. værelser
der kunne laves i loftsetagen. (Jeg boede på et af dem i 1970erne)
Nu mangler Niels Madsen Nielsen så nogen til at drive et egentligt Afholdshjem, og
da Christen Jensen Jørgensen dør i 1928 gætter jeg på, at han har efterladt sig en
pæn sum penge til arvingerne, og at det derfor bliver muligt for Christen Jensen
Jørgensens døtre Andersine og Inger Jørgensen at flytte tilbage til Strynø for at
købe Fredensgade 19, og derpå drive et Afholdshjem fra ca. 1931 og frem.
Det bør dog bemærkes, at inden 1931 arbejdede Andersine Jørgensen på en
ambassade og storesøsteren Inger Jørgensen arbejdede hos en kunstmaler i
København – så de var ikke ligefrem ”hjemløse”…
I 1939 arvede Andersine Jørgensen m.fl. huset på Søndrevej 13. Det solgte de i
1943.
Inger Marie Jørgensen og Andersine Kristine Jørgensen havde sikkert nok at se til
idet Afholdshjemmet fungerede som øens forsamlingshus hvor der blev afholdt
fester, gymnastik, dilettant, husflidsundervisning, musik og sang samt ikke mindst
de faste sommergæster der boede på Afholdshjemmet sommer efter sommer.
De har behov for hjælp, og Inger Signe Clausen, (født 1938) hvis farfar Niels
Andreas Clausen i Bjerreby på Tåsinge var gift med Inger Marie Jørgensen og
Andersine Kristine Jørgensens søster Kathrine Jørgensen, blev ansat som
tjenestepige på Afholdshjemmet i løbet af 1950erne.
Inger Signe Clausen møder Bent Rasmussen fra Strynø Kalv, og de bliver gift i
Strynø Kirke den 19. april 1958 og får deres første barn, Bjarne Rasmussen, i
september 1958; og han er forfatter til denne slægtsbog.
I tilknytning til Afholdshjemmet var der den gamle staldbygning som stadig var
intakt trods branden i 1882.
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Laden (Loen)

I 1958 blev laden (Loen) ca. midt i denne staldbygning indrettet til beboelse (et
stort værelse) for Inger Signe Rasmussen (født Clausen) og Bent Rasmussen samt
deres nyfødte barn Bjarne Rasmussen.

Staldbygningen i 2017
(Foto: Jette Gøttrup)
Før 1980erne var staldbygningen stråtækket, og skorstenen var koblet på
støbejernskomfuret nede i køkkenet.
Døre, vinduer og porten var malet ”Marstal grøn” så vidt jeg husker.
Før 1958 var der sikkert bil/hestevogn i Loen, men i 1958 blev Loen som tidligere
nævnt indrettet til et værelse til mine forældre og mig vinteren over, og den
daværende port erstattet med dør og et vindue.
Den store røde port ind til Loen på ovenstående foto er sat i efter 1981, og har
sandsynligvis de originale mål fra før 1958.
Helt til venstre i staldbygningen var der to gammeldags ”das”, der blev benyttet
under de store selskaber. I gavlen var der et udendørs pissoir…
Helt til højre i staldbygningen var der i 1960erne et ”rigtigt” badeværelse med både
varmt og koldt vand samt en bruse niche – vildt moderne…!
Til højre mellem staldbygningen og hovedbygningen kan man se olietanken til
oliefyret som blev installeret i 1960erne. Der var dog kun radiator i Andersine og
Ingers værelser samt deres fælles stue, men der var ikke varme på de seks værelser
oppe på 1. sal hvilket godt kunne mærkes om vinteren i de tre nordvestlige
værelser…
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Garagen

Kirkestrædet 3, huset med tilbygget garage
(Foto: Jette Gøttrup, 2017)
I 1958/59 købte Andersine Kristine Jørgensen huset på Kirkestrædet 3 hvorefter
mine forældre flyttede ind med mig.
(Bemærk Livstræet i vinduerne i dørene ind til huset)
Mine brødre Leif, Torben og Mogens kom til efter at vi var flyttet ind der.
Min far Bent Rasmussen fortalte mig engang, at garagen, der ses til højre på dette
foto, blev bygget til huset og en lille bil indkøbt af Andersine Kristine Jørgensen.
Bent Rasmussen skulle så virke som chauffør for Afholdshjemmet m.v.
Jeg kan nu ikke huske selve bilen, men mener at have set et foto af både bil og
garagen fra den tid.
Huset har været malet gult i mange år, men garagen var oprindeligt malet ”Marstal
grøn”, og der var port så bilen kunne komme ind.
Bent Rasmussen købte huset af Andersine Kristine Jørgensen i 1962, sandsynligvis
var det samme år hvor han fik et fast halvdagsjob som øens postbud.
Bemærk de to livstræer på husets hoveddør. I sin tid var de to livstræer og
fyldningerne i dørene malet hvide.
Selve huset har nok altid været malet/kalket på gavl og facade mod vejen, men de
to sider af huset der vendte væk fra vejen har aldrig været malet/kalket før lang tid
efter at slægten fraflyttede huset.
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Støbejernskomfuret

Strøtanker
I skrivende stund dukker der gamle minder op fra Afholdshjemmet.
Jeg kan huske at min lillebror Leif Rasmussen og jeg ofte har fået ”varmet kolde
fødder” om vinteren nede på Afholdshjemmet.

Morsø støbejernskomfur, kjauktion 2017
Det foregik ved at Inger Marie Jørgensen – vi kaldte hende for "Moster Inger” pakkede gamle aviser omkring vores fødder hvorefter vi stak fødderne ind i ovnen
på hendes gamle brændeovnskomfur i hendes køkken i staldbygningen.
Ovnen var nu ikke så varm som man umiddelbart skulle tro; hun vidste hvad hun
gjorde.
Før Strynø Afholdshjem blev etableret i 1931 havde hun været i huset hos en
kunstner i København hvor hun bl.a. lavede mad.
På Strynø Afholdshjem var der det derfor naturligt, at hun kom til at stå for
køkkenregionerne både til de daglige gæster og til de store selskaber samt ikke
mindst når fire lækkersultne drenge blev placeret omkring køkkenbordet i
staldbygningen.
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Moster Inger

På dette foto kan man se Moster Inger diske op i køkkenet i staldbygningen.
For bordenden sidder Leif, dernæst Mogens, Torben og Bjarne – alle sønner af
Inger og Bent Rasmussen.

Foto fra 1960erne i slægtens eje.
Lige bag ved ”Moster Inger” står der en Gruekedel, der blev opvarmet med
gasbrænder. Den blev meget ofte benyttet til at koge suppe i når der var store
selskaber på Afholdshjemmet.
Jeg skal ikke kunne sige det med sikkerhed, men jeg tror nok at Gruekedlen også
blev benyttet til at ”koge tøj” i..
Inger Marie Jørgensen døde i 1971; desværre bare nogle få måneder efter at hun
var faldet og derved brækkede lårbenet.
Efter hendes død var der nogle år hvor det var en tradition, at mine forældre og
mine brødre på Kirkestrædet 3 blev inviteret til Afholdshjemmet af Andersine
Jørgensen for at holde ”Lillejuleaften” den 23.12
Den aften fik vi drenge altid alle de varme røde pølser som vi kunne overkomme at
spise, og det var ikke få…. bagefter spiste vi Ris a’lamande i portionsanretning thi
Andersine Jørgensen havde puttet en mandel i hver portionsanretning.
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Mandelgaven var så altid en æske med hjemmelavet Kvædebrød fra det Kvædetræ
ude i haven mod øst – det træ eksisterer vist nok stadig i skrivende stund.
Til sidst et par ture rundt omkring juletræet, og så var det ved at være sengetid for
trætte og meget livlige drenge….
Og så var der alle de gange hvor vi trodsede fars forbud mod at spille fodbold inde i
den store sal; der var derfor ”hurtig og fysisk afregning” når vi kom til at smadre
ruder med fodbolden…
Jeg husker også Sømandsbasarerne, Andespillene, Fastelavnsfesterne og
Juletræsfesterne m.v. på Afholdshjemmet før vi flyttede derned – samt dengang jeg
”forvildede” mig ind i spisestuen hvor Strynø Sogneråd afholdte møde i en ”cigar
os” så tykt at man næsten ikke kunne se en hånd for sig…
Senere hvor vi var flyttet ned på Afholdshjemmet kan jeg huske en sommer hvor
det var så tørt på Strynø, at mange drikkevandsbrønde tørrede ud. Det gjorde
brønden også på Afholdshjemmet, og da der var betalende spisende gæster hver
dag i den tid vi boede der, så måtte far låne mælkejunger og hente drikkevand på
adresser hvor der stadig var drikkevand nok…
Jeg husker forståelig nok ikke noget fra de første seks måneder af mit liv hvor mine
forældre og jeg boede i den gamle staldbygning, men far har fortalt mig at det var
hundekoldt at bo der dengang thi der var ingen kakkelovn eller anden form for
opvarmningsmuligheder…
Dermed slut på en hurtig tur ned ad min Memory Lane og Afholdshjemmet i sin tid.

En anden slægtshistorie fra afholdshjemmet

Strynøs første skole lå på Kirkevej 14 og var Strynø’s første skole fra 1822 til
1862/77.
Strynø’s næste skole blev bygget på Fredensgade 19 i perioden 1862 – 1877. Den
brændte i 1882 men blev genopført og virkede igen som skole helt frem til 1905.
Strynø’s tredje og sidste skole blev bygget på Nørrevej 1, og taget i brug i 1905.
Tragedien

I 1909 sker der følgende tragiske hændelse på Strynø skole på Nørrevej 1:
En af skolelærerne på Strynø skole ville afstraffe Christen Jensen Jørgensens søn
Johannes Jørgensen foran øjnene af hele klassen hvilket han gjorde ved at slå
Johannes Jørgensen i hovedet med den skarpe side af en trælinial så der dannede
sig en bold af blod på ydersiden af drengens hoved.
Nogle dage senere døde Johannes Jørgensen af slaget. Dødsfaldet blev betragtet
som et ”hændeligt uheld” hvorefter det vel nærmest blev et tabu på Strynø at
omtale hændelsen.
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Efter sigende skulle Johannes Jørgensen gravsten findes endnu; den blev genbrugt
ved at blive vendt om og derpå få indgraveret navnene på hans søstre Inger Marie
Jørgensen og Andersine Kristine Jørgensen da de døde mange år efter.
Slægtsfortælling
Christen Jensen Jørgensen på Strynø har en broder Rasmus Jensen Jørgensen der er
urmager og sognerådsformand i Bjerreby på Tåsinge og som er gift med Rasmine
Andreasen fra slægten ”Rasmus Rasmussen” (skema 29) på Strynø.
Rasmus Jensen Jørgensen skrev bogen: ”Morsomme rejse fra Strynø til København i
1881”.

Ib Henrik Cavling
Ib Henrik Cavling

Når talen i skrivende stund falder på Strynø Afholdshjem, så er det nok de færreste
der ved, at den kendte forfatter Ib Henrik Cavling (1918 – 1978), der forfattede over
60 bøger gennem årene, har opholdt sig på Afholdshjemmet i perioder.
Dette vil jeg lade ham selv fortælle noget om idet jeg citerer fra hans bog ”Jeg løb
hornene af mig” side 148 – 149:
”Det var en smuk forårsdag i 1944, at jeg første gang kom til Strynø, som er en lille
paradisø, der ligger mellem Tåsinge, Langeland og Ærø. Af form er den næsten
kuglerund, og den er på størrelse med en stor herregård.
Med et skævt tankesmil til værten i Havnsø og dyrlægen i Svinninge indlogerede jeg
mig på Afholdshjemmet.
Af alle mine øer blev Strynø mig kærest, og med Afholdshjemmets fænomenale
værtinde, frøken Jørgensen, sluttede jeg et livslangt venskab. Hendes gæstfri
Afholdshjem gav mig ideen til en roman ”Pension fredelighed”, som først blev
skrevet mange år senere (1973).
På Afholdshjemmet boede en ældre dame, som kaldte sig fru Thomsen. Det var
som et nom de guerre. Hun var jødinde og gemte sig for tyskerne, som der ikke var
nogen af på Strynø. Hun tilhørte en fin, gammel jødisk slægt. Vi blev hurtigt meget
gode venner og havde det næste halve år megen fornøjelse af hinandens selskab.
En aften, kort efter jeg var kommet til øen, inviterede frk. Jørgensen mig ned på
aftenkaffe i privaten. Dér præsenterede hun mig for en meget smilende og livsglad
ung pige med ordene: ”De har vist ikke truffet Strynøs lille solstråle endnu. Det er
Clara. Hun er ansat hos guldsmeden i Rudkøbing”.
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Jeg smilede til Clara, og hun smilede til mig. Det var mit første møde med min
anden kone. Når man bliver gift tre gange, er det mærkeligt, at man møder den
tredje først, så den anden og så den første til sidst. Men sådan er det altså gået mig.
Næste dag mødte jeg præstens datter, Aurora, og da hun ikke var ansat i
Rudkøbing, begyndte vi at gå ture med hinanden. Aurora var ikke nogen sand
præstedatter, for hun var virkelig en bly viol. Det er præstedøtre ikke gerne.
Det var ikke til at undgå, at det satte sladderen i gang. Københavneren og så
præstens datter – jeg tror I vil. Det gjorde det ikke bedre, at jeg i timerne efter
mørkest frembrud anlagde en rigtig lille gavstrik. Aurora var præstens datter og
tålte kun dagslys.
Da præsten en tid lang havde hørt på snakken, kaldte han mig til eftersyn i
præstegården. Da han ikke kunne lide, hvad han så, sendte han Aurora til Jylland.
Næsten hver lørdag aften var der bal på Afholdshjemmet. Og vi havde meget sjov.
Jeg husker et tilfælde, som gjorde skolemesteren til min ven for livet. Han havde et
godt drilagtigt øje til lærerinden.
Det var en biblioteksfest med sang og spil. Der var gættelege, og når man tabte,
skulle man synge en sang. Da det var min tur, bad jeg klaverbokseren om at spille
en kendt melodi og begyndte med høj røst ”Må jeg røve et kys af din rosenrøde
mund” og så synger vi alle med, skreg jeg.
Kun lærerinden fortsatte. Hun havde en høj, smuk stemme: ”Bare røv’, bare røv’,
bare røv…” Det gik først op for hende, hvad det var hun sad og sang, da hun så
skolemesteren proppe sine frakkeskøder i munden for at dæmpe sin latter.
Fra Aurora fik jeg et brev på 36 sider. Jylland smagte hende ikke, hun ville hjem til
Strynø. Det snakkede jeg med præsten om.
”Er Deres hensigter reelle ?” spurgte han
”Ser jeg ikke sådan ud ?”
”Nej” svarede han ”det synes jeg ikke, De gør”
Bortset fra nogle småartikler og nogle boganmeldelser, som jeg fik lov til at skrive i
Langelands Folkeblad, bestilte jeg ikke andet på Strynø end at lave gavtyvestreger.
Clara og jeg blev meget gode venner, men ingen af os drømte på det tidspunkt om
ægteskab.
Fru Thomsen havde to kusiner, som boede på Anholt. De sendte hende et alenlangt
brev om mine meriter på øen i Kattegat. Fru Thomsen svarede med tungen i
munden i kinden, at hun havde lært mig at kende som et gennemkultiveret og
meget fint menneske.
”Så kan det ikke være den samme” lød det lakonisk fra Anholdt
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Aurora kom tilbage til Strynø først på efteråret, og det blev ærlig talt lidt
kompliceret at dele sol og vind lige. Da der var gået så lang tid siden bataljen i
Helgolandsgade med den tyske Hauptmann, mente jeg ikke, at der var meget at
risikere ved at vende hjem til København. Jeg ville godt md i det sidste opgør med
tyskerne. Jeg havde fået en periferisk forbindelse med nogle modstandsfolk. De
sendte mig bunker af illegale blade ned på Strynø, som jeg så besørgede fordelt i
”Sydhavet”. Clara fulgte mig til Svendborg, hvor vi boede på Wandalls Hotel. Midt
om natten fik vi fremmede i sengen. Det var vinduerne. Det nærliggende Svendborg
Avis blev sprængt i luften af Hippofolk.
Næste dag rejste jeg til Sjælland. Under foret i min kuffert havde jeg gemt tusinde
kroner, som var resten af de penge, som min far halvandet år i forvejen havde givet
mig som reserve.
Da jeg næste dag sagde farvel til Clara på jernbanestationen, sagde hun: ”På gensyn
– og pas nu godt på dig selv”.
Det gjorde jeg ikke. Allerede to dage efter blev jeg arresteret af tyskerne i
Slagelse…”
Opholdet på Strynø må have gjort yderligt et indtryk på Ib Henrik Cavling thi den
30. marts 1953 blev han gift i Søllerød Kirke med korrespondent Elvira Hartz
Johansen (født 1923) fra Strynø. Hun blev hans 2. kone.
Elvira Hartz Johansens slægt på Strynø boede på Kirkevej 10:
1935 – 1976: Hans Peter Johansen
1976 – 1981: Hans Peter Hartz Johansen
1981 – xxxx: Hans Jørgen Hartz Johansen
Efter sigende kom Ib Henrik Cavling også en del hos vognmand Jerry Gunnar
Mathiesen, der boede på Skippergade 3 fra 1958 og frem.
I 1954 udgav Ib Henrik Cavling bogen ”Pension Fredelighed” som jeg netop har læst
i skrivende stund – og jeg genkender sagtens mit senere barndoms/ungdoms
Strynø i 1960erne og 1970erne, herunder ”Moster Sine” på Afholdshjemmet.
Ib Henrik Cavling er søn af journalisten og forfatteren Viggo Louis Cavling og
barnebarn til Henrik Cavling. Den prestigefyldte journalistpris Cavlingprisen er
oprettet til minde om Henrik Cavling, der var chefredaktør for Politiken fra 1905 til
1927.
Vita slow

Henrik Fog- Møller - Strynø Afholdshjem – Vita slow
1954
Med tilladelse fra Henrik Fog- Møller bringes her hans beretning om en rejse fra
København til Strynø tilbage i 1954, om cykelture, badeture på molen, måltider i
pensionatets sal, kaffe i haven, leg og sorgløshed – Vita slow.
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”En gang for længe længe siden, boede jeg sammen med min mor og mine
søskende på Østerbro i København. Min far var ikke mere, og pengene var små.
Men jeg tror ikke vi var så meget anderledes stillet end så mange andre. I
sommerferien var vi i en årrække på Strynø – i sommerpension på afholdshjemmet,
som lå nede bag ved den gamle præstegård.
Rejsen fra København til Strynø blev forberedt i flere dage. 2-3 dage før den
egentlige afrejse transporterede vi os til Østerport Station for at sende cykler og en
stor kurvekuffert, proppet til randen med tøj, badeudstyr og andet grej til
feriebrug. Der skulle skrives adressesedler, små brune stykker pap med hul og snor
til at binde på godset. Der skulle indskrives over disken på stationens
fragtindlevering, og der skulle betales for fragten.
Når det var gjort, følte vi os allerede på vej, og ventede blot på at dagen for den
lange rejse skulle komme.
Dagen oprandt, og vi var tidligt oppe. Turen tog det meste af dagen, og der var
meget at forberede. Vi børn var spændte, og glædede os dels til at komme på
sommerferie naturligvis, men også til rejsen, som var en oplevelse i sig
selv. Belæsset med håndbagage, kufferter, tasker, rygsække, og madkurv begav vi
os afsted til hovedbanen. Jeg tror mor flottede sig med en hyrevogn (som det hed
den gang).
Turen til Korsør tog det meste af 2 timer. Toget stoppede ved næsten alle stationer,
folk steg af og på, og alle pladser var besat. Vi fulgte med i geografien: Roskilde,
Ringsted, Sorø … – og alle de små stationer, som ingen længere ved hvad hedder,
fordi toget jager igennem uden øje for at der også bor mennesker her….Endelig
nåede vi til Korsør færgehavn og gik med alt vores pikkerpak, sammen med en
strøm af mennesker, ned langs toget og frem til færgens landgangsbro, en stor bred
hvidmalet overdækket trappe, som førte et par etager op til færgens passagerdæk.
Trappen var en næsten højtidelig introduktion til den forestående færgetur, som
var rejsens oplevelsesmæssige højdepunkt.
I salonen, -hvor man kunne indtage medbragt mad, fandt vi plads ved et bord ved
vinduet. Der var også en restaurant, hvor de mere velbeslåede kunne købe
smørrebrød og kaffe, - men det var de færreste.
Imens rangede tog frem og tilbage langs perronerne. En del af toget skulle med
ombord på færgen og videre mod Jylland. Biler tror jeg ikke der var mange af, i
hvert fald ikke med den færge. Vi børn sad klinet til vinduet for at følge med i hvad
der skete.
Og endelig blev landgangsbroen trukket tilbage, klokkerne bimlede som tegn på, at
vi var klar til afgang, og færgen gled langsomt og adstadigt ud af sit leje, og videre
ud af bassinet –ud på det store vand.
Vi spiste vores medbragte, kiggede på alle de andre passagerer, farvede lidt i en
malebog og fulgte med i trafikken til vands op og ned gennem Storebælt. 5 kvarter
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tog turen over bæltet. Over højtaleren lød: ’Færgen er i havn om få minutter. Vi
håber alle har haft en behagelig overfart. Der er landgang i højre side af
sejlretningen……osv’.
Fra Nyborg færgehavn gik turen videre til Svendborg –til færgelejet, -hvor vi igen
indskibede os, somme tider på en færge der sejlede Rudkøbing-Strynø-Marstal, andre gange skulle vi skifte i Rudkøbing til en lille anden færge, som gik til Strynø og
vist nok videre til Marstal.
Dagen gik på hæld efter en lang rejse med mange skift –og mange oplevelser, inden
vi omsider landede på Strynø og gik fra borde på spidsen af den lange mole mod
øst, -sådan som det også er i dag.
På molen holdt Martin (tror jeg han hed) i een af øens meget få biler, -og ventede
på os. Det var noget afholdshjemmet havde sørget for, og jeg kan huske, at vi følte
det lidt rart at blive budt velkommen på denne måde. Andre passagerer måtte
vandre hele vejen ind ad molen op til byen, – men vi blev kørt.
Endeligt var vi fremme, ved vores bestemmelsessted, -et af de små huse i byen,
som afholdshjemmet rådede over om sommeren. (Hvor de oprindelige beboere
blev ’gemt væk’ i sommerperioden, ved jeg ikke, men vi havde huset for os
selv). Rejsen er slut, ferien skal begynde: Cykelture, badeture på molen, måltider i
pensionatets sal, kaffe i haven, leg og sorgløshed. Vita slow.
Og hvad kan vi så bruge alt dette til, -en sentimental og ret privat historie fra gamle
dage ??
I dag ville vi hælde nogle kufferter og tasker ned i Volvoen, køre til Svendborg på 2
timer, og være fremme på Strynø omtrent før vi var taget afsted. Eller vi ville slet
ikke tage til Strynø, men til Mallorca, Rhodos eller endnu længere væk. Rejsetiden
ville være nogenlunde den samme som til Strynø dengang, men af en eller grund
anses oplevelserne fra ’langtbortistan’ for rigere og bedre end fra en lille ø i det
sydfynske.
Pointen er, - at Strynø dengang var ’langtbortistan’, - at tempoet var langsommere,
og at vi mister fokus ved hele tiden at styrte længere og længere væk, - så langt
som nutidens transportmidler og vores pengepung lige netop kan tillade i en
begrænset og nøje afmålt ferie.
Pointen er, - at det CO2-udslip, som den lille familie dengang var skyld i på deres tur
til det sydfynske, er ubetydeligt i forhold til hvis vi i dag sætter os op i et charterfly i
til et moderne langtbortistan.
Pointen er, - at de grønsager og kyllinger, som blev serveret i afholdshjemmets
spisesal, kom ude fra baghaven og ikke var transporteret 1000 km gennem Europa
eller med fly fra fjernere verdensdele.
Pointen er, - at energiforbruget i vores gøren laden er escaleret til et fuldstændigt
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vanvittigt niveau, som er meningsløst i relation til den oplevelsesrigdom, som gøres
mulig.
Pointen er, - at hvis vi opførte os ordentligt (på globalt plan) , ikke ville have nogen
finanskrise, og at livet i almindelighed, hvis vi ikke havde den besynderlige trang til
evig vækst –i samfundet i almindelighed, og hos os selv i særdeleshed, ville være så
utroligt meget rigere og lykkeligere.
Pointen er også, - at motorvejen til Svendborg fra Odense, eller en motortrafikvej
mellem Svendborg og Fåborg, som nu igen spøger i kulissen, -også leder den anden
vej, og at de 20 minutter, der spares, måske kunne hentes på anden måde, - f.eks
ved at nyde turen i et adstadigt tempo, som kunne afstresse lidt fra arbejdslivet…
hvis det altså partout skal være nødvendigt…-og at det kvarter, der kan spares, ved
at flytte færgeforbindelsen fra Ærø til en ny havn til adskillige millioner kroner et
eller andet sted i vores kommende nationalpark-område med indtil da mange
velbevarede kulturarv-skatte, og at nye hurtigfærgers CO2-udslip, som vores i
forvejen belastede klima vil blive belemret med, -ikke har andet argument end det
hele skal gå lidt hurtigere….. Hvorfor ? ”
Ovenstående historie og foto er gengivet med tilladelse fra Landskabsarkitekt
Henrik Fog- Møller, der er en flittig kommentator og skribent på mitsvendborg.dk,
hvor han ofte formår at skabe levende og indholdsrige debatter.
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Slægtsdata
Christen Jensen Jørgensen og Ane Jensen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jens Jørgen Kristian Jørgensen, født 1879
Inger Marie Jørgensen, født 1881, død 1971
Kathrine Jørgensen, født 1883 død 1911
Anne Kirstine Jørgensen, født 1885
Andersine Kristine Jørgensen, født 1888 død 1979
Elisabeth Jørgensen, født 1890 død 1981
Johannes Jørgensen, født 1896 død 1909 (dræbt)

I 1911 blev Kathrine Jørgensen gift med, styrmand og senere skipper, Niels
Andreas Clausen der er født 1885 i Skovballe på Tåsinge.
De fik to drenge, Harry Clausen og Carl Clausen. Sønnen Carl Clausen blev gift med
Emma fra Farsø i Nordjylland, og de fik tre børn, herunder Inger Signe Clausen som
er min mor, og Niels Andreas Clausen er dermed min oldefar.
Inger Signe Rasmussen (Clausen) og Bent Rasmussen fik børnene:
1.
2.
3.
4.

Bjarne Rasmussen (slægtsbogens forfatter)
Leif Rasmussen
Torben Rasmussen
Mogens Rasmussen

Fra højre: Bjarne – Leif – Torben – Mogens
(Foto: Jette Stafsen Rasmussen, Kirkestrædet 3, primo 1980erne)
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Inger Marie Jørgensen var død i slutningen af 1971, så der var kun Andersine Kristine
Jørgensen tilbage i den store ejendom Afholdshjemmet. Hun var da langt oppe i
årene.
I sommeren 1973 flyttede Inger Signe Rasmussen (Clausen) og Bent Rasmussen og
deres fire børn derfor ind på Afholdshjemmet.
Andersine Kristine Jørgensen beholdte dog sit værelse som ”aftægtsbolig”.
Der blev ikke længere drevet Afholdshjem idet aktiviteterne var flyttet til den store
skole på Nørrevej 1. Der var dog stadig en lille håndfuld ”spisegæster”, der kom
dagligt for at spise en varm middagsret.
Bent Rasmussen beholdte imidlertid huset på Kirkestrædet 3, og i løbet af 1977
flyttede Bent Rasmussen og Inger Signe Rasmussen (Clausen) samt deres børn
Torben Rasmussen og Mogens Rasmussen tilbage til Kirkestrædet 3.
Leif Rasmussen bor på det tidspunkt ikke længere hjemme, men er karl på en gård i
Oure på Fyn. Senere arbejdede han i over 25 år på Teknisk Forvaltning i Svendborg.
Bjarne Rasmussen startede på Kogtved Søfartsskole i 1975 og læser senere til både
styrmand og skibsfører. I 2016 skrev han en bog ”Styrmanden fra Strynø” om sin tid
til søs.
Torben Rasmussen stak senere til søs og arbejde som matros i mange år frem til sin
førtidspensionering (se under slægtsfortællinger).
Mogens Rasmussen arbejdede senere i entreprenørbranchen i mange år frem til han
døde af kræft som 51 årig.
Inger Signe Rasmussen (Clausen) og Bent Rasmussen flyttede senere til Hjortø, se
under ”slægtsfortællinger”.
PS:
Afholdsbevægelsen kom til Danmark i 1879, og i de følgende år blev der landet over
stiftet en del afholdsforeninger.
Sidst i 1881 var bevægelsen således kommet til Langeland, men der skulle gå en del
år endnu inden et afholdshjem blev etableret på Strynø.
Det kunne måske have sin årsag i, at der dengang var rigtigt mange søfolk på Strynø.
De gik ofte hjemme på øen om vinteren når sejlskibene var lagt op i fx Marstal og ved
Thurø, og jeg tvivler på at Strynø søfolkene har været fortalere for et Afholdshjem på
Strynø 
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Strynø Møllebro

Strynø Møllebro

Strynø Mølle og Møllebroen i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

”Claus Jensen Møller” slægtens relationer til Strynø Mølle og Strynø Møllegård bliver
beskrevet meget udførligt senere i bogen.
Her vil jeg derfor nøjes med at nævne, at jeg og min nære familie har mange gode
minder fra netop området ved Strynø Mølle.
I 1960erne fiskede min far Bent Rasmussen ud fra Møllebroen med sin båd
”Skarven”, og min mor Inger Rasmussen har mange gange gået ned til Strynø Mølle
området med os drenge sidst på eftermiddagen for at vente på, at han kom sejlede
efter sin røgtning af især åleruserne.
Imens vi ventede på ham, så legede os drenge frit overalt på området og såmænd
også ude i jollerne.
Mor havde smurt madpakker, og når far havde fortøjet på sin faste plads ved
Møllebroen, så sad vi og spiste vor rugbrødsklemmer.
Det var tider 
Ovre på Mølleengen lå der en gammel skydepram som var min fars.
Den skydepram fik stor betydning for mig hvilket jeg skriver lidt om på næste side.
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Styrmanden fra
Strynø

Skydeprammen & det 8. verdenshav

(Foto i slægtens eje)

Dette familiefoto er taget nede ved siden af Strynø Møllebro i 1960erne.
Jeg er styrmand på den gamle skydepram, og min besætning består af min yngste
lillebror Mogens samt familiens hund ”Lady”
Strynø Skole havde et lokale der fungerede som øens bibliotek, og i drengeårene på
Strynø slugte jeg alle de biblioteksbøger der handlede om søfart – og så gik jeg ellers
og ”dagdrømte” om at besejle ikke alene Det sydfynske Øhav, men også alle de 7
verdenshave.
Det var jo lidt af en mundfuld, men inden jeg var fyldt 30 år havde jeg faktisk
realiseret drengedrømmen helt bogstaveligt talt – og endda haft tid i overskud til at
læse til både styrmand og skibsfører.
Det hele startede nu meget beskedent…!
Jeg har vel været omkring 10 år – lidt da min far en aften nede ved Strynø Møllebro
riggede sin gamle skydepram til med: en mast af en stang oprindeligt benyttet til et
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åletrawl; et sejl lavet af en stor opsprættet kornsæk samt en åre bundet fast så det
virkede som ror.
Det blæste en svag brise den aften, og så blev jeg ellers sendt ud helt alene på min
allerførste sørejse i ”Det 8. verdenshav mellem Strynø og Strynø Kalv” 

(Foto: Jørgen Nielsen, 2014)

Ovenstående foto er taget i 2014, men det kunne sagtens have været taget på
samme sted den aften i 1968.
Bemærk Strynø Kalv midt i billedet.
Mange år senere skrev jeg min selvbiografi ”Styrmanden fra Strynø”.
Den omhandler mine mange oplevelser som sømand på de ”rigtige” 7 verdenshave
helt bogstaveligt talt i perioden 1975 – 2000.
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Slægtsfortælling

Piratjollen

Piratjollen for pæl ved Grevebroen i begyndelsen af 1980erne

Omkring 1976 havde jeg købt Jens Bech’s Piratjolle som han igen havde købt af
præsten Moselunds sønner.
Jeg fik jollen billigt thi der var slået hul i bunden af den, og jeg havde fået lov til at
”parkere” jollen inde i den store værkstedsbygning som Hans Peter Johansen havde i
haven bag sit hus på Kirkevej 10.
En dag hvor min farbror og snedker/tømrer Rasmus Gommesen Rasmussen var på
Strynø reparerede han hurtigt hullet i bunden af jollen.
Nu kunne jeg for alvor begynde at ”shine jollen op”, og en dag hvor jeg gik og gjorde
dette inde i værkstedsbygningen kom min mor Inger Signe Rasmussen lige forbi for
lige at hilse på – hun havde nok hørt at ”Beatmusikken” kørte for fulde drøn i
værkstedsbygningen vil jeg tro - og hun undrede sig nu over at ”gardinerne ikke var
trukket fra” nede i Johansens hus nogle få meter derfra.
Hun gik ned for at undersøge sagen, og der fandt hun ham liggende død…
Jeg har taget den slægtshistorie med her fordi jeg den dag lærte noget om at vise
mine omgivelser lidt mere opmærksomhed…
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Slægtsfortælling

Strynø Kro – Den gamle smedje

Mat nr. 31c
Stjernegade 4-6
Strynø kro
1969 – 20xx

(Foto: Forfatteren primo 1980erne)

Hønen på kro
En fredag aften i slutningen af 1970erne var stemningen høj på Strynø Kro som den
ofte kunne være det dengang.
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Vi sad således nogle stykker ved et af de runde borde med glasplade da en af
gutterne sagde til mig: "Bjarne, hvis du tør slippe en høne løs på kroen i aften, så
giver jeg en kasse øl fra Brugsen i morgen."
Jeg kiggede over på "Lille Peder" der også sad ved bordet og sagde: "Vi kører sgu om
til Rasmus Kold hønseriet ved siden af præstegården og låner en høne, og hvis du
tager med får du en halv kasse øl."
Det var han straks med på, og vi kørte så på Peders knallert om til hønseriet hvor vi i
mørket famlede os frem og fik lukket op til hønsene der lå der og sov helt fredeligt.
Jeg tog lige så stille en høne op i favnen, og Peder kørte os derpå alle tre til kroen.
Da jeg stod af ved kroen puttede jeg hønen ind i min jakke, og vi listede så ind på
kroen hvor musikken spillede og alle var glade og ingen opdagede noget - lige indtil
jeg lige så stille slap den stakkels høne ud under bordet hvorefter den højlydt
drønede rundt i krostuen til gæsternes store jubel og kromutter June's store
forfærdelse...
Well, vi fik fanget hønen hvorefter vi kørte tilbage til hønseriet hvor jeg lagde den
pænt på plads igen, he he.
Telefonboksen
I 1976 var jeg påmønstret M/S Labrador der var i fart mellem Danmark og
Sydamerika.
Den gang foregik megen kommunikation med brevpost, og det var således uhyre
sjældent at jeg ringede hjem da det var meget kostbart at gøre ude på langfarten
dengang.
Well, på et tidspunkt lå vi i Danmark og lossede og jeg fik pludseligt mulighed for at
rejse et smut hjem til Strynø i nogle dage inden skibet skulle afgå til Sydamerika igen.
Jeg fik ikke rigtigt lejlighed til at ringe hjem for at fortælle dette, men da jeg kom til
Strynø startede jeg med at gå op til den telefonboks, der kan ses lidt til højre for
Majtræet på foto på foregående side.
Jeg ringede så hjem til mine forældre der dengang boede på Fredensgade 19.
Min mor tog telefonen og jeg sagde ”Hej mor, det er Bjarne – giver du kaffe ?”
Dyb tavshed i telefonen og så lød det nærmest lidt forskrækket fra min mor ”Ja
selvfølgeligt, men hvor er du henne ?”
Jeg svarede at jeg stod oppe ved Majtræet, og at jeg kom hjem om 5 minutter for at
få kaffen, he he.
Det glemte min mor aldrig, he he.
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Strandet nytårsaften i Rudkøbing…..

Færgen på vej ind til færgelejet på Strynø primo 1980erne
(Foto: Forfatteren primo 1980erne)

I august 1978 startede jeg med at læse til styrmand og skibsfører på Svendborg
Navigationsskole.
Jeg boede derfor i Svendborg, men jeg var hjemme på juleferie i december 1978.
Da nytåret nærmerede sig ville jeg lige smutte en tur til Svendborg for at betale
huslejen for januar måned inden nytår.
Well, den dag jeg rejste til Svendborg var det godt nok et værre møgvejr med kraftig
blæst og snefald, men jeg kom da til Svendborg og fik betalt huslejen.
Jeg tog der på bussen tilbage til Rudkøbing, men kun for at få at vide af
”færgefolkene”, at færgen ikke kunne sejle til Strynø p.gr.a. højvandet…
Jeg ville så skynde mig at tage bussen tilbage til Svendborg, men den var kørt – og det
blev sidste bus den dag og i de efterfølgende dage thi nu havde snefaldet lukket alle
veje – og færgen kunne ikke sejle (forlade færgelejet).
Det endte med at vi nogle stykker der først overnattede på færgen og senere på
nogle madrasser på et stuegulv på Hotel Langeland selve nytårsaften…
Den 1. januar 1979 kørte busserne igen, og jeg tog så til min lejlighed i Svendborg –
og blev der…
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Over isen fra Tåsinge til Strynø - i træsko...!

(Forfatterens foto fra en af isvinterne primo 1980erne)

I vinteren 1980/81 boede jeg stadig i Svendborg fordi jeg var i færd med at læse til
skibsfører på Svendborg Navigationsskole – jeg havde bestået styrmandseksamen i
foråret 1980.
Den vinter var en rigtig isvinter, og færgen sejlede derfor meget uregelmæssigt indtil
den helt stoppede sejladsen, så vidt jeg nu husker det.
Well, det var blevet fredag, og jeg havde sat mig i hovedet at jeg ville en tur hjem til
mors kødgryde og Junes kolde øl på Strynø Kro.
Der var ikke langt fra tanke til handling, så jeg pakkede lidt tøj og tog mine træsko på
thi jeg havde ikke rigtigt andet der i Svendborg.
Derpå tog jeg med bussen til Rudkøbing, men undervejs stod jeg af bussen på
Lundbyvej i nærheden af Lundby.
Vejret var fint, og jeg begyndte at traske ned af Lundbyvej mod Bjerreby og derfra
ned af Stjoul Isvej mod "kysten".
Selvom jeg kun havde træsko på gik det nu meget godt på de snedækkede biveje, og
vel nede ved "kysten" kunne jeg se på havisen, at der var to knallertspor der førte
mod Strynø.
Dem fulgte jeg så hele vejen over isen til Nørrevej (Nørrestænge) på Strynø.
Det viste sig senere, at det var "Onkel Alfred" og "Brormand" der var kørt over isen
på knallerter.
Nå, da jeg ankom "kysten" ved Nørrevej på Strynø var der en større "sammenkomst"
af folk.
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Det viste sig at de var begyndt at sætte grangrene/juletræer op for at markere
"isvejen" fra Strynø til Tåsinge, og de kiggede godt nok meget forbavset på mig, der
kom traskende der i træsko over isen inden de havde fået markeret isvejen til
Tåsinge.
Jeg begyndte nu trods alt at mærke kulden, så jeg slog et slag ind forbi Peder Jensen i
hans værksted derude på Nørrevej, og jeg fik straks varm kaffe med lidt ekstra
"fløde" i, sådan for en sikkerheds skyld for at jeg ikke skulle blive syg og sådan noget.
Hele turen endte med at jeg fik et lift med en traktor den sidste del af vejen hjem.
Det gik lidt voldsomt for sig over stok og sten, og der gik ikke lang tid før mit selvoptrukne armbåndsur var noget ude af trit med tiden, he he.

Isvejen fra Nørrestænge på Strynø til Stjoul på Tåsinge
Isvejen

Den mere normale procedure for færdsel på havisen mellem Strynø og Tåsinge under
isvinterne var mere eller mindre sådan her så vidt jeg husker i skrivende stund:
Først indsamledes der så vidt muligt juletræer og grantræer generelt på øen.

(Foto i slægtens eje)
Dette foto er taget i en anden og senere isvinter. Til højre min far Bent Rasmussen og
til venstre min lillebror Leif Rasmussen der er på vej ud til Nørrestænge med gran,
der skal bruges til at markere isvejen fra Strynø til Tåsinge (sætte Trøe) efter
ældgamle overleveringer.
Grantræerne sættes med et bestemt antal meter af følgende grund: hvis det
pludseligt blev usigtbart vejer undervejs over isvejen, så kunne man slynge et
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tovværk omkring nærmeste grantræ, og derpå bevæge sig ud i større og større cirkler
indtil man stødte på næste grantræ på isvejen.
Så lod man den ene ende af tovværket ”gå” og trak det så ”hjem” og lagde den ene
ende omkring det nærmeste grantræ, og atter bevægede man sig ud i cirkler til man
fandt det næste grantræ på isvejen.
Det har sikkert været en nødvendig sikkerhedsforanstaltning i gammel tid; i dag vil
man nok bare kigge på et kort i sin Smartphone med indbygget GPS….
På Strynø fandtes også en isbåd fra gammel tid. Den havde sin plads i et skur nede
ved tang-iskulen på pladsen der hvor Grevebroen starter. I skrivende stund
opbevares isbåden af Nationalmuset i København.
Sidste gang den blev benyttet har nok været under isvinterne i slutningen af
1970erne hvor dette foto af isbåden er fra.
På dette foto er det posten, der lastes i isbåden af min far, øens postbud Bent
Rasmussen.

Isbåden

(Foto i slægtens eje)
Der etableres nu en ”konvoy” hvor en kraftig traktor kører med først med isbåden og
en slæde.
Dernæst følger Bent Rasmussen efter med en anden traktor (Hoppen) og en slæde.
Til sidst i ”konvoyen” følger en bil hvor – så vidt jeg ved – dørene var taget af så man
hurtigt kunne komme ud hvis bilen ”gik igennem isen”….!
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Konvoy over isen

”Konvoy” over isen fra Strynø til Tåsinge.

Bent Rasmussen kører traktoren ”Hoppen” og trækker afsted med en slæde i
”konvojen” fra Strynø til Tåsinge.

Bent Rasmussen og traktoren ”Hoppen”.
(Begge foto i slægtens eje)
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Isvej med ”trøe”

Bemærk hvordan isvejen til højre foran traktoren er afmærket med grantræer.

Jeg har været en tur hjemme på øen og skal nu tilbage over isvejen til fastlandet. Min
bror Leif kører mig over på knallert.
Familien Rasmussen fra venstre: Leif, Mogens, mor Inger, Bjarne.

(Begge foto i slægtens eje)
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(Foto i slægtens eje)

På turen tilbage til Strynø bliver der lastet varer til Brugsen på en slæde.
Medicin og andet fra Rudkøbing Apotek skulle også med.
Af andet der også skulle transporteres over havisen fra Strynø til Tåsinge var mælken
i mælkejunger, der skulle over Tåsinge til Simmerbølle Mejeri på Langeland, og grise
der skulle til slagteriet i Rudkøbing.
I nogle tilfælde kørte vognmand Gunnar Mathiesen på Strynø over isen og/eller
Brugsuddeleren kørte selv over isen med Brugsens Folkevognsrugbrød for at hente
varer.
Det afhang alt sammen af isens tilstand og vejrliget nærmest fra dag til dag.
Transporten mellem Strynø og Strynø Kalv under isvintrene foregik så vidt jeg ved
nogenlunde på samme vis.
Med hensyn til ”Strynø skolebørnene” i 1970erne blev de, der normalt gik i
Rudkøbing Skole, undervist på Strynø Skole såfremt færgen ikke kunne sejle p.gr.a.
isen.
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Vinterisen mellem Strynø & Strynø Kalv i 1980erne

Det er ikke helt ufarligt at færdes ude på havisen…revne i havisen mellem Strynø og
Strynø Kalv.
Jeg har taget dette billede under en ”knallert tur” på havisen mellem Strynø – Strynø
Kalv – Birkholm som min lillebror Torben Rasmussen og jeg udførte under en isvinter
i 1980erne.
I bogen ”Strynø Kalv” er isvintrene gennem årtier mere udførligt beskrevet inkl. flere
fotos.
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Torben Rasmussen
Kaninfangst på Vogterholm

Vogterholm i 2015 – Strynø ses i baggrunden…
(foto: ELLIDA)

I 1950erne var der mange vilde kaniner på Vogterholm der hørte til Strynø.
I 1960erne/1970erne sejlede folk over til Vogterholm efter invitation fra øens ejer.
Formålet med invitationen var, at man skulle fange et passende antal af de vilde
kaniner, der så blev eksporteret til avl på samme vis som harefangsten på Strynø
Kalv.
Min broder Torben Rasmussen var også med på en af disse ”kaninfangstrejser”, og
da vi senere på dagen kom hjem til vore forældre på Kirkestrædet 3 på Strynø
åbnede Torben sin jakke, og der lå en lille kaninunge som han havde ”glemt” at
aflevere… , he he.
Vor far Bent Rasmussen tog det overraskende pænt, og lavede et lille bur til
kaninungen; men det skulle ikke ske igen sagde han… men det var nu sjovt at have
sådan et kræ hjemme i haven.
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Torben Rasmussen
Dødsfaldet ved Strynø Møllebro

Strynø Møllebro
(Foto: Kåre Selvejer)

Jeg citerer fra bladet ”Beredskab nr. 1 januar 2007”:
”På en blæsende dag i september 2006 befinder Karl Møller Knudsen sig på
anløbsbroen ved Strynø Mølle da Torben Rasmussen, en anden strynbo, falder om
med hjertestop.
Karl, som til dagligt sidder i Byrådet i Rudkøbing Kommune, fortæller her om den dag,
hvor han sammen med sin søn reddede liv.
Det var faktisk en tilfældighed at vi var til stede. Vi var nede for at sige farvel til nogle
venner, der skulle til Strynø Kalv fortæller Karl.
Der var meget blæst den dag, så Torben, der er gammel sømand, havde tilbudt
vennerne at sejle dem over til Strynø Kalv. Torben stod i vandet ved anløbsbroen ved
Strynø Mølle, da han pludselig sagde, at han blev så dårlig, hvorefter han sank
sammen i vandet.
Jeg selv sad på knæ på broen lige ved siden af, fordi jeg holdt fast i Torbens båd, for
at han kunne komme op i den. Jeg fik hurtigt grebet fat om Torbens skuldre og kaldt
på min søn, Kenneth, som stod lige i nærheden med vores venner, fortæller Karl.
Sammen fik de slæbt Torben op på en lille platform og taget hans redningsvest af.
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Heldigvis for Torben kunne begge mænd førstehjælp, og de gik straks i gang med at
give ham hjertemassage. Karl fortæller, at han og sønnen havde et ret godt
samarbejde.
Kenneth blæst luft i munden på Torben, mens jeg gav hjertemassage.
Efter noget tid ringede Kenneth til Akutberedskabet på Strynø fordi vi mente, at det
er den hurtigste måde at få hjælp på, siger Karl.
Og ganske rigtigt, efter blot 5 – 6 minutter ankom Kjeld Tønder Hansen og Frede
Lundsgård, som er leder øens Akutberedskab og brandvagten.
De medbragte den hjertestarter, som var blevet opsat på Strynø omkring 3 år
tidligere.
På dette tidspunkt mente Karl, at der var lidt liv i Torben, fordi han syntes, at han
kunne høre ham sukke, men han var ikke ved bevidsthed.
De måtte støde fire gange med hjertestarteren, før der for alvor kom gang i Torbens
hjerte.
Samtidigt var det lykkedes dem at alarmere Falck, og til alt held befandt der sig den
dag en helikopter over luftrummet ved Ærø.
De fik dirigeret helikopteren til Strynø Mølle i stedet for den sædvanlige
landingsplads ved siden af Øhavets Smakkecenter, fordi de mente, at det ville være
for farligt at flytte og tage for lang tid.
Herefter blev Torben fløjet til Odense Universitetshospital hvor han lå i koma i nogle
dage.
Siden da har han gennemgået behandling genoptræning og har det efter
omstændighederne godt.”
NB:
De omtalte venner af Karl Møller Knudsen var Arne Hansen og hans kone Agnete
Hansen samt deres datter ”Mulle”.
I skrivende stund har jeg talt telefonisk med Agnete Hansen, og hun bekræftede hele
historien.
Min bror Torben Rasmussen, der blev førtidspensionist efter hændelsen, bor stadig
på Strynø.
Jeg har derfor tilegnet denne slægtsbog til ham.
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Motorbåden ”Grovfrans”

(Foto i slægtens eje)

I 1970erne fik Bagermester og Oldermand Nicolai Restrup Carstensen en motorbåd
som gave til sit 25 års jubilæum som Oldermand i et bagerlaug på ”fastlandet”.
Han navngav motorbåden ”Grovfrans”, og den fik sin faste plads i Strynø Havn thi
ham og hans familie havde Fredensgade 11 som sommerhus i mange år.
Når han ikke selv benyttede motorbåden, så havde min far Bent Rasmussen frie
hænder til at benytte den mod at ”kigge efter den” i hele sommerperioden.
Mine forældre benyttede den således flittigt til tursejlads i Det sydfynske Øhav, og
deres gode ven Peder Jensen – ham med motorsmakken ”Svanen” i sin tid - var som
regel med på turene.
Lisbeth Agerbo Jørgensens (født Andersen) forældre havde Søndrevej 6 som
sommerhus dengang. Hun kom ofte hos mine forældre på Kirkestrædet 3, og hun har
jævnligt været med på disse sejlture/udflugter, se foto.
Jeg har ikke selv været med, men husker at disse sejlture/udflugter betød meget for
mine forældre.
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Bent & Inger Rasmussen, årene på Hjortø

”Markgården” i 1939
(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen)
Denne slægtsbog omhandler især slægten på Strynø, men her vil jeg fortælle lidt om
dengang mine forældre flyttede fra Strynø til Hjortø og deres ophold der.
Slægtsfortællingen starter i 1986 med, at min far, postbud og fisker Bent Rasmussen,
Kirkestrædet 3 på Strynø, fik hyre som skipper på færgen MF Hjortøboen.
Han flyttede derfor til Hjortø med sin kone, min mor, Inger Signe Rasmussen (født
Clausen).
På Hjortø havde de lejet gården ”Markgården” som bolig, og Bent Rasmussen sejlede
selv deres bohave fra Strynø til Hjortø om bord i MF Hjortøboen dengang.
Min mor Inger Signe Rasmussen (født Clausen) havde været lidt betænkelig ved at
skulle flytte til Hjortø thi som hun sagde ”Hvad kan jeg dog få tiden til at gå med; de
er vist kun 15 beboere derovre”.
Det viste sig heldigvis hurtigt, at hun godt kunne bruge 25 timer i døgnet thi min mor
har altid været meget kreativ og aktiv i dagligdagen.
Min far sejlede færgen MF Hjortøboen mandag til lørdag, og også søndag hvis der var
tilmeldte passagerer, så han kunne også sagtens få tiden til at gå.
Efterhånden som tiden gik fik de flere og flere dyr og fjerkræ som hobby på
”Markgården”.
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(Foto: Påfugl på pixabay.com 2012)
Jeg kan huske, at de havde en påfugl-han ved navn ”Polle” og som kom helt hen til
døren når mor kaldte på den fordi den skulle have ”godbidder”.
”Polle” stammede egentligt fra Strynø idet min farfar Claus Gommesen Rasmussen
derovre havde påfugle, og han havde givet mor og far nogle påfugle æg da de
flyttede til Hjortø.
”Polle” elskede at gå rundt på tagryggen af staldbygningen, og det er sket mange
gange, at turister på øen har tabt kæben når de gik forbi og så ham ”holde udkig”
deroppe, he he.
Det vil sige, de turister som turde gå tæt på gården thi de havde også løsgående gæs,
og de var ikke altid venligt stemt overfor ”fremmede”.
En dag var en af gæssene dog blevet hidsig på mor og løb hen imod hende. Hun blev
bare stående, og lige da den ville bide hende tog hun fat i halsen på den og svingede
den en gang rundt i luften og gav slip.
Siden den dag gik den i en stor bue udenom mor…
Hun havde også et stort hold almindelige ænder i indhegning samt løsgående
Moskusænder. Høns var der også rigeligt af.
Hun havde også nogle får græssende bagved gården, og inde i staldbygningen havde
de hesten ”Stella”. Den havde været min farfars ovre på Strynø, men da han
efterhånden ikke var helt ung længere kom ”Stella” over til mine forældre på Hjortø.
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Far kendte til heste thi de havde heste på gården på Strynø kalv da han voksede op
der. Han sagde engang til mig, at da de flyttede til Hjortø var det lidt lige som ”at
komme hjem” underforstået Strynø Kalv hvor han var ung mand der i 1940erne og
1950erne.
Til sidst, men ikke mindst, var der mine forældres hund ”Trine” som udmærket var
klar over, at den var ”hund på gården”….
Udover hele denne fauna var der også flora at se til. De opbyggede en pæn have over
tiden, og der blev også dyrket mange tomater i drivhuset.
Det sociale samvær var også i top thi de fik hurtigt et godt forhold til alle på Hjortø,
og jeg kan huske at mine forældre arrangerede tursejlads med Hjortøboen ganske
gratis for beboerne.
Jeg kan således huske en weekend hvor jeg besøgte dem, og hvor de netop havde
arrangeret en sådan tursejlads med et sammenskudsgilde af mad og drikkevarer på
et stort bord på ”vogndækket”.
Turen gik mod Marstal thi ”Gitte sagfører” på Hjortø havde arrangeret med sin gamle
studiekammerat og senere museumsleder på Marstal Søfartsmuseum, Erik B.
Kromann, at Hjortøboerne skulle have en rundvisning på museet.
Det var meget fint vejr den dag, og jeg var med på turen som ”styrmand”. På
sejladsen forbi Birkholm kommer far op i styrehuset og siger ”Morten og Frede ligger
derovre og fisker, vi dytter lige lidt af dem”.
Som sagt så gjort, og i løbet af nul komma fem lå de på siden af os. Vi stoppede op,
og så fik de da en sildemad og en dram skyllet ned med lidt køligt øl.
Derpå fortsatte vi rejsen..
Fangst af levende harer var en gammel tradition på de mindre øer som Strynø Kalv,
Birkholm og Hjortø m.fl., og jeg kan huske at jeg oplevede den årlige harefangst på
Strynø Kalv såvel før som efter at øen blev solgt i 1969.
I skrivende stund er det forbudt at fange levende harer med net, og da jeg ikke
husker harefangsten særligt godt på Strynø Kalv, men dog oplevet den noget senere
på Hjortø efter at mine forældre flyttede derover i 1986, så bringer jeg dette uddrag
fra bogen ”Livet på øerne – Vestpå i det sydfynske øhav” forfattet af Erik Aalbæk
Jensen og udgivet i 1982:
”…vi fulgte diget tilbage til møllekroppen og gik ad en markvej op til asfaltvejen igen
og ind i byen og drejede om ad Slyngen til forsamlingshuset. Bordpladerne var stablet
langs væggene, de lange bænke var skubbet ind mod dem. Måske ville frøken
Zangenberg ikke holde juletræsfest i skolen mere, efter at den var lukket, men det
var så sikkert, som noget kunne være, at forsamlingshuset ville blive brugt og også
fuldt en af dagene i julemåneden, når Hjortø holdt harefangst.
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Den dag kom folk med ”Hjortøboen” og i egne både langvejs fra for at stille op til
fangsten, ligesom de gjorde på Birkholm (Red: og Strynø kalv) og indtil for nyligt også
havde gjort på Drejø. De bænkede sig om bordene i forsamlingshuset ved den
tidligere frokost halv ti og var rede til at tørne ud hen ad elleve med nettene, som var
blevet trukket frem af gemmerne og gået efter af øens folk før selve dagen. Der var
en snes net, mellem ti og femten meter lange, og de fordelte nettene, så de var to
om hvert net, og stillede op foran købmandens knast og gik igennem byen og spredte
sig i kæde over markerne øst for byen på begge sider af Byvejen.
Godt og vel fyrretyve mennesker (Red: der boede 18 personer på Hjortø til dagligt..)
havde fat i nettene to og to, og lige så mange fulgte med og fyldte ud, så kæden var
intakt, mens de rykkede nordpå mod spidsen over mod Hjelmshoved. Der snævrede
øen ind, så de ikke længere behøvede at have folk gående imellem nettene, og når de
nåede ud, hvor netkanterne kunne slutte op, den ene netkant klos op ad den anden,
standsede kæden. En lille gruppe af de mest øvede fortsatte ud på spidsen og bag om
de trillende og hoppende uldkugler (harer) og drev dem tilbage mod nettene, som
folkene i kæden lagde vandret ud på jorden og hev op brøkdelen af sekundet før,
harerne ”fløj” ind i det.
Dyrene blev filtret ud af nettet og løftet op ved bagbenene og kønssorteret i ramlere
og sættere af oldermanden og puttet i kasser og solgt levende til jagtforeninger ude i
landet for at levere nyt blod til Jyllands og øernes harestammer.
Det fik Hjortøboerne gode penge for, og derfor var deres forsamlingshus så
upåklageligt passet med hvidtning og fernis, for fem procent af gevinsten gik til
driften af øens eneste fælleshus.”
Jeg kunne fortælle meget mere om mine forældre og deres – heldigvis - gode år på
Hjortø, men vælger at stoppe med en fortælling om hvorledes det hele sluttede på
Hjortø på en lidt trist måde.
En dag i midten af 1990erne hvor far er gået på efterløn og ikke sejler MF Hjortøboen
mere - kommer han hjem til ”Markgården” og ser, at mor ligger på sofaen. Det plejer
hun aldrig at gøre, og da han kalder på hende svarer hun ikke klart m.v.
Far er klar over, at den er helt gal, og han ringer til Svendborg sygehus for at fortælle,
at de vil sejle hende til Rantzausminde, og om de ikke kunne sende en ambulance
dertil.
På Svendborg sygehus siger de, at de vil sende en helikopter med det samme, og at
de skal gøre sig klar til dette på øen.
Mor bliver svøbt ind i tæpper og lagt på båre hvorefter hun transporteres hen til
helikopterlandingsstedet. Her lander en helikopter kort tid efter, og hun bliver fløjet
til Svendborg sygehus.
Hun havde fået en hjerneblødning…
Hun kommer igennem det, men livet på Hjortø bliver ikke det samme igen trods
hendes ukuelighed og enorme vilje til at ville.
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Livet gik videre, og en dag i 2000 ringer min mors broder Kaj Clausen i Svendborg. Et
par har fraflyttet et lejemål som han har i sin nedlagte gård i Svendborg by, og om det
ikke var noget for mine forældre at flytte ind der..?
Det sundede de sig lidt på thi det er jo sin sag at flytte fra et helt liv på øerne til en
”storby ” som Svendborg på sine ”gamle dage”… men det ender med at de flytter til
Svendborg.
Inden de flyttede til Svendborg besøgte jeg dem på Hjortø dengang i december 1999
hvor hele det sydlige Danmark blev ramt af den voldsomme orkan – jeg skal lige hilse
og sige, at heller ikke Hjortø gik ramt forbi dengang, hold da helt kæft hvor det
susede hen over den flade ø.…
I slutningen af december 1999 rejste jeg til Grønland for at bo i Nuuk (Godthåb) thi
jeg var gået i land og havde taget imod et tilbud om at arbejde på Rederiet Royal
Arctic Lines hovedkontor der. Det har jeg skrevet mere om i min bog ”Styrmanden fra
Strynø”.
Jeg fortrød imidlertid hurtigt dette ”eventyr” i Grønland, så da jeg fik tilbudt et andet
job i Grønlandshavnen i Aalborg med start den 1. juli 2001 sagde jeg pænt tak til
dette. På det tidspunkt var jeg konstitueret Maritim Personalechef i Rederiet, og i
marts 2001 skulle jeg på en tjenesterejse til Danmark. På denne tjenesterejse
lykkedes det mig at indflette et par fridage i Svendborg hvor jeg besøgte og
overnattede hos mine forældre.
Det blev sidste gang at jeg så mor i live.
Jeg rejste fra Svendborg til Grønland, og mine forældre havde sagt til mig, at jeg og
min nye sammenleverske godt måtte bo hos dem indtil vi fandt os en bolig i Aalborg.
Vel tilbage i Grønland oprandt tiden hvor vi skulle flytte til Danmark da min bror Leif
Rasmussen i Svendborg ringede til mig i Grønland.
”Bjarne, mor er død” - hun var død af et hjertestop.
Jeg følte at hele min verden faldt sammen – også fordi der bare var nogle få dage til
vi skulle ankomme til Svendborg fra Grønland af.
Heldigvis havde jeg en meget forstående chef, der sagde:
” Bjarne, her er billetter til dig og din sammenleverske, rejs til Danmark med det
samme. Vi sætter flyttefolk på til at pakke alt jeres bohave i containere og vi sørger
for at det kommer til Danmark. Vi betaler alt, så det skal du ikke tænke på”.
Far kunne lige nøjagtigt få lov til at ”trække” begravelsen af mor til vi var ankommet
Svendborg – dagen før begravelsen i maj måned 2001 så vidt jeg husker.
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Jeg nåede lige at komme ind i Bedemandens kapel og sige et sidste farvel til min
afdøde mor - et af de mennesker, der har betydet allermest for mig livet igennem – et
menneske, der for mig var et virkeligt indbegreb af øboernes ”nøjsomhed &
ukuelighed”, hjerterum og meget mere endnu.
Far nåede at afholde sin 70 års fødselsdag nogle få år efter - i 2004. En måned efter
den runde fødselsdag døde han af et hjerteslag. Jeg vil altid huske ham som et
menneske, en øbo, der tog sit ansvar når det virkeligt gjaldt og ikke bare lod ”stå til”.
En lidt trist afslutning for dem begge to; men jeg er glad for mine minder om lyse
stunder, og i særdeleshed taknemmelig over de menneskelige værdier, som de lærte
mig under min opvækst på Strynø.

Inger Signe Rasmussen og Bent Rasmussen, Hjortø Forsamlingshus da hun fyldte 60
år.
(Foto: Jette Stafsen Rasmussen)
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Claus Jensen Møller slægten - overblikket
xxxxxx

Jens Gommesen Smed (Ærø)

-------

1600 - 1658

afkom:

søn:

zzzzz

Gomme Jensen (Ærø)

-------

1625 - 1689

afkom:

datter:

Claus Jensen Møller

Anna Gommesdatter (Ærø)

1670 - 1740

1672 - 1700

Claus Jensen Møller gift med Anna Gommesdatter
Gift den 5.november 1690 i Ærøskøbing Kirke

Gomme Clausen (død 1748) gift med Cathrine Sophie Pedersdatter Friis (død 1778)

Peder Gommesen

Anna Sophie
Gommesdatter

1724 - 1787

Maren Elisabet
Gommesdatter

Claus Gommesen
1734 - 1794

1727 - 1811

1731 - 1802

Strynø

Strynø/Strynø Kalv

Strynø

Strynø

Gomme Pedersen

Jens Thøsing Pedersen

1757 – 1828

1763 - 1827

Rasmus Pedersen

Claus Møller Pedersen

1767 – 1802

1773 - 1855

Maren Clausdatter
Gift med Mads Pedersen (15)
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Anne/Marie Clausdatter
1765 - 1795

Maren Møllers Clausdatter
1774 - 1840

Claus Jensen Møller
I forbindelse med min udarbejdelse af denne slægtsbog henvendte jeg mig til Slægtsforskerforum Ærø
for at indhente informationer om Birkedommer Claus Jensen Møllers slægtsforhold idet han var blevet
gift den 5. november 1690 i Ærøskøbing Kirke med Anna Gommesdatter – hun var datter af Gomme
Jensen, der var købmand/Rådmand/skriver/Borgmester i Ærøskøbing.
Ib Christensen svarede tilbage med disse informationer:
Anna Gommesdatter blev gift med Claus Jensen Møller den 5.11.1690. Da fremgår det af kirkebogen at
han er ungkarl.
For at komplicere tingene, er der tilsyneladende tre personer der hedder Claus Jensen i Ærøskøbing på
den tid. Vi ser nemlig en ungkarl Claus Jensen blive gift med Anne Pedersdatter den 17. søndag efter
Trinitatis 1686 og vi har også Claus Jensen "Møller" der i 1683 bliver gift med Anne Albretsdatter, og
derfor heller ikke kan have været ungkarl i 1686.
Disse to Claus Jensen "Møller" skelnes i kirkebogen i 1690erne ved at Claus Jensen søn af Jens Clausen
møller, benævnes Claus Jensen i Vestergade.
Om der er slægtsskab mellem disse to Claus Jensen "Møller" er ikke til at fastslå. Slægtsskabet må i så
fald være fra tiden før Jens Clausen Møller. De kunne muligvis være fætre, men det er ikke muligt at
fastslå et slægtsskab. Det er også meget muligt, at Claus Jensen Birkefoged er født et helt andet sted,
evt. på Strynø.
Der er ingen af de andre gamle møllerslægter på Ærø, på den tid, der har en Claus Jensen i slægten, så
vidt jeg kan se.
Claus Jensen Møllers kone Anna Gommesdatter døde den 11 maj 1700 i Ærøskøbing. I skrivende stund
vides ikke om Claus Jensen Møller nogensinde giftede sig igen inden han døde på Strynø i 1740.
Det er således dags dato usikkert om Claus Jensen Møller (født 1670) overhovedet stammer fra Ærø
selvom han blev gift i Ærøskøbing, og meget sandsynligt boede der frem til sin kones død i 1700.
Claus Jensen kunne også have tillagt sig det ekstra navn ”Møller” før sit ægteskab i Ærøskøbing i 1690 –
han var født i 1670, men i skrivende stund vides stadig ikke hvor han var født eller hvilken slægt han
stammede fra.
Han kunne være født på Strynø og stamme fra en af de gamle slægter der, men desværre er Strynø
Kirkebøgerne før 1776 gået tabt, så han skal i givet fald findes i anden form for dokumentation.
Claus Jensen Møllers offentlige relationer til Strynø starter i ”1701 Matriklen” hvori det fremgår at de to
”Thøsing gårde” skifter ejere fra Jens Thøsing og Rasmus Thøsing til Birkefoged Claus Jensen Møller.
Der findes også et dokument, "Kongelige resolutioner", hvori der står at Birkedommer Claus Jensen
Møller efterfølger den tidligere Birkefoged på Strynø: Rasmus Jensen Taasing (Thøsing).
Rasmus Dam nævnte i sit foredrag på Strynø Afholdshjem i 1947, at ”Thøsing slægten” på Strynø var
velhavende og ejede jordlodder i Ærøskøbing i ”gammel tid”, så der var øjensynligt en ”Ærøskøbing –
Strynø” forbindelse desangående.
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Nogle år senere er der særskilte dokumenter hvori der anføres, at Claus (Jensen) Møller udnævnes til
Birkedommer/Birkefoged over Strynø Birk fra 1704 til sin død i 1740. Da han døde blev hans søn
Gumme Clausen udnævnt til samme stilling fra 1741 – 1743.
Claus (Jensen) Møllers søn Gomme Clausen, der blev gift med Cathrine Sophie Pedersdatter Friis fra
Strynø Kalv er den person som Gösta Fugmann og hans bog ”Stryn’ske slægter fra middelalder til 1940”
nævner som stamfader til ”Gomme Clausen slægten” på Strynø.
Desværre er oplysningerne om Gomme Clausen selv også sparsomme hvorimod hans efterkommere
optræder i diverse dokumentation vedr. Strynø
Ifølge den dokumentation, der trods alt findes, er jeg den 9. generation i lige mandlige linie efter
Birkedommer Claus Jensen Møller.
Perioden 1690 - 1753
Claus Jensen Møller (født 1670) havde relationer til den nærmest legendariske smuglerkaptajn Claus
Bertelsen (født 1648) fra Ærøskøbing, der var Byfoged i Rudkøbing i perioden 1693—1716.
Claus Bertelsen i Rudkøbing og Claus Jensen Møller på Strynø havde fælles ”familie relationer” idet
købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen i Ærøskøbing havde en søn, Peder Gommesen Gebert,
som blev gift med Claus Bertelsens søster Riborrig Albertsdatter Sølle i Ærøskøbing Kirke i 1698.
Gomme Jensen havde også en datter, Anna Gommesdatter, og hun blev gift med Claus Jensen Møller i
1690… Anna Gommesdatters morfar og mormor var bogbindermestre i Odense…
I Odense boede i øvrigt Landsdommer Jens Lassen til Dalum som havde fået tilskødet Strynø af Kong
Frederik III i 1664.
Landsdommer Jens Lassen s søn, Kancelliråd Christian Lassen, der også boede i Odense, overtog senere
Strynø efter faderen.
I 1739 købte tolder i Rudkøbing, Oluf Borch Lund, Strynø og Strynø Kalv.
På det tidspunkt var Claus Jensen Møller stadig Birkedommer over Strynø. Efter hans død i 1740 blev
hans søn Gumme Clausen udnævnt til Birkedommer på Strynø.
Birkedommer Gumme Clausen døde på Strynø i vinteren 1742/43, og den 31 maj 1743 foranlediger
Tolder Oluf Borch Lund, der nu ejer Strynø, at hans stedsøn, Byfoged i Rudkøbing Christian Pedersen
Møller, udnævnes til Birkedommer over Strynø.
Christian (Pedersen) Møllers morfar var Claus Bertelsen…!
Christian (Pedersen) Møllers far var Peder Pedersen Møller der var tolder i Rudkøbing i 1712.
I Rudkøbing var der i øvrigt en del af borgerskabet, der havde det ekstra efternavn ”Møller” i netop
perioden 1690 – 1753…
I 1753 købte Greven på Tranekær, Ahlefeldt Laurvig, Strynø og formentlig Strynø Kalv og Holmene for i
alt 13.000 Rigsdaler.
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"Gommesen slægten på Ærø"
”Claus Jensen Møller” slægten på Strynø har ”tråde” tilbage til Jens Gommesen Smed (1600-58) i
Ærøskøbing på Ærø idet Claus Jensen Møller blev gift med Jens Gommesens barnebarn Anna
Gommesdatter den 5.november 1690 i Ærøskøbing
Slægtsforsker Inge Boalth Petersen har forsket en del i Jens Gommesen Smed slægten, og hun har
været så venlig at hjælpe mig med oplysninger fra sin forskning.
Da hendes forskning i slægten er meget omfattende, ca 320 sider, så har jeg her valgt kun at medtage
”den lige linie” fra Jens Gommesen Smed til Claus Jensen Møllers søn Gomme Clausen, der blev gift med
Cathrine Sophie Pedersdatter Friis på Strynø. Navnet Gomme/Gumme er i øvrigt et gammelt ord for
navnet Gudmund.
Jens Gommesen Smed (1600-58) boede i Ærøskøbing. Navnet på hans kone kendes ikke.
Jens Gommesen Smeds eneste kendte barn er Gomme Jensen (1625 – 1689).
Gomme Jensen blev senere rådmand i Ærøskøbing og fra cirka 1678 også købmand og skriver. Gomme
Jensen skal også have været borgmester i nogle år.
Gomme Jensen var først var gift med Anna Hansdatter Brandt (død 1665), der var datter af Hans
Pedersen Brandt, købmand, skipper, rådmand og borgmester i Ærøskøbing i 1600 tallet, og som Gomme
Jensen var ansat hos som skriver og fuldmægtig. Gomme Jensen efterfulgte ham som rådmand og
muligvis også som borgmester.
Gomme Jensen og Anna Hansdatter Brandt fik børnene:



Jens Gommesen Brandt (født 1663 død 1700), Rådmand og Købmand i Ærøskøbing.
Hans Gommesen Brandt (født 1664 død 1706), Sognepræst til Lindelse, Svendborg 1688-1706.

Jens Gommesen Brandt blev gift med Margrethe Pedersdatter Knudsen, og de fik en del børn.
Hans Gommesen Brandt blev gift med Birte Cathrine Hansdatter Glamann, og de fik flere børn herunder
sønnen Gomme Hansen Brandt der blev sognepræst i Tryggelev på Langeland. Gomme Hansen Brandts
søn Hans Gommesen Brandt blev også sognepræst i Tryggelev. Denne slægtsgren fortsætter igen med
præster i forskellige sogne.
Anna Hansdatter Brandt døde i 1665, og Gomme Jensen gifter sig derpå med Salome Wernersdatter
(født 1648 død 1698) hvis forældre, Werner Clausen og Birthe Pietersdatter Gerbert (1608-79), begge
var bogbindermestre i Odense.
Gomme Jensen og Salome Wernersdatter fik en del børn, herunder:





Werner Gommesen Gebert (født 1668 død 1733), Købmand i Ærøskøbing og byens borgmester
1711-33 og byens Byfoged 1711-16 og 1723-33.
Gomme Gommesen Gebert (født 1669 død 1747 i Sønderborg, Als), Købmand i Ærøskøbing.
Peder Gommesen Gebert (1671 død 1712), Købmand, Rådmand og Kirkeværge i Ærøskøbing
Anna Gommesdatter (1672 død 1700) – hun blev gift med Claus Jensen Møller
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Gomme Gommesen Gebert blev gift med Ingeborg Dominicusdatter Brandt (1682-1729). Hun var datter
af præsten i Rise Sogn, Dominicus Andersen Brandt (1646-1703) og Sophie Elisabeth Hansdatter
Glamann (1662-1702), hvis forældre var Hans Glamann og Ingeborg Tobens.
Ingeborg Tobens var af præste- og købmandsslægter og hendes familie kan føres tilbage til 1100-1200
tallet i de nordtyske Hansestæder samt Flensborg og Frisland. De sidste 3½ år af sit liv boede Gomme
Gommesen Gebert hos datteren Sophie Elisabeth Brandt i Nordborg, hvor hun var gift med sognepræst
Jens Rasmussen Fangel.

Peder Gommesen Gebert og hans kone Riborre Albertsdatter
Peder Gommesen Gebert fik sin mormors efternavn Gerbert. Han blev gift med Riborre Albertsdatter
(født 1683 død 1739). Hendes morfar var skipper og smugler Bertel Eriksen og i 1645 byggede han det
hus i Søndergade i Ærøskøbing, som i skrivende stund er fredet i klasse A og kaldes Kjøbinghus.
Købmand, Rådmand og Kirkeværge i Ærøskøbing Peder Gommesen Geberts svoger var den senere
nærmest legendariske Byfoged i Rudkøbing, Claus Bertelsen (født i 1648 i Ærøskøbing), og han var
skipper og smugler ligesom sin far Bertel Eriksen.
Ærø dengang hørte til Hertugdømmerne, som bl.a. havde helt andre toldsatser end de der var gældende
i kongeriget, hvortil Langeland og de andre småøer i det sydfynske øgruppe hørte.
Toldsatserne var i Hertugdømmerne så meget lavere end i Kongeriget, at det var en glimrende
forretning for skipperne fra Ærøskøbing og Marstal, at indføre hele skibsladninger af både fint og groft
salt, tobak, vin, fransk brændevin, krydderier og klædevarer fra Tyskland og derefter indsmugle dem til
f.eks. Langeland.
Særligt fordelagtigt blev det, fordi både Ærøskøbing og Marstal var fritaget for Konsumption. I øvrigt kan
man læse i gamle beretninger se, at det i særdeleshed var Ærøskøbing, som var den store formidler af
den ulovlige trafik.
Både Ærøskøbing og Marstal var da også dengang relativt store byer, i hvert tilfælde var de begge ikke
så lidt større end Rudkøbing, som ganske vist i det omhandlede tidsrum var usædvanlig lille.

Bemærk:
Lokalhistorikeren Chr. Kiilsgaard (Rudkøbing) har i sine to bøger: ”Rudkøbing – Typografi og Bystyre” Del
1-2-3-4, også skrevet om det meget omfattende smugleri som foregik mellem Ærø og Langeland i
1600tallet og 1700tallet – og at Strynboerne også ansås for at have andel i dette…
Slægtsforskeren Torben Albret Christensen – med aner på Strynø – har læst i den gamle Tingbog, at
Claus Jensen Møller på et tidspunkt blev anklaget for smugleri og ulovligt krohold.
Jeg gætter på at Claus Jensen Møller og Claus Bertelsen havde et samarbejde omkring smugleri…
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Den nærmest legendariske Claus Bertelsens ”karriere” på Langeland
I bogen ” BIDRAG TIL Langelands Historie” ved VILH. LÜTKEN (udgivet i 1909) kan man læse følgende om
Claus Bertelsen:
= Rækken af Fogeder i Langelands Herred begynder altså med Claus Bertelsen =
Denne foretagsomme og begavede mands navn møder man i over 40 år på alle områder; han var i lang
tid en af Øens bevægende Kræfter; og hans Livs Omrids har, selv om det mest kun er af Ting- og
Kirkebøger, det har kunnet fremdrages, adskillig interesse som tidsbillede.
Han vil også genfindes som Birkedommer (1682—88) og som Byfoged i Rudkøbing (1693—1716).
Da hans Hovedvirksomhed er knyttet til Byen, vil han få sin egentlige omtale blandt Byfogederne.
Afsked som Herredsfoged (1684—90) fik han, da han i 1690 af Højesteret blev dømt fra embedet
tilligemed sin Eftermand som Birkedommer, fordi de begge ved Birketinget i sager mellem Grevskabet
og Selvejerne om Budpenge, til Grevskabets fordel havde dømt Dom imod Dom.
Byfogderne i Rudkøbing fra 1681 til 1848:
1681—1682: Anders Christensen (Bruun)
1682—93: Mogens Hansen
1693—1715: Claus Bertelsen
Han var en Skippersøn fra Ærø (født 1648), og bosatte sig ung i Rudkøbing, dels som Skipper på sin
Faders Skude, dels som Handelsmand, efterhånden også som Prokurator og skibsreder.
Kort tid efter 1676 forlod Claus Bertelsen Langeland med sine skibe for at sejle i Kong Christian V
tjeneste med soldater og proviant under Den skånske krig (1675 – 1679).
I 1681 beskikkede Kong Christian V Claus Bertelsen til Rådmand i Rudkøbing.
Og nu gik det rask opad…!
I foråret 1682 blev han Birkedommer i Grevskabet Langelands Birk, og i 1684 tillige Herredsfoged i de
sammenlagte Herreder.
Da havde han købt den store gård Søvertorp; hans første kone var død i 1683 og samme eller næste år
havde han giftet sig med Sidsel Lauritsdatter Struck.
Han var på alle måder om sig, fik både Bøstrup, Tullebølle, Tryggelev og Fodslette Kongetiender i Fæste,
og hans lille datter af andet ægteskab, Riborg Margrethe Clausdatter, fik 1689 Konfirmation på Fæste af
Rudkøbing Kirkes Tiende.
Men Birkedommerembedet afgav han sidst i 1688 til Erich Erichsen, og sammen med denne dømtes han
4. Marts 1690 også fra sit Herredsfoged embede.
119

Ved Mogens Hansens Afsked fik han i 1693 Bestalling som Byfoged.for Rudkøbing
Han var fremdeles Skibsreder, og i 1693 eller 94 lod han bygge to Gallioter, hvortil han købte gammelt
tovværk af Toldforvalter Kruse i København og lod omslå.
I 1703 blev Claus Bertelsen sammen med sin Datter Riborre Margaretha Clausdatter tiltalt af Hans
Dinesen Witt for Brud paa Ægteskabsløfte — hun blev i april 1703 gift med Peder Pedersen Møller (han
blev siden Tolder i Rudkøbing) og viedes i Hanved i Slesvig.
Efter sin anden kones død i 1706 ægtede han i 1707 Anna Rosine Buthners.
Claus Bertelsen døde den 29. okt. 1715 i Rudkøbing.
Søvertorp og en del af hans (Claus Bertelsen) velstand og indflydelse (og stridigheder) kom siden
gennem hans ovennævnte datter (Riborre Margaretha Clausdatter) til hendes anden Mand, Tolder Oluf
Borch Lund, og derpå til Oluf Borch Lunds stedsøn Byfoged/kammerråd Christian Pedersen Møller, og
efter hans død til Generalauditør Flindt ved dennes giftermål med Christian Pedersen Møllers enke
Birgitte (Bertha) Cathrine Thrane.
Claus Bertelsens efterfølgere som Byfogeder i Rudkøbing :
1716—43: Christoph Friderich Friderichsen
Han ægtede Claus Bertelsens enke (Bertelsens tredje kone) Anna Rosine Buthners.
Han søgte sin afsked i 1743, og i den forbindelse berettede Tolder Oluf Borch Lund, at Friderichsen
skulle have afstået embedet til Schmidt hvorfor han (Tolder Borch Lund) bad om at hans stedsøn
Christian Pedersen Møller måtte få det i stedet for Schmidt.
1743—68: Christian (Christen) Pedersen Møller
Han var Claus Bertelsens dattersøn og hidtil Forvalter ved Baroniet Scheelenborg, og han fik Embedet
ved sin stedfaders Tolder Borch Lunds Indflydelse og blev samtidig Birkedommer paa Strynø, som
Stedfaderen Tolder Borch Lund da ejede.
Tolder Oluf Borch Lund i Rudkøbing købte Strynø i 1739. På det tidspunkt var Claus Jensen Møller
Birkedommer over øen, og efter hans død i 1740 blev hans søn Gumme Clausen udnævnt
til Birkedommer på Strynø. Birkedommer Gomme Clausen døde på Strynø i vinteren 1742/43, og den 31
maj 1743 indsætter Tolder Oluf Borch Lund sin stedsøn Byfoged i Rudkøbing, Christian Pedersen Møller,
som Birkedommer på Strynø.
1768—1788: Johan Thomas Flindt
Han var født 1740, søn af Major Henrik Flindt, og fik et par uger før sit bryllup med Byfoged Christian
Pedersen Møllers enke Birgitte (Bertha) Cathrine Thrane en titel af Generalauditør.
Ægteskabet gjorde ham velstående idet han havde arvet Byfoged Christian Pedersen Møller hvis morfar
var den velstillede Byfoged Claus Bertelsen..
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Birkedommerne over Strynø Birk fra 1704 til 1848:
1704 – 1740: Claus (Jensen) Møller
1741 – 1743: Gumme Clausen (han var Claus Jensen Møllers søn)
1743 – 1768: Christian (Pedersen) Møller
Peder Nielsen Bager var handelsmand og De fattiges Forstander i Rudkøbing i anden halvdel af
1600tallet.
Hans søn, Tolder Peder Pedersen Møller, blev gift med Claus Bertelsens datter Riborre Margaretha
Clausdatter.
Tolder Peder Pedersen Møller og Riborre Margaretha Clausdatter fik bl.a. sønnen Christian (Pedersen)
Møller som efterfulgte Gumme Clausen som Birkdommer over Strynø.
I 1735 blev der indført en ny lov hvorefter Birkedommere, Byfogeder og Byskrivere og Birkeskrivere i
hele landet skulle have en juridisk uddannelse for at kunne bestride sådanne embeder.
Christian (Pedersen) Møller var - i modsætning til sine forgængere Claus Jensen Møller og Gumme
Clausen – uddannet som jurist.
Ulrich Henrich Møller var Byskriver og Postmester i Rudkøbing fra 1740 og frem til sin død i 1758. Det
var dog som regel Birkeskriveren Florian Mehll, der deltog i den ugentlige tingdag på Strynø sammen
med gårdejer Rasmus Jacobsen på Strynø. Byfoged Cristian (Pedersen) Møller deltog efter sigende
sjældent på den ugentlige tingdag på Strynø.
I slutningen af 1700tallet/begyndelsen af 1800tallet kom så den mere formelle Sognefogedordning på
Strynø under overhøjhed af retssystemerne i Rudkøbing.
1768 – 1771: Johan Thomas Flindt – gift med Christian (Pedersen) Møllers enke.
1771 – 1775: Edvard Christian Møller, tillige Byskriver i Rudkøbing.
1775 – 1807: Ambrosius Nyborg
Han var tillige Birkedommer i Grevskabets Birk ligesom de to følgende Peter Thomas Wadsted og Jørgen
Nis Holm.
1830: Jacob Johan Lund - han blev exam. jur. 1795, tillige By-, Herreds- og Birkeskriver fra 1854.
I 1830 flyttedes Strynøs Tingsted til Rudkjøbing, og i 1855 inddroges Øen under Langelands S. Herred.
Bemærk:
Lokalhistorikeren Chr. Kiilsgaard (Rudkøbing) har i sine to bøger: ”Rudkøbing – Typografi og Bystyre” Del
1-2-3-4, skrevet meget om embedsmændene i Rudkøbing Bystyre i bl.a. 1600 tallet og i 1700tallet. Fx
om Byfoged Claus Bertelsen og hans dattersøn Byfoged Christian (Pedersen) Møller m.fl.
121

”Claus Jensen Møller” slægten på Strynø
Købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen i Ærøskøbing havde som tidligere nævnt også en datter
Anna Gommesdatter, og hun blev gift med Claus Jensen Møller i Ærøskøbing Kirke i 1690.
Anna Gommesdatter og Claus Jensen Møller fik børnene:



Salome Clausdatter født i Ærøskøbing i 1696, død på Strynø i 1780.
Gomme Clausen født i Ærøskøbing i 1698, død på Strynø i 1748.

Anna Gommesdatter døde i 1700 i Ærøskøbing, og i 1704 udnævnes Claus Jensen Møller til
Birkedommer/Birkefoged på Strynø.
Her kan det indskydes, at Strynø og Strynø Kalv var krongods og tilhørte kongen, men Kong Frederik
III af Danmark var kommet i gæld på grund af svenskekrigene i 1657-60, og i 1664 var Strynø Sogn
mellem det gods, kongen i gælds betaling tilskødede admiralitetsråd, senere landsdommer i
Odense, Jens Lassen til Dalum.
Lensordningen var blevet afløst af det amts-administrative system nogle år før, men retten til at opnå
pant i godset forbeholdt kronen sig. Denne rettighed i godset blev solgt ved offentlig auktion før 1720 til
kancelliråd Chr. Lassen, Jens Lassens søn.
Da det kan dokumenteres at Claus Jensen Møller blev udnævnt til Birkefoged på Strynø i 1704 er det
sandsynligvis enten admiralitetsråd og senere Landsdommer i Odense Jens Lassen eller hans søn
kancelliråd Chr. Lassen, der har udnævnt Claus Jensen Møller til denne stilling.
Personkredsen omkring den meget indflydelsesrige Byfoged Claus Bertelsen i Rudkøbing kan også have
deltaget i denne udnævnelse.
Under alle omstændigheder flytter Birkedommer Claus Jensen Møller samt hans to børn Salome
Clausdatter og Gomme Clausen sandsynligvis til Strynø omkring 1700 – 1704.
I ”Matriklen 1701” fremgår det, at ”Birkedommer Claus (Jensen) Møller overtager to gårde på Strynø
efter Jens Rasmussen Thøsing og Rasmus Jensen (Thøsing) hvilket beskrives nærmere senere i bogen.
Birkedommer Claus Jensen Møller døde omkring 1740 hvorefter hans søn Gomme Clausen udnævnes
som Birkefoged på Strynø i 1741.
Gomme Clausen, der blev gift med Cathrine Sophie Pedersdatter Friis, er den person som Gösta
Fugmann og hans bog ”Stryn’ske slægter fra middelalder til 1940” nævner som stamfader til ”Gomme
Clausen slægten” på Strynø.
Gomme Clausens søster Salome Clausdatter blev først gift med Jens Henrichsen Tøgersen; derpå skilt
og så gift med Albreth Pedersen Friis den 12/3 – 1723 i Strynø Kirke. Hun virkede som øens jordemoder
i mange år.
NB: Cathrine Sophie Pedersdatter Friis og Albreth Pedersen Friis var søskende, og deres far, Peder Friis
Albrethsen, havde gården mat.nr. 54 på Strynø Kalv. Se også bogen om Strynø Kalv.
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Matrikelkort for Strynø By 1791

(Kort og Matrikelstyrelsen Kbh.)
Gårdene som de lå i Strynø By før udflytningen.
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= The Beginning =

”Jens Thøsing slægtsgården mat nr. 16” i 1910 (Kirkevej 4)
(Foto: Kgl. Bibliotek)
På ovenstående foto ses ”Jens Thøsing slægtsgården” med mat. nr 16 der blev udflyttet til Møllevejen
24 i 1884. Bagved og sammenbygget med den ligger ”Rasmus (Jensen) Thøsing slægtsgården” mat.nr.
17 der blev udflyttet til Brovejen 5 i 1937.
Se også matrikelkortet på side 123 vedr. gårde og huse i Strynø By i 1700 tallet.
Torben Albret Christensen – der har aner på Strynø – forsker bl.a. i de gamle Strynø slægter, og han
fortæller i skrivende stund, at Claus Jensen Møllers ansættelse som birkefoged på Strynø i 1704 kan ses
i Danske Kancelli - Fynske og smålandske registre for perioden 1699-1707.Der fremgår det også, at Claus
Jensen Møllers efterfølger den tidligere Birkefoged på Strynø der ”for nogen tid siden er afgået ved
døden”.
I "kongelige resolutioner" fandt han også navnet på den tidligere Birkefoged på Strynø: Rasmus Jensen
Taasing (Thøsing). Han fortæller videre, at Strynø Birks tingbøger findes på Landsarkivet i Odense.

Den ældste Strynø Birk tingbog er fra perioden 1724 – 1751.
Marianne Raahauge Jørgensen har fundet informationer om at de to ”Thøsing gårde” skifter ejere fra
Jens Thøsing og Rasmus Thøsing til Birkefoged Claus Jensen Møller jf. dokumentet ”1701 Matrikel”
Den kendte ”Strynø slægtsforsker” Rasmus Dam afholdte i 1947 et foredrag på Strynø Afholdshjem med
titlen ”Gamle slægter og slægtsgårde på Strynø”. Jeg har ”plukket” følgende fra hans foredrag:
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”Den store nordiske krig 1700 – 1721 foranledigede svære skatter.
Om disse foreligger der for Strynø’s vedkommende et brev fra præsten, hr. Jørgen Clausen til Cancelliet i
Nyborg, hvori det hedder:
At han ihvorvel han intet ejer, vil han dog af yderste evne bestræbe sig for at betale de ham pålagde
Terminer. Degnen for den lille fattige Ø, Strynø, har Kongen i sin Nåde fritaget for Skat, hvorfor degnen
beder for Kongen.
Ellers er der kun Birkedommeren, Claus (Jensen) Møller og Birkeskriveren, der kan betale skat, da
bønderne er fritagne.
Endelig er der to mænd, der ernære sig kummerligt ved at reparere deres lille båd, og en mand, for
hvem det er særligt sløjt, idet han reparerede plovtøj. Ja, så var der endelig skrædderen Jacob Hansen,
men der var aldeles ingen skat at bekomme fordi han var afgået ved døden og havde, tilføjede præsten,
næsten som en bebrejdelse mod afdøde, sat øen i stor forlegenhed, idet de nu måttet have en fra
Rudkøbing til at sy for dem.
I året 1753 købte Greven på Tranekær, Ahlefeldt Laurvig, Strynø og formentlig Strynø Kalv og Holmene
for i alt 13.000 Rigsdaler. Dette køb indbefattede dog ikke bygningerne, der var selveje”
Rasmus Dam fortæller bl.a. dette om ”Thøsing slægten” omkring 1700:
”Slægten Thøsing er, som navnet fortæller, utvivlsomt indvandret fra Tåsinge, men det må være sket for
meget længe siden, thi allerede i den første matrikel fra 1691 optræder to af dette navn, nemlig Jens
Thøsing og Rasmus Thøsing, og boende ved siden af hinanden (mat. 16 og mat.nr 17).
Rasmus Thøsing er far til Christen Rasmussen Thøsing (født 1711) der blev gift to gange.
I første ægteskab fik Christen Rasmussen Thøsing sønnen Rasmus Christensen Thøsing, og i andet
ægteskab – med Karen Rasmusdatter – ligeledes en søn, Hans Christensen Thøsing.
Christen Rasmussen Thøsing var utvivlsomt en, efter den tids forhold, ret velstående mand, idet han og
konen Karen Rasmusdatter i året 1780 til Strynø Kirke skænkede en kostbar Kalk.”
Christen Rasmussen Thøsings søn Hans Christensen Thøsing blev gift med Marie Rasmusdatter, og da
han døde giftede hun sig med Axel Rasmussen - Axel Rasmussen tillagde sig efternavnet Thøsing, og
ham og Marie Rasmusdatter overtog gården mat. nr. 17. Denne ”Thøsing slægtsgren” udflyttede gården
mat.nr. 17 til Brovejen 5 i 1937.
Christen Rasmussen Thøsings søn Rasmus Christensen Thøsing (født 1736) blev gift med Barbara
Jensdatter der var datter af gårdejer Jens Madsen. Hendes morfar var gårdejer Rasmus Dam
(Stjernegade 18). I denne ”Dam slægt” var der senere sognefogeder igennem flere generationer.
Rasmus Christensen Thøsing overtager gården mat.nr. 16 efter sin far Christen Rasmussen Thøsing
Rasmus Christensen Thøsings søn Anders Rasmussen Thøsing blev gift med Maren Møllers Clausdatter
hvis far var gårdejer Claus Gommesen (Gammelgård på mat.nr. 3). Han var barnebarn af Birkedommer
Claus Jensen Møller.
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Anders Rasmussen Thøsing og Maren Møllers Clausdatter fik en datter Karen Møllers Andersdatter der
blev gift med gårdejer Rasmus Andreasen som havde gård mat.nr. 54 på Strynø Kalv.
Anders Rasmussen Thøsing og Maren Møllers Clausdatter fik også en søn Anders Thøsing Andersen, og
den ”Thøsing slægtsgren” udflyttede først gård mat.nr. 44 til Sandvejen 1 i 1831, og derpå udflyttede
Anders Thøsing Andersen søn Jens Thøsing Andersen gården på mat. nr. 15 til Møllevejen 22 i 1854. I
skrivende stund er den stadig i denne ”Thøsing slægtsgren”s eje.
Rasmus Christensen Thøsings datter Maren Rasmusdatter blev gift med Hans Jensen, og den ”Thøsing
slægtsgren” udflyttede gård mat.nr. 16 til Møllevejen 24 i 1885.
Rasmus Dam fortæller videre i sit foredrag:
”Skiftet efter Rasmus Christensen Thøsing, der døde i 1794, giver indtryk af, at også han var velhavende.
Der var således bl.a. fire heste på gården, ligesom han ejede adskillige jordlodder i Ærøskøbing, og at
disse var tilsammen vurderet til 1200 Rdl.”

vildt forvirrende….!
Det giver dog et indtryk af, at ”Thøsing slægten” på Strynø var velhavende i 1600/1700 tallet – og at
”Claus Jensen Møller/Gumme Clausen slægten” var flettet sammen med ”Thøsing slægten”…
I skrivende stund kan jeg ikke lade være med at reflektere over hvor mon ”Thøsing slægten” fik deres
velstand fra i 1600/1700 tallet..? thi som præsten, hr. Jørgen Clausen, skriver til Cancelliet i Nyborg var
Strynø en fattig ø på daværende tidspunkt…! Denne fattigdom bekræftes i øvrigt også af Førstelærer
Peder Gommesen Jeppesens beretning til forfatteren Acton Friis, se i denne bog side 9.
I skrivende stund gætter jeg på, at der har været en slags forretningsmæssig ”firkant-forbindelse”
mellem Odense - Ærøskøbing – Rudkøbing – Strynø forstået sådan, at de forskellige ejere af Strynø fra
1664 og frem til 1753: Landsdommer Jens Lassen (Odense), senere hans søn Kancelliråd Christian
Lassen (Odense), senere igen Admiral Seneca v. Hagedorn og endeligt Tolder Oluf Borch Lund i
Rudkøbing har haft tæt samarbejde med velhavende og indflydelsesrige personer/slægter i Ærøskøbing
(Smuglerskipper Claus Bertelsen og hans far Smuglerskipper Bertel Eriksen samt
købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen) og i Rudkøbing (Byfoged/rådmand/skipper/skibsreder
Claus Bertelsen og personkredsen omkring ham) og på Strynø er det ”Thøsing slægten” der er gårdejere
og Birkedommere på Strynø i 1600tallet, og som ejede jordlodder i Ærøskøbing.
Smugleri af heste fra Langeland – og Strynø..? - til det tyske hertugdømme Als, og derpå smugleri af
forbrugsvarer tilbage til Ærø/Langeland – og Strynø..? - var i øvrigt meget udbredt i 1600tallet… ;-)
Den legendariske smuglerkaptajn i Ærøskøbing, og senere Byfoged i Rudkøbing, Claus Bertelsen, og
Birkedommer Claus Jensen Møller på Strynø havde fælles ”familie relationer” idet
købmand/rådmand/borgmester Gomme Jensen i Ærøskøbing havde en søn, Peder Gommesen Gebert,
hvis svoger var Claus Bertelsen. Gomme Jensen havde også en datter, Anna Gommesdatter, og hun var
gift med Claus Jensen Møller… Anna Gommesdatters morfar og mormor var bogbindermestre i
Odense…
På de følgende sider vil vi imidlertid holde os til ”Claus Jensen Møller” slægten på Strynø.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen
Rasmus Pedersen
Claus Møller Pedersen

Gomme Pedersen
Maren Jensdatter

Peder Gommesen

Jens Nielsen Gommesen

Anne Marie Hansdatter

Magrethe Corneliusdatter

Anne Kirstine Christensdatter

Rasmus Pedersen
3 børn

Marie Rasmussen

Kathrine Pedersen
Carl Martin Nielsen

5 børn
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Matr. Nr. 42 a
”Lundsgård”
Nr. 42 deltes i litra a og
b i ca. 1845

Peder Gommesen
Kærvej 2

”Kærvej 2 gården i
Strynø by” blev
udflyttet i 1845

Gården i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Birkefoged Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesen født 1724 død 1787,
overtog gården på Mat.nr. 42 i Strynø by med fæstet jord på Kærvej 2 på et
tidspunkt i 17xx, og drev den frem til sin død i 1784.
Peder Gommesen
17xx - 1784

Gomme Pedersen
(Peders søn) og senere
konen/enken Maren
Jensdatter
1798 – 1829

Peder Gommesen
(Gommes søn)
1829 - 1859
Peder Gommesen
udflyttede gården fra
Strynø by til Kærvej 2 i
1845.
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Enken har muligvis drevet gården videre, og sønnen Gomme Pedersen, født
1757 – død 1818, har så overtaget gården efter sin moder på et tidspunkt.
Gomme Pedersen døde i 1818, og konen/enken Maren Jensdatter driver
gården i Strynø by frem til 1829 hvor Gomme Pedersens 1. søn Peder
Gommesen, født 1793 død 1863, overtog den.
I 1845 udflyttede Peder Gommesen gården på Mat. Nr 42 i Strynø by til den
fæstede jord på Kærvej 2.
I 1859 byttede Peder Gommesen sin udflyttede gård på Kærvej 2 med skipper
Jørgen Christensen fra slægten ”Jørgen Christensen” (skema 45) og som
havde gården på Kærvej 7.

Matr. Nr. 72
Grundstykket
oprindeligt udlagt som
”Møllelod” ved
udskiftningen i 1810.

Rasmus Pedersen
Kærvej 7

Møllen blev dog aldrig
opført på Kærvej 7, men
derimod på Møllevejen
28 hvor den stadig står i
skrivende stund.

Gården i 1957
Avlsbygningen ligger noget syd for stuehuset.
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Peder Gommesen,
senere konen/enken
Anne Kirstine
Christensedatter
1860 – 1873
Rasmus Pedersen
(Peders søn)
1873 – 1908

Peder Gommesen døde i 1863, og konen/enken Anne Kirstine Christensdatter
drev gården på Kærvej 7 videre.
Peder Gommesens 1. søn Rasmus Pedersen, der var sømand, overtog gården
på Kærvej 7 i 1873. Han var gift med Marie Rasmussen fra ukendt slægt.
NB:
Grundstykket Mat. Nr. 72 var oprindeligt udlagt som møllelod til bygning af en
mølle ved udskiftningen i 1810, men i stedet for en mølle blev en gård
udflyttet eller opført på grunden Kærvej 7 efter 1810.

Hans Sørensen Madsen
1944 - 1978
Elisabeth Madsen
(født Jørgensen)
1978 - 1981

I 1908 solgtes gården ud af ”Gomme Clausen” slægten, men i 1944 er gården
tilbage i ”Claus Jensen Møller” slægten idet Hans Sørensen Madsen køber
gården.
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Matr. Nr. 46 a
Nr 46 blev delt i litra a
og b kort før 1858

Jens Nielsen Gommesen
Pletkærvej 6

Gården blev udflyttet
fra Strynø by til
Pletkærvej 6 i 1841

Gården i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Cornelius Rasmussen,
senere enken Barbara
Hansdatter
1797 - 1828

Jens Nielsen Gommesen
1828 – 1841
Han udflyttede gården
fra Strynø by til
Pletkærvej 6 i 1841.

Gomme Pedersens 2. søn Jens Nielsen Gommesen, født 1797 død 1853, var
gift med Ane Margrethe Corneliusdatter fra slægten ”Corneliussen” (skema
11).
Jens Nielsen Gommesen ”giftede sig” dermed til gården idet ham og konen
Ane Margrethe Corneliusdatter overtog gården på Mat. Nr 46 i Strynø by samt
den fæstede jord på Pletkærvej 6 i 1828 efter enken Barbara Hansdatter –
mor til Ane Margrethe Corneliusdatter.

Jens Nielsen Gommesen
1841 – 1846

I 1841 udflyttede Jens Nielsen Gommesen gården på Mat.nr. 46 i Strynø by til
marken på Pletkærvej 6.

Rasmus Rasmussen
Birkholm
1846 - 1874
(Pletkærvej 6)

I 1846 byttede Jens Nielsen Gommesen sin udflyttede gård på Pletkærvej 6
med Rasmus Rasmussen Birkholm fra slægten ”Brandt Birkholm” (skema 8)
der havde gården på Mat. Nr 43a i Strynø by samt den opdyrkede jord på
nutidens Kærvej 5.
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Mat. Nr. 43a
Gården fik sin jord delt i
litra a, b og c i 1885.

Jens Nielsen Gommesen
Kærvej 5

43b og c udgjorde kun
en lille del af gårdens
byjord.
Resten matrikuleredes
under 43d i 1936.
Gården udflyttet fra
Strynø by i 1878.

Rød markering er jorden til Kærvej 5

Jens Nielsen Gommesen
1846 – 1848
(Strynø By)

Jacob Mortensen
1848 – 1885
Udflytter gården fra
Strynø by til tæt på
havet ude på den
fæstede jord på Kærvej
5 i 1878.
Gården brændte i 1961
og en ny blev opført tæt
ved vejen.
Axel Thøsing Hansen
1921 - 1958

Jens Nielsen Gommesen fik tre børn i ægteskabet med Ane Margrethe
Corneliusdatter, men ingen af børnene videreførte gården på Mat. Nr 43a i
Strynø by og den fæstede jord på Kærvej 5.
Jens Nielsen Gommesen solgte således gården på Mat. Nr 43a i Strynø by til
Jacob Mortensen fra slægten ”Rasmus & Henrich Jacobsen samt Rasmus
Mortensen Strynø Kalv” (skema 31A) i 1848 - fem år før sin død i 1853.
I 1878 udflyttede Jacob Mortensen gården på Mat. Nr. 43a i Strynø by til en
placering næsten helt nede ved havet på nutidens Kærvej 5. I skrivende stund
står den gamle staldbygning stadig på den placering.
Axel Thøsing Hansen købte gården nede ved stranden i 1921 og driver den
frem til 1958 hvor han sælger den til Knud Rasmussen fra slægten ”Anders
Clausen” (skema 4A). Han driver gården frem til 1961 hvor gården brændte og
en ny ved navn ”Korskilde” blev opført, men nu helt oppe ved vejen hvor den
stadig ligger i skrivende stund.
Knud Rasmussen solgte den nye gård til fabrikant Paul Salomonsen i 1966.

Claus Gommesen
Rasmusen
1969 - 1998

I 1969 solgte Paul Salomonsen den nye gård ”Korskilde” oppe ved Kærvejen 5
til Claus Gommesen Rasmussen fra slægten ”Claus Jensen Møller” slægten
skema 12A.
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Kærvej 5 gården nede ved stranden

(Foto: Sylvest jensen i 1939)

Den nyopførte gård oppe ved selve Kærvejen 5

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader:Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Peder Gommesen Jensen

Birthe Rasmusdatter

Mor: Birthe Rasmusdatter
Kone: Maren Rasmusdatter

Jens Thøsing Pedersen

Claus Gommesen

Maren Møllers Clausdatter

Karen Andreasdatter

(Fætter/kusine)

Rasmus Andreasen Jensen

Gomme Jensen

Kone: Maren Hansdatter

Kone: Inger Marie Jørgensdatter
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Mat. Nr. 3a
”Gammelgård” er en af
de tre største på Strynø,
og den udflyttedes
delvist inde fra Strynø
by til Fredensgade 14 i
1857.
Til venstre i billedet ses
stuehuset fra 1857.
Stalden til højre er af
nyere dato, og den
erstattede den gamle
staldbygning der blev
revet ned.
Murermester Thorkild
Nielsen på Strynø
byggede den nye
staldbygning.

Den udflyttede ”Gammelgård” i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
”Gammelgård” mat.nr 3 lå i byen lige øst for Majtræspladsen. Det var en af de
største gårde på øen. Den blev delvist nedbrudt og udflyttet i 1857 til
Fredensgade 14.
Birkefoged Gomme Clausen, 2. søn Claus Gommesen (født ca 1734) ejede
”Gammelgård” ved sin død i 1794
Claus Gommesen var gift med Karen Andreasdatter fra slægten ”Steffen
Larsen” (skema 38).
De fik børnene:




Maren Clausdatter
Anne Clausdatter (Ane Marie Clausdatter)
Maren Møllers Clausdatter (1775 - 1840)

Maren Clausdatter blev gift med Mads Pedersen fra slægten ”Peder
Christensen” (skema 15) i 1781.
Anne Clausdatter blev gift med Sognefoged Rasmus Rasmussen Dam fra
slægten ”Dam” (skema 1A). Han havde da gård mat. nr. 7 i Strynø By, og den
blev Sognefogedgård i flere generationer.
Marens Møllers Clausdatter blev gift med Anders Thøsing Rasmussen fra
slægten ”Thøsing” (skema 2A) i 1794.
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Claus Gommesens
datter Maren Møllers
Clausdatter bliver gift
med Anders Thøsing
Rasmussen i 1794, og
han står derpå som ejer
af gården indtil sin død i
1797.

Jens Thøsing Pedersen
”Gammelgård” på Mat nr. 3 i Strynø by
Claus Gommesen og Karen Andreasdatter døde begge to i 1794.
Samme år døde også Anders Thøsing Rasmussens far Rasmus Thøsing
Christensen fra slægten ”Thøsing” (skema 2A) og som havde ”Thøsing
slægtsgården” mat.nr. 16
Marens Møllers Clausdatter og Anders Thøsing Rasmussen overtager
”Gammelgård” i Strynø by i 1794 efter Claus Gommesen død.
Bemærk:
Anders Thøsing Rasmussen overtog således ikke sin afdøde (1794) fader
Rasmus Thøsing Christensen gård på mat. nr 16 idet han giftede sig til den
større ”Gammelgård” på mat.nr. 3 i 1794.
Det blev i stedet for Rasmus Thøsing Christensens datter Maren
Rasmusdatter, gift med Hans Jensen fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3A),
der overtog Rasmus Thøsing Christensens gård mat.nr. 16 i 1794/96

Efter Anders Thøsing
Rasmussens død i 1797
gifter enken Maren
Møllers Clausdatter sig
med sin fætter Jens
Thøsing Pedersen der
nu står som ejer af
”Gammelgård” i årene
1797 – 1827.

”Thøsing slægtsgården” på mat. nr. 16 var i øvrigt den ene af de to gårde som
gårdejer Claus Gommesens farfar Birkedommer Claus Jensen Møller havde
overtaget ved sin udnævnelse i 1704…!
Anders Thøsing Rasmussen døde imidlertid allerede 3 år efter, i 1797, og
enken Maren Møllers Clausdatter giftede sig efterfølgende i 1798 med sin
fætter enkemanden Jens Thøsing Pedersen, der er afdøde Claus Gommesens
nevø (brodersøn).
Jens Thøsing Pedersen, født 1763 død 1827, var 2. søn af Peder Gommesen
(født 1724) og broder til Gomme Pedersen. De har gården mat. nr. 42 i Strynø
by, og dyrker jorden på Kærvej 2.
Jens Thøsing Pedersen var først gift med Birthe Rasmusdatter fra slægten
”Rasmus Rasmussen” (skema 56 ). Jens Thøsing Pedersen og Birthe
Rasmusdatter fik sønnen Peder Gommesen Jensen i 1792.
Birthe Rasmusdatter døde i 1794 (hun døde muligvis i barselseng) hvorefter
Jens Thøsing Pedersen giftede sig med Kirsten Jacobsdatter fra slægten
”Corneliussen” (skema 11). Hun døde i 1796 uden at efterlade sig børn (hun
døde muligvis også i barselseng).
Jens Thøsing Pedersen giftede sig efterfølgende med sin kusine Maren
Møllers Clausdatter i 1798, og de drev efterfølgende ”Gammelgård” inde i
Strynø by samt den tilhørende fæstede jord.
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Jens Thøsing Pedersen og Marens Møllers Clausdatter fik en del børn, heraf
sønnerne Claus Gommesen Jensen, Rasmus Andreasen Jensen og Gomme
Jensen.
Jens Thøsing Pedersen og Birthe Rasmusdatters søn Peder Gommesen
Jensen (født 1792 død 1870) giftede sig til gården på Korsvejen 2 (Strynø by).
Jens Thøsing Pedersen og Marens Møllers Clausdatters søn Claus Gommesen
Jensen blev født i 1799 og døde allerede i 1829.
Claus Gommesen Jensen stod vel egentligt for at skulle overtage
”Gammelgård” efter faderen Jens Thøsing Pedersens død i 1827, men jeg
gætter på, at Claus Gommesen Jensens helbred var dårligt, og han var
endvidere ungkarl, så derfor overtog Jens Thøsing Pedersens noget yngre søn
Gomme Jensen (født 1808 død 1842) derfor ”Gammelgård” efter Jens
Thøsing Pedersens død.
Jens Thøsing Pedersen og Marens Møllers Clausdatters søn Rasmus
Andreasen Jensen (født 1803 død 1881) giftede sig til gården på Stjernegade
16 (Strynø by).
Efter Jens Thøsing
Pedersens død i 1827
overtog hans søn
Gomme Jensen nu
”Gammelgård” i årene
1827 – 1843.

Jens Thøsing Pedersen og Marens Møllers Clausdatters søn Gomme Jensen
overtager ”Gammelgård” i Strynø by efter faderen Jens Thøsing Pedersens
død i 1827.
Gomme Jensen var gift med Inger Marie Jørgensdatter fra slægten ”Peder
Clausen Dam” (skema 24A) i 1838.
De får to børn, sønnen Gomme Jensen Gommesen - samt datteren Maren
Møllers Gommesdatter der forbliver ugift hele livet.

Gomme Jensen døde i
1842, og enken Inger
Marie Jørgensdatter
gifter sig med Peder
Jensen.
Peder Jensen står nu
som ejer af
”Gammelgård” i årene
1843 - 1883
Peder Jensen udflyttede
delvist ”Gammelgård”
fra Strynø by til
Fredensgade 14 i 1857.
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Gomme Jensen dør allerede i 1842, og enken Inger Marie Jørgensdatter
giftede sig derpå med Peder Jensen fra slægten ”Peder Pedersen” (skema
23A).
Peder Jensen og Inger Marie Jørgensdatter fik syv børn, herunder sønnen
Jørgen Pedersen.
I 1843 udgår ”Gammelgård” af ”Blodets strøm” i slægten ”Claus Jensen
Møller” idet Peder Jensen fra slægten fra slægten ”Peder Pedersen” (skema
23A) gifter sig med Gomme Jensens enke Inger Marie Jørgensdatter der var
fra slægten ”Peder Clausen Dam” (skema 24A).

Bemærk:
Det blev ikke Gomme Jensens søn, sømand Gomme Jensen Gommesen, der
kom til at overtage ”Gammelgård” efter faderens død i 1842, men derimod
moderen Inger Marie Jørgensdatters nye mand Peder Jensen og hans
efterkommere.
I 1883 overtager Peder Jensens søn Jørgen Pedersen således den udflyttede
”Gammelgård” på Fredensgade 14 efter faderen Peder Jensens død.
Dermed udgår ”Gammelgård” af ”Claus Jensen Møller” slægten, og
efterkommerne efter Peder Jensen og Inger Marie Jørgensdatter er ikke med i
denne slægtsbog ”Claus Jensen Møller” thi de ligger ikke i ”Blodets strøm”
efter Claus Jensen Møller og hans søn Gomme Clausen.
På de følgende sider beskrives derfor i nævnte rækkefølge:


Jens Thøsing Pedersens 1. søn Peder Gommesen Jensen og hans
efterkommere.



Jens Thøsing Pedersens 2. søn Rasmus Andreasen Jensen og hans
efterkommere.



Jens Thøsing Pedersens 3. søn Gomme Jensens 1. søn sømand
Gomme Jensen Gommesen og hans efterkommere.

137

Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 1 søn Peder
Gommesen Jensen
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Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Peder Gommesen Jensen

Birthe Rasmusdatter

Maren Rasmusdatter

Mat nr. 30a
Mat 30b er inddraget
under 27b (Brovejen 8)

Peder Gommesen Jensen
Korsvejen 2

Marens Rasmusdatters
fader:
Rasmus Rasmussen
17xx – 1811
Strynø by
Gården udflyttet fra
Strynø by mellem 1810
og 1816.

Korsvejen 2 i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

Jens Thøsing Pedersens 1. søn Peder Gommesen Jensen, født 1792 død 1870,
blev gift med Maren Rasmusdatter fra slægten ”Rasmus Rasmussen” (skema
29). I perioden 1810 – 1816 udflyttede Peder Gommesen Jensen gården på
Mat. Nr 30 i Strynø by til den fæstede jord på Korsvejen 2.
Peder Gommesen
Rasmussen
1811 – 1861
Han udflyttede gården
fra byen til mark.

Peder Gommesen Jensen og Maren Rasmusdatter fik børnene:
1. Birthe Stine Pedersdatter født 1814 død 1898
2. Maren Pedersdatter født 1817 død 1904
Peder Gommesen Jensen og Maren Rasmusdatters 2. datter
Maren Pedersdatter blev først gift med Niels Madsen Nielsen fra slægten
”Niels Madsen Erichsen” der i sin tid var udvandret fra Lindelse Sogn (skema
28) til Strynø.

Maren Pedersdatter &
Niels Madsen Nielsen
Korsvej 2
1861 - 1863

Han drev gården og den fæstede jord på Korsvejen 2 efter svigerfaderen
Peder Gommesen Jensens død, men Niels Madsen Nielsen dør selv i 1862.
Konen/enken Maren Pedersdatter gifter sig efterfølgende med Claus
Rasmussen fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3A).

Maren Pedersdatter &
Claus Rasmussen
Korsvej 2
1863 - 1910

Maren Pedersdatter får ikke børn med sine ægtemænd, og gården på
Korsvejen 2 udgår dermed i denne slægtsbog idet gården sælges ud af
slægten ”Claus Jensen Møller” i 1910.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 1 søn Peder
Gommesen Jensens 1 datter Birthe Stine Pedersdatter – del I

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Peder Gommesen Jensen

Birthe Rasmusdatter

Maren Rasmusdatter

Birthe Stine Pedersdatter
Hans Christensen Thøsing
Axelsen

Rasmus Andreasen Hansen

Axel Thøsing Hansen

Karen Møllers Rasmussen

Barbara Rasmusdatter

Karen Rasmussen

(Fætter/kusine)

Karen Møllers Hansen
Jens Axel Knudsen

Hans Axelsen Thøsing Hansen
Karen Jensen

Jens Hansen
Anna Jørgensen

Axel Hansen
Gift med Connie
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Mat nr. 17a
”Thøsing slægtsgården”
mat nr. 17 i Strynø By
blev overtaget af
Birkdommer Claus
Jensen Møller i
1701/1704.

Birthe Stine Pedersdatter & Hans Christensen Thøsing Axelsen
Brovejen 5

Det er uvist hvor længe
han havde gården.
Se også side 124 ”The
Beginning”

Gården i i 1939
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Axel Rasmussen
1795 – 1829
Strynø by
Kirkevej 4

Deres søn, Hans
Christensen (Thøsing)
Axelsen blev gift med
Birthe Stine
Pedersdatter
og de overtager gården
1829 – 1874
Strynø by
Kirkevej 4

Axel Rasmussen fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3A) gifter sig til ”Thøsing
slægtsgården” mat nr. 17 i Strynø By gennem Hans Christensen Thøsings enke
Marie Rasmusdatter i 1795. Axel Rasmussen Han tillagde sig der på det ekstra
efternavn ”Thøsing”.
Axel Rasmussen Thøsing og Marie Rasmusdatters søn, Hans Christensen
Thøsing Axelsen, var først gift med Peder Gommesen Jensens farbror Claus
Møller Pedersens datter Anne Kathrine Clausdatter fra slægten ”Claus Jensen
Møller” (skema 12B) men hun døde i 1829 uden at efterlade sig overlevende
børn.
Enkemanden Hans Christensen Thøsing Axelsen blev efterfølgende gift i 1830
med Peder Gommesen Jensen og Maren Rasmusdatters 1. datter Birthe Stine
Pedersdatter fra slægten ”Claus Jensen Møller” (skema 12A).
Birthe Stine Pedersdatter og Hans Christensen Thøsing Axelsen fik 9 børn,
heraf Axel Thøsing Hansen født 1834 død 1915.

Axel Thøsing Hansen
Brovejen 5
1874 – 1910
Strynø by
Kirkevej 4

Axel Thøsing Hansen blev gift i 1855 med sin kusine Barbara Rasmusdatter
der er datter af Rasmus Andreassen Jensen i slægten ”Claus Jensen Møller”
(skema 12A).
Rasmus Andreassen Jensens far var Jens Thøsing Pedersen.
Axel Thøsing Hansen og Barbara Rasmusdatter fik 4 børn, heraf sønnerne
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Hans Axelsen Thøsing
Hansen
Brovejen 5
1910 – 1923
Strynø by
Kirkevej 4

Hans Axelsen Thøsing Hansen, født 1857 død 1929, (styrmand) og Rasmus
Andreasen Hansen, født 1859, (skibsfører).
Axel Thøsing Hansen overtog gården mat. nr 17 på Kirkevej 4 i Strynø by med
den fæstede jord på Brovejen 5 i 1874 efter sin far Hans Christensen Thøsing
Axelsen.
Axel Thøsing Hansens kone Barbara Rasmusdatter dør i 1863, og han giftede
sig efterfølgende med Maren Jørgensdatter fra slægten ”Niels Madsen
Erichsen” (skema 28) i 1872.
Axel Thøsing Hansen og Barbara Rasmusdatters 1. søn Hans Axelsen Thøsing
Hansen blev gift med Karen Jensen fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3A).
Hans Axelsen Thøsing Hansen overtager gården i Strynø by og den fæstede
jord til gården på Kirkevej 4 i 1910 efter sin far Axel Thøsing Hansen.
Hans Axelsen Thøsing Hansen køber senere den fæstede jord på Brovejen 5
af stamhuset Ahlefeldt i 1910.
Hans Axelsen Thøsing Hansen og Karen Jensen fik en del børn, der alle er født
i Ærøskøbing på Ærø. Hans Axelsen Thøsing Hansens 2. søn Jens Hansen blev
gift med Anna Jørgensen fra slægten ”Steffen Larsen” (skema 38).

Jens Hansen
Brovejen 5
1923 – 1962
Kirkevej 4
Brovejen 5

Jens Hansen overtager Brovejen 5 efter sin far Hans Axelsen Thøsing Hansen i
1923. Jens Hansen udflytter gården fra Kirkevej 4 i Strynø by til Brovejen 5 i
1937.
Jens Hansen og Anna Jørgensen fik en del børn, heraf Axel Hansen, født 1925.

Axel Hansen
Brovejen 5
1962 – 19xx
Brovejen 5

Axel Hansen overtager slægtsgården Brovejen 5 efter sin far Jens Hansen i
1962.
Axel Hansen blev senere gift og de får børn, men deres forløb er ikke kendt i
skrivende stund.
Ved siden af gården på Brovejen 5 var Axel Hansen også graver på Strynø
Kirkegård i mange år.
Som man kan læse frem til denne side her i bogen, så var ”Thøsing slægten”
og ”Claus Jensen Møller” slægten og gården i Strynø By mat. nr 17 ”filtret
godt sammen” lige fra 1701…
Stuehuset til gården på mat.nr. 17 i Strynø By står der såmænd stadig i
skrivende stund. Det blev ikke udflyttet til Brovejen 5 i 1937; der byggede man
et helt nyt stuehus til den nybyggede gård.
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Mat nr 34b

Rasmus Andreasen Hansen

Søndrevej 7

Søndrevej 7

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

Rasmus Andreasen
Hansen
1885 - 1908

Axel Thøsing Hansen og Barbara Rasmusdatter 2. søn, skibsfører Rasmus
Andreasen Hansen, blev først gift (1882) med Karen Møllers Rasmussen i fra
slægten ”Anders Clausen” (skema 4A).
I 1885 køber skibsfører Rasmus Andreasen Hansen huset på Søndrevej 7 af
skibsfører Lars Hansen, og i 1903 selve grunden af stamhuset Ahlefeldt.
Karen Møllers Rasmussen døde i 1895 i samme måned som hun fødte
datteren Karen Møllers Hansen.
Rasmus Andreasen Hansen blev efterfølgende gift med Karen Rasmussen fra
slægten ”Peder Pedersen” (skema 23A) i 1899.
Karen Rasmussen var enke efter styrmand Hans Rasmussen Larsen.
I 1908 overdrager Rasmus Andreasen Hansen huset på Søndrevej 7 til sine to
døtre, Barbara Hansen og Maren Møllers Hansen hvorefter Rasmus
Andreasen Hansen og hans kone Karen Rasmussen flytter ind i huset på
Kirkestrædet 5.
NB:
Huset på Søndrevej 7 blev opført af sømand Niels Jørgensen i 1870. I 1876
blev det købt af skibsfører Lars Hansen, der havde huset 1876 – 1885.
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Mat nr 66b

Rasmus Andreasen Hansen
Kirkestrædet 5

”Kirkely”

(Foto: Rasmus Ranum, 2017)

Hans Rasmussen Larsen
Karen Rasmussen
1881 - 1903

Karen Rasmussen og styrmand Hans Rasmussen Larsen boede på
Kirkestrædet 5.
Styrmand Hans Rasmussen Larsen døde, og enken Karen Rasmussen giftede
sig med skibsfører Rasmus Andreasen Hansen i 1899. De fik ingen børn.

Rasmus Andreasen
Hansen
1903 - 1906

I 1903 flyttede Rasmus Andreasen Hansen og Karen Rasmussen ind i huset på
Kirkestrædet 5.
Strøtanker
I 1960erne boede der en familie med efternavnet Sigismund Borregaard i
huset.
De var jo nabo til os på Kirkestrædet 3, og det gjorde et stort indtryk på mig,
at deres søn havde en hundepisk fra Grønland som han drønede rundt og
piskede med i deres have.
Ca. 35 år senere kom jeg selv til at bo i Grønland efter at have sejlet som
styrmand i Grønlandsfarten i en længere årrække forud…!
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Mat nr 32a
Nr 32 deltes i litra a og b
(Møllevejen 4) omkring
1830

Karen Møllers Hansen
Næbbevej 2

Det gamle gårdsanlæg
fra den udflyttede gård i
1833-33 med senere
tilbygninger i 1880 blev
bygget sammen med et
helt nyt gårdsanlæg i
1930erne

Gården i 1989, stuehuset er fra 1930
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

Niels Christian Knudsen
1890 – 1938
Næbbevej 2

Axel Thøsing Hansen og Barbara Rasmusdatter 2. søn, skibsfører Rasmus
Andreasen Hansen, blev først gift (1882) med Karen Møllers Rasmussen i fra
slægten ”Anders Clausen” (skema 4A), men hun døde i 1895 i samme måned
som hun fødte datteren Karen Møllers Hansen som var det sidste barn ud af 5
børn. Karen Møllers Hansen og Jens Axel Knudsen har sandsynligvis boet på
Jens Axel Knudsens fader Niels Christian Knudsens gård på Næbbevej 2 indtil
Karen Møllers Hansens døde i 1925. Efter Karen Møllers Hansens død købte
Jens Axel Knudsen gården på Sandvejen 2 i 1925. Jens Axel Knudsen var ellers
ældste søn af Niels Christian Knudsen der ejede gården på Næbbevej 2 fra
1890 til 1938. Det blev dog Niels Christian Knudsens yngste søn Christian
Peter Knudsen der overtager gården i 1938 frem til 1972.
Enkemanden Jens Axel Knudsen giftede sig med Ellen Magrethe Jensine
Christiansen (fra Svendborg) i 1934 og de fik sønnen Karl Møllers Knudsen,
født i 1940. Jens Axel Knudsen dør i 1953 hvorefter Ellen Magrethe Jensine
Christiansen driver gården på Sandvejen 2 frem til 1962 hvor Laurids Madsen
køber gården på Sandvejen 2. Han sælger gården i 1971 til Hans Peter
Christensen (HP). Jens Axel Knudsen og Ellen Magrethe Jensine fik en søn Karl
Møllers Knudsen født i 1940. Han købte huset på Søndrevej 13 i 1979.

Marie Elisabeth
Knudsen
1937 - 1958
Kirkevej 3

Karen Møllers Hansen, født 1895 død 1925, blev gift med Jens Axel Knudsen
fra slægten ”Axel Andreasen” (skema 5) i 1916. I ægteskabet fik de to børn,
Rasmus Knudsen og Mary Elisabeth Knudsen. Rasmus Knudsens skæbne er
ukendt i skrivende stund. Mary Elisabeth Knudsen boede i huset på Kirkevej 3
(”Stråhatten”) fra 1937 – 1958. I skrivende stund er det ukendt hvem hun var
gift med og om de fik børn.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 1 søn Peder
Gommesen Jensens 1 datter Birthe Stine Pedersdatter – del II

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Peder Gommesen Jensen

Birthe Rasmusdatter

Maren Rasmusdatter

Birthe Stine Pedersdatter
Hans Christensen Thøsing
Axelsen

Axel Thøsing Hansen
Barbara Rasmusdatter
(Fætter/kusine)

Hans Axelsen Thøsing Hansen
Karen Jensen

Axel Thøsing Hansen
Jensine Jacobsen
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Mat. Nr. 43a
Gården fik sin jord delt i
litra a,b og c i 1885. 43b
og c udgjorde kun en
lille del af gårdens
byjord.

Axel Thøsing Hansen
Kærvej 5 nede ved stranden

Resten matrikuleredes
under 43d i 1936.
Gården udflyttet fra
Strynø by i 1878.
Ejerforhold gennem
tiden:

Rasmus Rasmussen
Birkholm
1838 - 1846
(Strynø by)
Jens Nielsen Gommesen
1846 – 1848
(Strynø By)

Jacob Mortensen
1848 – 1885
(Strynø By)
Peder Jacobsen
1885 – 1921
(Strynø By)

Den udflyttede ”Kærvej
5 gård” helt nede ved
stranden (den der
brændte)
Axel Thøsing Hansen
1921 - 1958

”Korskilde” gården på
Kærvej 5 oppe ved
Korsvejen i slægten:
Claus Gommesen
Rasmusen
1969 - 1998

(Foto: Sylvest Jensen, 1939)

I 1846 byttede Jens Nielsen Gommesen sin udflyttede gård på Pletkærvej 6
med Rasmus Rasmussen Birkholm fra slægten ”Brandt Birkholm” (skema 8)
der havde gården på Mat. Nr 43a i Strynø by samt den opdyrkede jord på
nutidens Kærvej 5 fra 1838 – 1948.
Jens Nielsen Gommesens farfar Peder Gommesen var far til Jens Thøsing
Pedersen der var Hans Axelsen Thøsing Hansens farmors farfar.
Hans Axelsen Thøsing Hansen, der havde ”Thøsing slægtsgården” mat.nr. 17 i
Strynø By, var gift med Karen Jensen fra slægten ”Jens Axelsen” (skema 3A),
og deres 1. søn Axel Thøsing Hansen blev gift med Jensine Jacobsen fra
slægten ”Rasmus & Henrich Jacobsen” (skema 31A ) i 1918.
Axel Thøsing Hansens kone Jensine Jacobsens far var Peder Jacobsen og
hendes farfar var Jacob Mortensen, og det var Jacob Mortensen der
udflyttede gården på Mat. Nr. 43a i Strynø by til marken på Kærvej 5 (nede
ved stranden, se foto) i 1879.
Axel Thøsing Hansen og Jensine Jacobsen overtog den udflyttede gård i 1921
og drev den frem til 1958. I 1958 købte Knud Rasmussen gården og han drev
den frem til den brændte i 1966. I 1966 blev en ny gård opført helt oppe ved
Kærvej hvor den stadig ligger i skrivende stund. I 1966 købte Paul Salomonsen
den nye gård som han i 1969 solgte til Claus Gommesen Rasmussen fra
slægten ”Claus Jensen Møller”. I 1998 blev gården solgt ud af slægten.
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Mat. nr. 71b
”Solvang”

Axel Thøsing Hansen
Fredensgade 13

Fredensgade 13

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)
Axel Thøsing Hansen
1957 – 1966

I 1958 solgte Axel Thøsing Hansen og Jensine Jacobsen den udflyttede gård
på Kærvej 5 (nede ved stranden) hvorefter de købte huset på Fredensgade 13
som ”aftægtsbolig”.
Dette hus var opført i 1906 af skibsfører Hans Rasmussen Hansen, men havde
også andre ejere inden 1957.
Axel Thøsing Hansen og Jensine Jacobsen fik en søn Bent Thøsing Hansen i
1934; hans skæbne er ukendt i skrivende stund.
NB:
I 1968 købte arkæolog Jens Bech huset, og så vidt vides i skrivende stund er
huset stadig i denne slægt.
Bemærk:
Axel Thøsing Hansen bror Jens Hansen overtog ”Thøsing slægtsgården” mat.
nr 17 i Strynø By i 1923. Han udflyttede denne slægtsgård til Brovejen 5 i 1937
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 2 søn Rasmus
Andreasen Jensen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Anne Marie Hansdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen
Maren Møllers Clausdatter
(Fætter/kusine)

Jens Thøsing Rasmussen
Birthe Stine Larsdatter

Barbara Rasmusdatter
Axel Thøsing Hansen
Rasmus Andreasen Jensen

(Kusine/fætter)

Maren Hansdatter
Hans Jørgen Rasmussen
Anne Kathrine Hansen

Claus Gommesen Rasmussen
Maren Mortensen
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Mat.nr. 9a

Rasmus Andreasen Jensen
Stjernegade 16

9b (Kirkevej u.adresse)
blev skilt fra i ca. 1820

Gården ses midt i billedet fra 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

Jens Thøsing Pedersens 2. søn Rasmus Andreasen Jensen, født 1803 død
1881, giftede sig til gården på Stjernegade 16 på følgende vis:
Hans Jørgensen
1804 - 1830

Hans Jørgensen fra slægten ”Jørgen Rasmussen og Rasmus Hansen” (skema
32) og hans kone Barbara Jensdatter fra slægten ”Dam” (skema 1A) havde
gården på Stjernegade 16 fra 1804 – 1830.
De fik fire børn, herunder datteren Maren Hansdatter.
Maren Hansdatter blev gift med Rasmus Andreasen Jensen fra slægten ”Claus
Jensen Møller” (skema 12A) i 1829.

Rasmus Andreasen
Jensen
1830 – 1875

Rasmus Andreasen Jensen og Maren Hansdatter overtager gården på
Stjernegade 16 i 1830.
Rasmus Andreasen Jensen og Maren Hansdatter fik 4 overlevende børn:
1.
1.
2.
3.

søn Jens Thøsing Rasmussen
datter Barbara Rasmusdatter
søn Hans Jørgen Rasmussen
søn Claus Gommesen Rasmussen

Sønnen Jens Thøsing Rasmussen blev gift med Birthe Stine Larsdatter fra
slægten ”Rasmus & Henrich Jacobsen” (31A). De fik ingen overlevende børn.
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Datteren Barbara Rasmusdatter blev gift med Axel Thøsing Hansen hvis
morfar var Peder Gommesen Jensen som var Barbara Rasmusdatters
farbroder. Axel Thøsing Hansen havde gården på Brovejen 5.
Sønnen Hans Jørgen Rasmussen blev gift med Anne Kathrine Hansen fra
slægten ”Thøsing” (skema 2A ) i 1869.
Hans Jørgen
Rasmussen, senere
konen/enken Ane
Kathrine Hansen
1875 – 1904

Hans Jørgen Rasmussen og Anne Kathrine Hansen overtager gården på
Stjernegade 16 i 1875.
Hans Jørgen Rasmussen og Anne Kathrine Hansen fik to børn, Rasmus
Andreasen Rasmussen (født 1869) og Hans Axelsen Rasmussen (født 1873).
Rasmus Andreasen Rasmussen blev gift med Birthe Stine Rasmussen fra
slægten ”Niels Strangesen” (skema 6).
Rasmus Andreassen Rasmussen køber Mat. Nr. 54 ”Den tredje gård” på
Strynø Kalv af Rasmus Jensen Rasmussen i 1899.

Hans Axelsen
Rasmussen, senere
konen/enken Marie
Cæcilie Larsen
1904 – 1965
Else
Rasmussen/Jørgensen
og Helge Jørgensen
1965 – xxxx

Hans Axelsen Rasmussen giftede sig med Marie Cæcilie Larsen fra Humble på
Langeland. De overtog gården på Stjernegade 16 i 1904.
De fik ikke selv børn, men adopterede en pige, Else Rasmussen.
Else Rasmussen blev gift med Helge Jørgensen som var søn af Jørgen Andreas
Jørgensen fra slægten ”Steffen Larsen (skema 38) og Marie Jørgensen (født
Jørgensen).
Marie Jørgensen (født Jørgensen) var datter af Anne Marie Jørgensen (født
Madsen) fra slægten ”Mads Jørgensen” (skema 71) og som var gift med
Henrik Jørgensen, der havde gården på Nørrevej 12.
Henrik Jørgensen var også fra slægten ”Steffen Larsen” (skema 38). Jørgen
Andreas Jørgensen og Marie Jørgensen var fætter og kusine da deres fædre
var brødre.
Else Rasmussen og Helge Jørgensen fik datteren Tove Jørgensen.
Else Rasmussen/Jørgensen arvede gården efter Hans Axelsen Rasmussen og
Marie Cæcilie Larsen i 1965.
Else Rasmussen og Helge Jørgensens datter Tove Jørgensen blev gift og fik en
søn der har gården på Stjernegade 16 i skrivende stund.
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Historien om Claus Jensen Møller slægtens relationer til ”Den tredje gård” på Strynø Kalv

Claus Gommesen

Gomme Clausen

Karen Andreasdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Maren Møllers Clausdatter

Karen Møllers Andersdatter

Anders Thøsing Rasmussen

Rasmus Andreasen

(Strynø)

Rasmus Jensen Andersen

Rasmus Andreasen Rasmussen
Maren Møllers Jensdatter

Rasmus Jensen Rasmussen
Maren Hansen

Rasmus Andreasen Rasmussen
Ane Kathrine Hansen
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Skipper Jens Christian Dam

Rasmus Andreasen Rasmussen

Køber gården

Sælger gården

Strynø Kalv
Mat. nr 54
”Den tredje gård”

Rasmus Andreasen Rasmussen
”Den tredje gård” (mat. nr. 54) på Strynø Kalv

”Den tredje gård” ligger til højre i dette foto fra 1939.
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)
Rasmus Andreasen Rasmussen er 1. søn af Hans Jørgen Rasmussen, der
havde gården i Stjernegade 16 på Strynø.
Claus Jensen Møllers søn Gomme Clausens 2. søn Claus Gommesen, født
1734, var gift med Karen Andreasdatter fra slægten ”Steffen Larsen” (skema
38).
Claus Gommesen og Karen Andreasdatter fik datteren Maren Møllers
Clausdatter (født 1775).
Maren Møllers Clausdatter blev først gift med Anders Thøsing Rasmussen fra
slægten ”Thøsing” (skema 2A).
Maren Møllers Clausdatter og Anders Thøsing Rasmussen fik 2 børn, heraf
datteren Karen Møllers Andersdatter, født 1795 død 1857.
Karen Møllers Andersdatter blev gift med Rasmus Andreasen i 1813.
Rasmus Andreasen (født 1761 død 1821) er ”stamfader” til slægten ”Rasmus
Andreasen Strynø Kalv” (skema 14A).
Rasmus Andreasen var først gift med Johanne Pedersdatter, men hun døde i
1789. Derefter giftede han sig med Inger Marie Pedersdatter, men hun døde i
1812. Derefter blev han gift med Karen Møllers Andersdatter fra slægten
”Claus Jensen Møller” i 1813.
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Rasmus Andreasen &
Johanne Pedersdatter &
Inger Marie
Pedersdatter
1785 – 1813

Rasmus Andreasen og Johanne Pedersdatter fik sønnen:


Andreas Rasmussen, født 1787 død 1827

Andreas Rasmussen blev gift med Ane Margrethe Hansdatter i 1805, og han
købte gården ”Vesterlide” på Strynø Kalv i 1805 efter enken Maren Elisabeth
Gommesdatter fra slægten ”Claus Jensen Møller” og/eller fra hendes mænd
Jacob Christensen og hans bror Peder Christensen.
Der på fortsætter gården ”Vesterlide” i slægten ”Rasmus Andreasen Strynø
Kalv” frem til salget i 1969.
Rasmus Andreasen og Inger Marie Pedersdatter fik børnene:
1.
2.
3.
4.

Rasmus Hansen Rasmussen, født 1790
Johanne Marie Rasmusdatter, født 1795 død 1858
Dødfødt dreng, 1796
Maren Møllers Rasmusdatter, født 1801

Rasmus Andreasen og Karen Møllers Andersdatter fik barnet:

Rasmus Andreasen &
Karen Møllers
Andersdatter
1813 – 1822

Rasmus Jensen
Andersen &
Karen Møllers
Andersdatter
1822 - 1852

Inger Marie Rasmusdatter, født 1814 død 1833

Rasmus Andreasen fra slægten ”Rasmus Andresen Strynø Kalv (skema 14A)
havde ”Den tredje gård” på Strynø kalv fra 1785 og frem til han døde i 1821.
Enken efter Rasmus Andreasen, Karen Møllers Andersdatter, gifter sig
efterfølgende med urmager Rasmus Jensen Andersen fra slægten ”Anders
Clausen” (4A) i 1821, og de drev ”Den tredje gård” på Strynø kalv (mat nr 54)
fra 1822 og frem til 1852.
Karen Møllers Andersdatter og urmager Rasmus Jensen Andersen fik
børnene:
1.
2.
3.
4.

Karen Rasmusdatter, født 1822
Rasmus Andreasen Rasmussen, født 1825 død 1906
Maren Møllers Rasmusdatter, født 1827 død 1829
Maren Møllers Rasmusdatter, født 1831

Rasmus Andreasen Rasmussen blev gift med Maren Møllers Jensdatter fra
slægten ”Peder Pedersen” (skema23A).
Rasmus Andreasen
Rasmussen
1852 – 1886

Rasmus Andreasen Rasmussen overtog gården i 1852 og drev den frem til
1886.
Rasmus Andreasen Rasmussen og Maren Møllers Jensdatter fik børnene:
1. Rasmus Jensen Rasmussen, født 1852 død 1852
2. Rasmus Jensen Rasmussen, født 1853 død 1940
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3.
4.
5.
6.

Jens Larsen Rasmussen, født 1856 død 1925
Karen Møllers Rasmussen, født 1859 død 1895
Anders Rasmussen, født 1861 død 1861
Anders Rasmussen, født 1865

I skrivende stund er det ukendt hvad der blev af Jens Larsen Rasmussen og
Karen Møllers Rasmussen.
Anders Rasmussen blev skibsfører og gift med Kathrine Larsen i 1892.
Rasmus Andreasen Rasmussen og Maren Møllers Jensdatters 1. søn Rasmus
Jensen Rasmussen blev gift med Maren Hansen fra slægten ”Thøsing” (skema
2A). Rasmus Jensen Rasmussen overtog ”Den tredje gård” på Strynø kalv i
1886 og drev den frem til 1899.
Rasmus Jensen
Rasmussen
1886 – 1899

Rasmus Andreasen
Rasmussen
1899 - 1918

Rasmus Jensen Rasmussen og Maren Hansen fik ingen børn, og de flytter
meget sandsynligt til Strynø efter salget af gården til Rasmus Andreassen
Rasmussen i 1899.
Rasmus Andreasen Rasmussen var søn af Hans Jørgen Rasmussen, der havde
gården Stjernegade 16 på Strynø og Rasmus Andreasen Rasmussen er
dermed fætter til Rasmus Andreasen Rasmussen hvis far Claus Gommesen
Rasmussen havde købt ”Søndergård” på Strynø Kalv i 1873.
Rasmus Andreassen Rasmussen på Strynø køber Mat. Nr. 54 ”Den tredje
gård” på Strynø Kalv af Rasmus Jensen Rasmussen i 1899, og køber derpå
jorden til denne gård af stamhuset Ahlefeldt i 1918.
Rasmus Andreasen Rasmussen og hans kone Ane Kathrine Hansen fik ikke
selv børn, så de adopterede en pige.
Da pigen blev skolepligtig blev det for hårdt for hende at skulle møde i Strynø
skole, og i 1918 sælger Rasmus Andreasen Rasmussen gården og jorden til
skipper Jens Christian Dam fra slægten ”Dam” (skema 1B).
Rasmus Andreasen Rasmussen og hans familie købte efterfølgende gården på
Møllevejen 24 på Strynø af Anders Thøsing Jensen.
Det var den tidligere ”Thøsing slægtsgård mat. 16” i Strynø By som blev
udflyttet til Møllevejen 24 af Jens Hansen i 1885.
Jens Hansens farmor var Maren Møllers Clausdatter hvis far var Claus
Gommesen der ejede ”Gammelgård” mat. nr. 3 i sin tid (han døde i 1794).
NB:
I bogen ”Strynø Kalv” kan man læse mere om Claus Jensen Møller slægtens
relationer til alle tre gårde på Strynø Kalv.
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Mat nr 16a
Den var den anden af
de to ”Thøsing gårde” lå
i Strynø by.

Rasmus Andreasen Rasmussen
Møllevejen 24

Gården blev udflyttet
fra Strynø by til
Møllevejen 24 i 1884.
Den udflyttede gård fik
navnet ”Kvistgården”
Gårdens byjord
(Brovejen 1) blev
frasolgt i 1932 hvorpå
der blev bygget Brugs
på grunden.

Jens Hansen, senere
enken
1843 - 1885

Anders Thøsing Jensen
1885 – 1920

Rasmus Andreasen
Rasmussen
1920 - 1956

Gården i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)

Hans Jørgen Rasmussen og Anne Kathrine Hansens 2. søn Rasmus Andreasen
Rasmussen og hans kone Ane Kathrine Hansen fik ikke selv børn, så de
adopterede en pige. Da pigen blev skolepligtig blev det for hårdt for hende at
skulle møde i Strynø skole, og i 1918 sælger Rasmus Andreassen Rasmussen
gården og jorden på Strynø Kalv til skipper Jens Christian Dam fra slægten
”Dam” (skema 1B). Han havde huset på Kirkestrædet 1.
I 1884 havde Jens Hansen udflyttet ”Thøsing slægtsgården” mat. nr 16 i Strynø
By til Møllevejen 24. Sønnen Anders Thøsing Jensen overtager gården i 1885,
og han får en søn, Jens Hansen Jensen, som døde i 1919.
I 1920 køber Rasmus Andreasen Rasmussen gården på Møllevej 24, Strynø af
Anders Thøsing Jensen der havde købt skipper Jens Christian Dams hus på
Kirkestrædet 1. Rasmus Andreasen Rasmussen driver gården frem til 1956
hvor gården sælges til Kaj Nellemann fra slægten ”Jacob Rasmussen, Rungsøe
& Kaj Nellemann” (skema 80). Kaj Nellemann bliver Sognefoged på Strynø.
NB:
Efter udflytningen af ”Thøsing gården” mat.nr. 16 stod tomten på Brovejen 1
ubebygget tilbage i Strynø by. Denne tomt tilhørte Møllevejen 24, og Rasmus
Andreasen Rasmussen sælger tomten i Strynø by til Strynø Brugsforening i
1932 hvorefter der blev bygget en Brugs på tomten på Brovejen 1. Der er ikke
længere Brugs i huset, men huset står der stadig i skrivende stund.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 2 søn Rasmus
Andreasens 3 søn Claus Gommesen Rasmussen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Rasmus Andreasen Jensen

Maren Møllers Clausdatter

Maren Hansdatter

(Fætter/kusine)

Claus Gommesen Rasmussen
Maren Mortensen

Birthe Marie Rasmussen
Jens Dam Rasmussen

Maren Rasmussen

Barbara Rasmussen

Albert Rasmussen

Rasmus Andreasen Hansen

Rasmus Andreasen Rasmussen
Marianne Andersen
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Mat. Nr. 55
Strynø Kalv
”Søndergård”

Claus Gommesen Rasmussen
”Søndergård” på Strynø kalv

”Søndergård” på Strynø kalv i 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Jens Thøsing Pedersens 2. søn Rasmus Andreasen Jensen var gift med Maren
Hansdatter fra slægten (skema 32), og deres 3. søn var sømand Claus
Gommesen Rasmussen, og han købte ”Søndergård” på Strynø kalv i 1873;
året efter stormfloden.
Under stormfloden den 12 – 14 november 1872 blev store dele af det sydlige
Danmark oversvømmet, herunder Strynø Kalv og Birkholm.
Katastrofen medførte, at der året efter blev iværksat store
kystsikringsarbejder på de hårdest ramte områder. På Birkholm blev der
således etableret et helt nyt dige rundt om byen.

Claus Gommesen
Rasmussen
1873 – 1918

Strynø Kalv var også hårdt ramt af stormfloden, og jeg gætter på at enken
Kathrine Larsdatter (født 1811 død 1883) fra slægten (skema 31A) der var
enke efter Rasmus Andreasen Christensen fra slægten ”Lars Christensen”
(skema 37) - ikke magtede at videreføre ”Søndergård” efter stormfloden i
1872 hvorfor hun sælger gården til sømanden Claus Gommesen Rasmussen i
1873.
Kathrine Larsdatter var i forvejen hårdt ramt personligt idet de seks børn som
hun fik i ægteskabet med Rasmus Andreassen Christensen alle var dødfødte…!

158

Claus Gommesen Rasmussen var gift med Maren Mortensen fra slægten
”Søren Michelsen” (skema 33B) i 1869, og de fik seks børn:
 Birthe Marie Rasmussen, der blev gift med sin fætter Jens Dam
Rasmussen fra slægten ”Dam” (skema 1A). De boede i Skippergade 6
på Strynø.

Rasmus Andreasen
Rasmussen
1918 – 1945



Maren Rasmussen
Født 1871, død 1873



Maren Rasmussen, der blev gift med Albert Rasmussen fra slægten
”Rasmus Rasmussen” (skema 29). De boede i Mellemgade 4, Strynø



Rasmus Andreasen Rasmussen, der blev gift med Mariane Andersen
fra slægten ”Brandt” (skema 8B).



Barbara Rasmussen, der blev gift med Rasmus Andreasen Hansen fra
slægten ”Thøsing” (skema 2).



Martine Jensine Rasmussen, der bliver gift med Slagter Albert
Mikkelsen Rasmussen fra Riise (formentlig Riise på Tåsinge).

Rasmus Andreasen Rasmussen overtager ”Søndergård” efter sine forældre i
1918, og drev den frem til 1945.
Rasmus Andreasen Rasmussen og Mariane Andersen fik fem børn:


Hansine Martine Rasmussen, der blev gift med sin fætter Marius Karl
Rasmussen i 1922



Claus Gommesen Rasmussen, der blev gift med Klara Jensine Nielsen
fra Stjoul på Tåsinge i 1933. Han mødte hende dengang han tjente på
en gård i Stjoul.



Anne Marie Rasmussen, der blev gift med Rasmus Mortensen fra
Birkholm. De fik to sønner, Morten og Frede, der i skrivende stund
stadig bor i barndomshjemmet på Birkholm. I barndomshjemmet kan
stadig ses det hak som Rasmus Mortensens far lavede i dørkarmen
hvortil vandet stod op i huset under stormfloden i 1872…!



Rasmine Thyra Rasmussen
Født 1912 død 1932



Dagmar Julie Rasmussen
(Født 1918, død 1951).
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Claus Gommesen
Rasmussen
1945 – 1969

Rasmus Andreasen Rasmussen (født 1876, død1952) overdrager
”Søndergård” til sønnen Claus Gommesen Rasmussen i 1945 hvorefter han
køber huset på Stjernegade 11 på Strynø og flytter hertil med sin kone.
Gården på Stjernegade 16 på Strynø drives på dette tidspunkt af Rasmus
Andreasen Rasmussens fætter Hans Axelsen Rasmussen (født i 1873)
Claus Gommesen Rasmussen og Klara Jensine Nielsen fik fire børn:


Bent Rasmussen, (født 1934 død 2004) der blev gift med Inger Signe
Clausen fra Skovballe. Det var mine forældre.



Alfred Rasmussen
Født 7.1.1936 – død 10.1.1936



Vagn Gommesen Rasmussen, født 1938 død 20xx) der blev gift med
Hanne.



Rasmus Gommesen Rasmussen, (født 1939), ugift.



Ruth Rasmussen, (født 1943) der blev gift med Povl Christensen

Klara Jensine Nielsen døde i 1950, 37 år gammel, og i 1953 blev Nora
Christensen fra Randers husbestyrerinde på ”Søndergård”.
Nora Christensen medbringer sine to børn:
Jytte Christensen, der blev gift med Niels Jensen, søn af Hans Jørgen Jensen
der drev gården på Møllevejen 26, Strynø fra 1939 til 1970. De flyttede til Fyn
hvor Niels Jensen arbejdede som tømrer. De fik to døtre.
Povl Christensen (født 1943), der blev gift med Ruth Rasmussen. De flytter til
Odense i 1963. De fik døtrene Merete, Ulla og sønnen Claus.
Bent Rasmussen og Vagn Gommesen Rasmussen beskrives løbende i denne
bog.
Claus Gommesen Rasmussen sælger ”Søndergård” i 1969 til Palle Mikkelsen
fra Sjælland hvorefter han og Nora samme år flytter til Strynø hvor han har
købt den næsten nyopførte gård ”Korskilde” på Kærvej 5…!
Claus Gommesen Rasmussen driver gården ”Korskilde” på Kærvej 5 – men
han er også beskæftiget med at dyrke jorden på hele Strynø Kalv for de nye
ejere af hele øen, Palle Mikkelsen og Arne Hansen. Han har dog ikke forpagtet
jorden, men driver den på timebetaling og han ”kigger også efter” de tre
gårde derovre når ejerne ikke benytter dem.
Læs mere i bogen ”Strynø Kalv”
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Den traditionelle fangst af levende harer fortsatte på Strynø Kalv efter salget
hen over sommeren 1969, og på foto på næste side ses Claus Gommesen
Rasmussen med en hare i hånden. Han er da ”Oldermand for Harefangsten på
Strynø Kalv”.

Oldermand Claus Gommesen Rasmussen, 14 december 1969.
(Foto: Jørgen Jensen)
I bogen ”Strynø Kalv” har jeg beskrevet Harefangsterne på Strynø Kalv mere
indgående.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 2 søn Rasmus
Andreasens 3 søn Claus Gommesen Rasmussen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Rasmus Andreasen Jensen

Maren Møllers Clausdatter

Maren Hansdatter

(Fætter/kusine)

Birthe Marie Rasmussen

Claus Gommesen Rasmussen

Jens Dam Rasmussen

Maren Mortensen

Marius Karl Dam Rasmussen

Maren Rasmussen

Hansine Martine Rasmussen

Albert Rasmussen

(Fætter/kusine)

Grethe Rasmussen
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Mat nr. 44e
Skippergade 6

Birthe Marie Rasmussen & Jens Dam Rasmussen
Skippergade 6

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

Strynøs første brugsforening
Jens Dam Rasmussen havde taget styrmandseksamen i 1887 hvorefter han
sejlede som styrmand og skipper for andre; fx på den tre mastede
topsejlskonnert ”Vigilant” af Rudkøbing fra midten af 1890erne - inden han
begyndte for sig selv i paketfart med skibet ”Vigland”.
Jens Dam Rasmussen
1895 – 1927

I 1892 lader Jens Dam Rasmussen bygge huset på Skippergade 6, og i 1907
lader han tilbygge husets vest-ende hvorefter huset bliver taget i brug som
Strynøs første brugs.
Jens Dam Rasmussens kone Birthe Marie Rasmussen stod for uddelingen i
denne brugs.
Brugsforeningen flyttede senere denne brugs hen til Stjernegade 5, og i stedet
for blev der drevet almindelig privat landhandel fra huset i Skippergade 6
frem til ca. 1925.

Mat nr. 44e
Skippergade 6
Marius Karl Rasmussen
1917 – 1934

Efter faderens død fortsatte sønnen Marius Karl Rasmussen med
”skippererhvervet”/paketfarten med jagten ”Ekspress” frem til begyndelsen af
1930 hvorefter han ernærede sig som fisker.
Se også i afsnittet om ”Hav-folkene i slægten”.

163

Mat. nr. 44f
Skippergade 4
Marius Karl Rasmussen
1938 – 19xx

Hansine & Marius Rasmussen
Skippergade 4

Skippergade 4 i midten – huset til venstre for nr. 4 er nr. 6
(Foto. Jette Gøttrup, 2017)

Rasmus Andreasen Rasmussens (Strynø Kalv) og Mariane Andersen 1. datter
Hansine Martine Rasmussen blev gift med Marius Karl Rasmussen i 1922.
Marius Karl Rasmussens forældre er Birthe Marie Rasmussen & Jens Dam
Rasmussen, der bor i huset på Skippergade 6 på Strynø.
Birthe Marie Rasmussen var datter af Claus Gommesen Rasmussen der
havde købt ”Søndergård” på Strynø Kalv i 1873.
Rasmus Andreasen Rasmussen var søn af Claus Gommesen Rasmussen.
Med andre ord var Hansine Martine Rasmussen og Marius Karl Rasmussen
kusine og fætter hvilket slet ikke var et ualmindeligt ”giftemål” i de gamle
Strynø slægter i fordums tider.
Fra begyndelsen af 1930 stoppede Marius Karl Rasmussen med at drive
paketfart, og ernærede sig derefter i mange år som fisker.
Marius Karl Rasmussen og Hansine Martine Rasmussen startede med at bo i
Skippergade 6, men flytter senere til Skippergade 4.
Huset i Skippergade 4 samt det tilhørende mejeri var oprindeligt blevet opført
privat af mejerist Hansen fra Langelands Mejeri i 1890 på fæstet jord.
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Mejeriet startede i begyndelsen af 1890erne som øens første mejeri idet man
tidligere havde transporteret øens mælkeproduktion til Marstal Mejeri via
sejlads fra Ærboleje på den sydvestlige del af Strynø til Marstal.
Strynø Andelsmejeri købte hus, grund og mejeri i 1894 og beholdte det frem
til 1915 hvor produktionen startede på det helt nye Strynø Andelsmejeri på
Nørrevej 6.
Gårdene på Strynø Kalv kom med i dette mejeriandelsselskab i 1917.
En overgang ejede Marius Karl Rasmussen også Skippergade 3. Huset her var
opført i 1873 af Peder Mortensen der havde forretning i huset og som drev
paketfart på Svendborg. Der var nogle tilhørende pakhuse i træ.
Der var forretning i huset helt frem til 1958 hvor vognmand Jerry Gunnar
Mathiesen købte huset med lagerbygninger.
På næste side kan man se foto af Mellemgade 4, der er nabohus/grund til
Skippergade 4.
Marius Karl Rasmussen og Hansine Martine Rasmussen fik børnene:
1. Anne Grethe Rasmussen (født 1922)
2. Willy Rasmussen (født 1924, død 1934)
3. Harry Rasmussen (født 1926, død 1933)
Anne Grethe Rasmussen fik en datter Birgit Rasmussen der blev gift med
styrmand Knud Vang Larsen i Marstal. Han blev senere skibsfører på Marstal
færgen.
De fik datteren Tine Vang Larsen som er sammenlevende med Anders Vang
Klingenberg.
De fik børnene:
1.
2.
3.
4.

Kresten Vang Klingenberg
Laura Vang Klingenberg
Karl Vang Klingenberg
Kjeld Vang Thorlund
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Mat nr 10a
Gård nr. 10 deltes i 10a
og 10b (marklodden) i
1943 da gården blev
udflyttet til Ringgaden 6

Maren Rasmussen
Mellemgade 4

Rasmus Rasmusen
1822 – 1869
Han udflyttede gården
til Ringgade 6 i 1831

Jacob Rasmussen
1869 - 1910

Mellemgade 4 – stuehuset m/2 skorstene ses midt i foto fra 1957
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Albert Rasmussen og
Maren Rasmussen
Mellemgade 4
1910 - 1959

Albert Rasmussen og
Maren Rasmussen
Mellemgade u. adresse
(Mat nr 69b)
1933 - 1943

Astrid Rasmussen mfl.
Mellemgade 4
1959 - 1981
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Claus Gommesen Rasmussen (født 1845, død 1929) og Maren Mortensen 2.
datter Maren Rasmussen (født 1874) blev gift med Albert Rasmussen fra
slægten ”Rasmus Rasmussen” (skema 29).
Albert Rasmussen ejede det stuehus på Mellemgade 4 som var blevet opført i
1906 på tomten efter at gården på Mat. 10a på Mellemgade 4 var blevet
udflyttet til Ringgade 6 i 1833 af hans farfar Rasmus Rasmussen.
Det gamle stuehus stod dog stadig lige ved siden af det nyopførte stuehus
(med 2 skorstene). Det gamle stuehus blev derfor benyttet som bryggers,
vaskehus samt stald og kornlade i østenden.
Et hus på den anden side af vejen (mellemgade u. adresse) blev indrettet til
gårdens hønsehus i 1930erne men efter Albert Rasmussens død i 1943 blev
det fjernet og den tomme grund solgt til gårdejer Martin Søren Larsen der
havde gården på Møllevejen 3 i årene 1941 – 1978.
Enken Maren Rasmussen fortsætter med at bo i huset på Mellemgade 4 frem
til 1959 hvor datteren Astrid Rasmussen mfl. overtager huset. Huset sælges i
1981.

Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 2 søn Rasmus
Andreasens 3 søn Claus Gommesen Rasmussen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Rasmus Andreasen Jensen

Maren Møllers Clausdatter

Maren Hansdatter

(Fætter/kusine)

Rasmus Andreasen Rasmussen

Claus Gommesen Rasmussen

Marianne Andersen

Maren Mortensen

Claus Gommesen Rasmussen

Vagn Gommesen Rasmussen

Klara Jensine Nielsen

Hanne
1 barn

Rasmus Gommesen Rasmussen
Bent Rasmussen

Ugift

Inger Signe Clausen

Ruth Rasmussen
Povl Christensen
4 børn

3 børn
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Mat. Nr. 62b/62d
62 deltes i litra a og b i
1868; 62c og 62d
udskiltes fra 62b i 1895.
(se Næbbevej 3)

Bent Rasmussen
Kirkestrædet 3

Andersine Jørgensen
1958 – 1962

Bent Rasmussen
1962 – 19xx

(Forfatterens foto fra primo 1980erne)
Bent Rasmussen, søn af Claus Gommesen Rasmussen, Strynø Kalv, blev gift i
1958 Strynø Kirke med Inger Signe Clausen fra Skovballe på Tåsinge.
Inger Signe Clausen var da tjenestepige på Afholdshjemmet, Fredensgade 19,
og i den sydlige ende af Afholdshjemmets staldbygning blev laden nu
indrettet til et værelse hvor de boede vinteren 1958/59 over med deres
førstefødte søn Bjarne Rasmussen.
Andersine Jørgensen købte Kirkestrædet 3 hvorefter Bent Rasmussen og
Inger Signe Clausen (nu Rasmussen) flyttede ind der med sønnen.
I 1962 købte Bent Rasmussen Kirkestrædet 3 af Andersine Jørgensen.
Bent Rasmussen og Inger Signe Rasmussen (f. Clausen) fik børnene:






168

Bjarne Rasmussen, gift/skilt med Lea Samuelsen, ingen børn.
Leif Rasmussen, gift med Jette Stafsen Andersen fra Troense på
Tåsinge. De fik datteren Christina og sønnen Mads. Christina fik
datteren Sofie Amalie primo 2017.
Torben Rasmussen, gift med Jette Elisabeth Gøttrup. Ingen børn
Torben Rasmussen købte ”træhuset” på Fredensgade 8
Senere købte han huset på Skippergade 1 hvor de begge bor i
skrivende stund.
Mogens Rasmussen, gift/skilt med Hanne, de fik sønnen Brian og
datteren Rikke. Mogens Rasmussen boede i Munkebo i mange år frem
til sin død som 51 årig.

Slægtsfortælling

Bent Rasmussen i tiden som Strynøs postbud

(Foto i slægtens eje)

I begyndelsen af 1960erne fik Bent Rasmussen halvdagsjobbet som øens
postbud ved siden af en håndfuld andre småjobs.
Han var bl.a. Strynøs havnefoged i en årrække, og i midten af 1980erne blev
han indstillet til en pris som ”Årets havnefoged i Danmark” – en pris som han
rent faktisk fik, men som han så ikke fik alligevel fordi han var flyttet til Hjortø
for at sejle skipper på ”Hjortøboen” - og de der indstillede ham havde kun
angivet ”Havnefogeden på Strynø” uden navns nævnelse…!
De første år som øens postbud cyklede han rundt på øen med posten, og jeg
har cyklet rundt med ham en enkelt gang.
Senere fik han knallert, og så blev det heldigvis meget lettere for ham at køre
ud med post i blæsevejr og på vinterdage med sne på vejene.
I slutningen 1970erne hvor der ofte var meget store snemængder på øen
måtte han dog af og til gå på ruten, trækkende en kælk med posten efter sig…
Se fotos fra isvinterne i slutningen af 1970erne på næste side
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Sådan så næsten hele Strynø ud den morgen…

…..men posten SKAL ud….
(Begge fotos i slægtens eje)
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Mat. Nr. 19d
”Bakkely”

Johannes Mortensen
1976 – 19xx
Torben Rasmussen
19xx – 20xx

Torben Rasmussen
Skippergade 1

(Foto: Winnie Hansen 2016)

Torben Rasmussen, 3. søn af Bent Rasmussen, blev gift med Jette Elisabeth
Gøttrup.
Torben Rasmussen var sømand inden han blev førtidspensionist, og vi har
flere gange været mønstret om bord på samme skib; se bogen ”Styrmanden
fra Strynø”
Torben Rasmussen blev ramt af en blodprop i hjertet, men overlevede
heldigvis. Det medførte dog at han blev førtidspensionist.
Se også ”Slægtsfortællinger” samt afsnittet ”Hav-folkene i slægten”
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Fredensgade 8

Torben Rasmussen
Fredensgade 8

(Foto: Rasmus Ranum, 2017)

Før Torben Rasmussen købte huset på Skippergade 1 ejede han ”Danielsens
træhus” på Fredensgade 8.
Fredensgade 8 er en udstykning af enten Fredensgade 6 eller Fredensgade 10
udført i 1960erne.
Træhuset på Fredensgade 8 skal efter sigende være bygget som sommerhus
af overskudstræ fra Odense Skibsværft i sin tid.
NB:
Huset på ovenstående foto har gennemgået en større renovering siden det
blev opført i sin tid, men dog efter at Torben Rasmussen solgte det.
Under alle omstændigheder kan man vel sige, at en stor del af hele
Fredensgade ”fylder” i slægten ”Claus Jensen Møller” gennem tiderne.
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Mat. Nr. 19b
Stjernegade 14

Vagn Gommesen Rasmussen
Stjernegade 14

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)
Hans Mortensen
1870 - 1915
Jørgen Thomsen
Henriksen
1915 - 1962
Vagn Gommesen
Rasmussen
1962 - 1967

Huset blev opført i 1869 for skipper Hans Mortensen. I 1915 købte skipper
Jørgen Thomsen Henriksen huset. I 1962 købte sømand og fisker Vagn
Gommesen Rasmussen huset
Vagn Gommesen Rasmussen, 2. søn af Claus Gommesen Rasmussen, Strynø
Kalv, blev gift med Hanne, og de fik datteren Majbrit
Vagn Gommesen Rasmussen var først sømand, derpå fisker ved Strynø.
I 1967 flyttede Vagn og hans familie til Venø hvor han blev skipper på færgen
”Venøsund” der sejlede mellem Struer og Venø.
Senere igen flyttede de til Hjarnø hvor han var skipper på færgen
”Hjarnøsund” der sejlede mellem Hjarnø og Horsens.
I sine sidste år på arbejdsmarkedet arbejdede han på en fabrik i Horsens.
Se også i afsnittet ”Hav-folkene i slægten”
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Mat. Nr. 8e
Grundstykket udskiltes
fra 8c i 1881, se
Ringgaden 25.

Christen Larsen
Jørgensen, senere
enken Ane Marie
Jørgensen (f.
Rasmussen)
1880 - 1937

Oskar Peter Petersen
1944 - 1946

Rasmus Andreasen
Rasmussen
1946 - 1955

Rasmus Andreasen Rasmussen
Stjernegade 11

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

Rasmus Andreasen Rasmussen overdrog som tidligere nævnt ”Søndergård”
på Strynø Kalv til sønnen Claus Gommesen Rasmussen i 1945, og købte
efterfølgende huset på Stjernegade 11 på Strynø i 1946 af Oskar Peter
Petersen der ikke er af Strynø slægt.
Rasmus Andreasen Rasmussen ejede huset frem til sin død i 1955 hvorefter
det blev solgt til Oluf Simonsen, der var mejeribestyrer på øens mejeri.
NB:
Huset fra 1879 var bygget af Christen Larsen Jørgensen fra slægten ”Lars
Christensen & Jens Larsen” (skema 37) og som var gift med Ane Marie
Rasmussen fra slægten ”Rasmus Andreassen Strynø Kalv” (skema 14).
Ane Marie Rasmussen er søster til Andreas Rasmussen, der har gården
”Vesterlide” på Strynø Kalv fra 1880 til 1918.
Andreas Rasmussens far Rasmus Andreasen fra slægten ”Rasmus Andresen
Strynø Kalv (skema 14A) havde ”Den tredje gård” på Strynø Kalv.
Rasmus Andreasen var gift med Karen Møllers Andersdatter som dermed var
stedmoder til Andreas Rasmussen.
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Mat. Nr. 34c/34d/34e
Tarmen 2-4

Maren Rasmussen
Tarmen 2

Se også Korsvejen 9 der
blev udflyttet i 1853.
34d udskiltes fra 34b
(Søndrevej 7) i 1870,
34e udskiltes fra 34d i
1937

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

Huset på Tarmen 4 (Mat nr. 34d) blev opført i 1877 af sømand Axel Hansen.
Huset var indrettet med både beboelse og ca. 50m2 dansesal - kaldet
”Salonen” - der blev anvendt som forsamlingssted for øen befolkning, især for
den del der var knyttet til havet…
Tarmen 4
Mat. Nr 34d:
Jens Thøsing
Gommesen
1924 – 1937

Skipper Jens Thøsing Gommesen købte Tarmen 4 med hus og grundstykke af
Axel Hansen i 1924 – sandsynligvis for at bruge ejendommen til lager i sin
paketfart.

Tarmen 2
Mat nr. 34e udskiltes
fra mat nr 34d i 1937

Strynø Afholdshjem blev etableret i 1931, og i midten af 1930erne var
lokalerne på Tarmen 4 derfor blevet indrettet til almindelig beboelse.

Tarmen 2
Jens Eriksen, gift med
Maren Rasmussen fra
slægten ”Gomme
Clausen”
1937 – 1975
Tarmen 2
Martin Eriksen
1975 –

I 1937 udstykkede Jens Thøsing Gommesen mat. Nr. 34e fra Mat. Nr 34d
hvorefter han solgte begge matrikler – Tarmen 2 og Tarmen 4.
Tarmen 2, Mat. Nr 34e, solgte han til Jens Eriksen fra Bjerreby på Tåsinge der
var gift med Rasmus Andreasen Rasmussens 2. datter Maren Rasmussen.
Jens Eriksen byggede huset på Tarmen 2 i 1937; et hus som deres søn Martin
Eriksen overtog i 1975.
NB:
Jens Thøsing Gommesen boede selv på Fredensgade 12 fra 1904 og frem til
han døde. Maren Rasmussen var Jens Thøsing Gommesens kusine.
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Claus Jensen Møller slægten på Birkholm

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Rasmus Andreasen Jensen

Maren Møllers Clausdatter

Maren Hansdatter

(Fætter/kusine)

(Strynø)

Claus Gommesen Rasmussen
Maren Mortensen
(Strynø Kalv)

Rasmus Andreasen Rasmussen
Marianne Andersen
(Strynø Kalv)

Anne Marie Rasmussen
Rasmus Degmann Mortensen
(Birkholm)

Morten Mortensen
Frede Mortensen
(Brødre)
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Birkholm 15
Mat. nr. 4b

Anne Marie Rasmussen

(Foto af huset på Birkholm 15 er fra ”Bybilleder”)

Rasmus Andreasen Rasmussen og Mariane Andersens 3. datter, Anne Marie
Rasmussen, blev gift med Rasmus Degmann Mortensen fra Birkholm.
Lidt om Birkholms historie:
Birkholm var ligesom Strynø Kalv hårdt ramt af stormfloden i 1872, og da
beboerne endeligt var kommet over stormflodens ødelæggelser blev øen
hårdt ramt af en brand i 1876. Næsten alle øens huse brændte, men ikke
Birkholm 15 der var opført udenfor byen.
I huset Birkholm 15 er der skåret et hak i en af husets dørkarme.
Det hak skar husets bygmester og ejer, Rasmus Degn Mortensen, da
stormfloden var på sit højeste dengang hele Birkholm blev oversvømmet i
1872.
Ved nytårstid i 1904 blev Birkholm atter ramt af stormflod. Den bliver også
kaldt Saltfloden, og den var endnu værre end stormfloden i 1872.
Se også i bogens afsnit ”Generelt om Strynø & Strynø Kalv gennem tiderne,
perioden 1801 – 1901” hvor Acton Friis beretter om de tre stormfloder, der
også ramte Birkholm.
NB:
Anne Marie Rasmussens farfar Claus Gommesen Rasmussen købte
”Søndergård” på Strynø Kalv i 1873; året efter den første stormflod.
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Mortensen slægten og Gomme Clausen slægten på Birkholm :
(Mortensen slægten på Birkholm kan spores længere tilbage end det viste).
Rasmus Degn
Mortensen bygger
huset Birkholm 15
1848 - 1911

Rasmus Degn Mortensen (født 1825 død 1911) blev gift med Anne Marie
Mortendatter (født 1829 død 1874).
De fik børnene:
Morten Mortensen, født 1863 død 1934
Rasmus Mortensen, født 1864
Ane Mortensen, født 1865
Marie Mortensen, født 1868

Morten Mortensen
1911 - 1934

Morten Mortensen blev gift med Kathrine Jørgensen, og de fik børnene:
Niels Rasmussen Mortensen, født 1897
Anton Marius Mortensen, født 1899
Anne Marie Mortensen, født 1901
Rasmus Mortensen, født 1905
Rasmus Degmann Mortensen, født 1908
Rasmus Degmann Mortensen blev gift med Anne Marie Rasmussen fra
Strynø Kalv i 1937. De blev gift i Strynø Kirke.

Rasmus Degmann
Mortensen
1934 – 19xx

Rasmus Degmann Mortensen og Anne Marie Rasmussen fik sønnerne
Morten Mortensen og Frede Mortensen.
Frede Mortensen blev gift med Margit.

Morten Mortensen
19xx - xxxx

NB:
I ”Tåsinge årbog 2011” og ”Tåsinge årbog 2012” kan man læse Erik
Mortensens spændende erindringer fra tiden på Birkholm fra 1932 til 1961.

Erik Mortensens
spændende erindringer

I disse erindringer fortæller han bl.a. at Anne Marie Rasmussen fra Strynø
Kalv var tjenestepige på gården ”Virkelyst” på Birkholm i midten af 1930erne.
Det var i de år at Anne Marie Rasmussen mødte Rasmus Degmann
Mortensen der boede på Birkholm 15, og som hun så blev gift med i Strynø
Kirke i 1937.
(Erik Mortensen hed oprindeligt Jeppesen inden han blev adopteret).
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Slægtsfortælling

Birkholm havn

(Forfatterens foto af Birkholm havn fra begyndelsen af 1980erne)
Morten & Fredes fiskerbåd ”Mågen” ses til højre på billedet. Jeg har taget
dette billede under en ”knallert tur” på havisen mellem Strynø – Strynø Kalv –
Birkholm som min lillebror Torben Rasmussen og jeg udførte under en
isvinter i 1980erne. Læs mere i bogen om Strynø Kalv.

”Mågen” i 1990erne
Min lillebror Torben Rasmussen med kasket sidder med ryggen til.
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Slægtsfortælling

Vinterkørsel mellem Strynø & Birkholm

(Forfatterens foto fra begyndelsen af 1980erne)
Billede fra 1980erne af den vel nærmest legendariske Nimbus motorcykel som
Brd. Mortensen (Frede og Morten) på Birkholm kørte over isen med for at
hente post til Birkholm. Posten til Birkholm var efter aftale ”omdirigeret” til
Strynø under isvintrene.
Frede og Morten var min far Bent Rasmussens fætre, så Frede og Morten
besøgte os altid når de var på Strynø for at hente post. Det var altid mægtigt
hyggeligt og noget vi altid glædede os til thi det var muntre fætre.
Min farbror Rasmus Gommesen Rasmussen, født og opvokset på Strynø Kalv,
husker i skrivende stund hvorledes familien på Birkholm besøgte familien på
Strynø Kalv under diverse isvintre gennem tiderne.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 2 søn Jens Thøsing Pedersens 3 søn Gomme Jensen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Jens Thøsing Pedersen

Gomme Jensen

Maren Møllers Clausdatter

Inger Marie Jørgensdatter

(Fætter/kusine)

Maren Møllers Gommesen

Gomme Jensen Gommesen

Rasmus Jensen

Maren Christensen

Jens Thøsing Gommesen

Peder Jensen Gommesen

Andreas Anne Kirstine
Andreasen

Ugift livet igennem

181

Mat. Nr. 3d
Udstykket fra
”Gammelgård” marklod
3a i 1872.

Gomme Jensen Gommesen
Fredensgade 10

(Foto: Rasmus Ranum, 2017)

Peder Jensen, Gomme
Jensen Gommesens
stedfar
1873 – 1873

Gomme Jensen
Gommesen
1873 – 1913
(han køber grunden fra
stamhuset Ahlefeldt i
1903.)

Peder Jensen
Gommesen (fisker)
1913 – 1937

Jens Thøsing
Gommesen
1937 – 1937

Gomme Jensen Gommesens stedfar Peder Jensen lod huset på Fredensgade
10 bygge i 1871. Grunden var udskilt fra markjorden til ”Gammelgård” i
Strynø by som Peder Jensen havde ”giftet sig til” i 1843 og som han udflyttede
delvist i 1857.
Gomme Jensen og Inger Marie Jørgensdatters søn Gomme Jensen
Gommesen, der er sømand og sandsynligvis skipper, overtager huset da det
var færdigbygget i 1873.
Gomme Jensen Gommesen var gift med Maren Christensen fra slægten
”Johan Jacobsen” (skema 31B), og de får otte børn, herunder Peder Jensen
Gommesen og Jens Thøsing Gommesen.
Gomme Jensen Gommesen dør i 1915, men et par år forinden har sønnen
Peder Jensen Gommesen (fisker og ungkarl) overtaget hus og grunden.
I 1937 dør Peder Jensen Gommesen og broderen, skipper og paketbådsejer
Jens Thøsing Gommesen overtager huset samme år.
Han sælger samme år huset til Svend Evan Nielsen (skipper og fisker) fra
Magleby på Langeland. Svend Evan Nielsen var gift med Kirsten Rasmine
Strangesen fra slægten ”Friis” (skema 34).
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Mat. Nr. 3e
Udstykket fra
”Gammelgård” marklod
3d, Fredensgade 10, i
1880.

Gomme Jensen Gommesen
Fredensgade 6

Fredensgade 6 i 1980
(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)
Gomme Jensen
Gommesen
1880 – 1882

Gomme Jensen Gommesen har Fredensgade 10, og udstykker derfra grunden
Fredensgade 6 i perioden 1880 – 1882.
I 1882 sælger/overdrager han grunden til Johannes Rasmussen (skipper og
fisker) fra slægten ”Rasmus Larsen” (skema 40B).
Johannes Rasmussen bygger huset på grunden i 1881. Huset står der stadig i
skrivende stund.
En efterkommer af Johannes Rasmussen købte pudsigt nok huset og en del af
grunden på Brovejen 8 i 2011 – huset blev i sin tid bygget af Claus Møller
Pedersen fra slægten ”Claus Jensen Møller” (skema 12)
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Mat. Nr. 3h
Udskilt fra 3d,
Fredensgade 10, i 1904.

Jens Thøsing Gommesen
Fredensgade 12

(Foto: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)

Gomme Jensen
Gommesen
1902 – 1904

Sømand/skipper Gomme Jensen Gommesen køber grunden Fredensgade 12 i
1902 og bygger huset i perioden 1902 – 1904.

Jens Thøsing
Gommesen, senere
konen/enken Andrea
Anne Kirstine
Andreasen.
1904 - 1965

I 1904 overdrager Gomme Jensen Gommesen huset til sønnen, skipper Jens
Thøsing Gommesen, der var gift med Andrea Anne Kirstine Andreasen fra
slægten ”Brandt & Lars Larsen” (skema 8C ).
Jens Thøsing Gommesen drev paketfart på Strynø –Svendborg med sin
tomastede jagt THOR der var registreret i Rudkøbing Tolddistrikt i perioden
1923 – 1935. Se også i afsnittet ”Søfolk”
Han ejede også et bindingsværkshus på Møllevejen 8 og ejendommen på
Tarmen 4. Dem brugte han som lager i sin paketfart med foderstoffer etc.
Ankeret der ses foran huset på Fredensgade 12, er placeret der af skipper Jens
Thøsing Gommesen; sandsynligvis efter 1935.
Jens Thøsing Gommesen og Andrea Anne Kirstine Andreasen fik ingen
overlevende børn.
Jens Thøsing Gommesen døde hvorefter konen/enken Andrea Anne Kirstine
Andreasen fortsatte i huset frem til 1965 hvor hun solgte huset til sin
brodersøn Arthur Christian Andreassen (skema 8C).
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Mat. Nr. 64b
Nr. 64 deltes i litra a og
b i 1903.

Jens Thøsing Gommesen
Møllevejen 8

(Foto: Jette Gøttrup, 2017)

.

I 1837 lader sømand Hans Rasmussen Pedersen bygge et bindingsværkshus på
grunden Møllevejen 8.
Sømand og fisker Peder Hansen Andreassen køber grunden fra stamhuset
Ahlefeldt i 1903. Han lader grunden opdele i to.

Jens Thøsing
Gommesen, der er
Peder Hansen
Andreassens svigersøn,
ejer
bindingsværkshuset
1924 – 1931

I 1924 overtog Jens Thøsing Gommesen bindingsværkshuset fra sin svigerfar
Peder Hansen Andreassen, og benyttede det herefter til lagerbygning i sin
paketfart med især foderstoffer til Strynø.
Jens Thøsing Gommesen lader bindingsværkshuset rive ned i perioden 1931 –
1934 hvorefter han solgte begge grunde i 1935 til malermester Hans Peter
Sørensen der ikke kommer fra Strynø.
I 1935 lader Hans Peter Sørensen bygge det nuværende hus på Møllevejen 8,
se ovenstående foto.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 3 søn Rasmus Pedersen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Rasmus Pedersen
Maren Hansdatter

Ane Marie Rasmusdatter
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Peder Christensen Rasmussen

Søndrevej 11

Rasmus Pedersen

Gård Mat nr. 47 lå ca.
her i Strynø by i 1700
tallet.
Gården udflyttes til
Pletkærvej 4 i 1811 af
Hans Mortensen eller
Joseph Hansen.
På det tidspunkt er
både Rasmus Pedersen
og Hans Dam
Rasmussen døde og
gården ”solgt ud”
På Søndrevej 11 ligger
der i dag en bygning
som sandsynligvis er
opført på tomten efter
udflytningen af gårdene
mat. nr 43 og 47.
Bygningen på Søndrevej
11 er givetvis opført i
1937.

Birkefoged og stamfader Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 3 søn
Rasmus Pedersen født i 1766, død 1802 blev gift med Maren Hansdatter fra
slægten ”Dam” (skema 1A) i 1786. I denne ”Dam” slægtslinie var der senere
flere Sognefogeder på Strynø gennem årene.
I folketællingen fra 1787 fremgår det, at Rasmus Pedersen befinder sig på
gården på Mat. nr. 47 i Strynø by (i dag Søndrevej 11). Gården var da ejet af
hans svigerfader Hans Dam Rasmussen. I folketællingen i 1801 er Rasmus
Pedersen nævnt som ”Jordløs husmand”.
Gården på mat.nr. 47 var et tolænget anlæg og sammenbygget mod vest med
gården nr. 43. Den havde stuehus i syd og østlænge, og lå ret syd for
Dommergården (Mat nr 6, Dommervænget 6).
På det tidspunkt hvor Rasmus Pedersen og Maren Hansdatter gifter sig (1786)
er Hans Dam Rasmussen 64 år og hans kone Johanne Hansdatter 42 år.
Hans Dam Rasmussen har en søn Hans Hansen på 12 år fra sit første
ægteskab. Det virker meget sandsynligt at de unge, Rasmus Pedersen og
Maren Hansdatter, driver gården som en slags ”ansatte” hos Maren
Hansdatters fader Hans Dam Rasmussen
Rasmus Pedersen og Maren Hansdatter fik datteren Ane Marie Rasmusdatter
i 1786, men i skrivende stund er det ukendt hvad der blev af hende.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 4 søn Claus Møller Pedersen

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller

Jens Nielsen

Anne Kathrine Clausdatter

Den forsvundne sømand

Hans Christensen Thøsing
Axelsen

Claus Møller Pedersen

Gomme Clausen

Karen Jensdatter

Andreas Anne Kirstine
Andreasen

Gård nr. 18

Karen Møllers Clausdatter

Brovejen 8

Møllegården

188

Mads Jørgensen

Strynø Mølle

Strynø Mølle & Strynø Møllegård
Ole Mortensensøn og Hans Larsen har forfattet bogen ”MØLLER OG MØLLEFOLK – på Langeland”, og i
den bog – som Langelands Museum udgav i 1982 – kan man også læse om Strynø Mølle.
Jeg citerer fra ovennævnte bog side 98:
”Indtil 1832 har der ingen mølle været på Strynø. Det år fik greven på Langeland den fornødne tilladelse
fra kongen til at lade opføre en mølle, der skulle indeholde en melkværn og en skalkkværn. Når møllen
blev sat i gang, skulle der betales en årlig skat til den kongelige kasse på 4 Rbd. sølv af melkværnen og
10 Rbd. sølv af skalkkværnen.
Bygningen af møllen blev klaret på den måde, at møllebygger Mads Jørgensen fra Ærø forpligtede sig til
at bygge den for egen regning inden 1. november 1835. Til gengæld fik han fæstebrev på møllen, så han
selv kom til at drive den mølle, han byggede.
Mads Jørgensen blev en stor mand på Strynø. I folketællingen fra 1845 kaldes han gårdmand,
sogneforstander og møller på øen. I 1855 kaldes han lægdommer.
Efter at Mads Jørgensen havde fået en aftægtskontrakt i stand med sønnen Claus Møller Madsen,
overtog denne mølleriet i 1877, og møllen har siden været i slægtens besiddelse. I dag ejes den af Mads
Jørgensens oldebarn.
Den mølle, der blev bygget i 1830erne, er den samme hollandske, som står i dag. Dengang var den
sandsynligvis som de fleste andre møller beklædt med strå eller rør. Nu er den beklædt med tagpap.
Den nederste etage i møllen er kælderetagen. I den har der stået en sigte, et sold og to melkasser.
Kværnloftet har fire døre ud til en omgang på jordoverfladen, som er omgivet af stensætning hele vejen
rundt. Foruden de to oprindelige kværne var der i 1877 også installeret en grynkværn. Strynø mølle
adskiller sig fra møllerne på Langeland ved, at stjernhjulet ikke har sit eget loft. I Strynø mølle er
stjernhjulet anbragt på kværnloftet over kværnene.
Fuglevad mølle, som står på Frilandsmuseet ved København, har stjernhjulet anbragt på tilsvarende
måde. Måske har Mads Jørgensen stået i lære på Sjælland. Møllehatten ser dog ikke ud, som det var
sædvane på Sjælland. Den har den for egnen typiske båd-form, og ikke den sjællandske løgform.
Med sit vindfang på 29 alen hører Strynø mølle til de mindre, men der har næppe været brug for en
større i det lille øsamfund.
På et tidspunkt blev møllen gjort selvsvikkende og selvkrøjende. I 1918 fik den sin første motor til at
supplere vindkraften. Møllen var intakt indtil 1961. I de sidste år, vingerne fungerede, blev vindkraften
brugt til at trække dieselmotoren i gang. Den trak så kværnene.
”Møllerne var en rimelig god pengeanbringelse for folk der havde noget på kistebunden. Velhavende
skulle man være for at købe en mølle. Især de nye hollændermøller – som den på Strynø – var
kostbare. Mens vurderingssummen for stubbemøllerne i 1830 lå på 1.700 rigsdalere i gennemsnit,
kostede de nye hollændermøller fire gange så meget.”
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Bjarne Rasmussen supplerer her i 2017:
I bogen ”Historiske huse og gårde på Strynø” nævnes på side 103: ”Grundstykket mat. nr 72 (Kærvej 7)
var oprindeligt udlagt som møllelod ved udskiftningen af gårdene i 1810, men den senere møllebygger
foretrak at opføre møllen ved den vestvendte strand, Møllevejen 28” og på side 127: ”Allerede før
udskiftningen (af gårdene) i 1810 havde der med andre ord været bestræbelser på at få en mølle til
Strynø, men først i 1832 fik godsejeren kgl. Tilladelse til at lade opføre en mølle på Strynø”
I bogen ”MØLLER OG MØLLEFOLK – på Langeland” side 10 nævnes ”En ny hestemølle blev i slutningen
af 1600tallet indrettet af Byfoged Claus Bertelsen. Den eksisterede endnu i 1761 og lå dengang i Rue i
en sidebygning til købmandsgården på hjørnet af Torvet og Rue.” Læs også om den store Bjerreby Mølle
på Langeland i 1600 tallet. Byfoged i Rudkøbing, Claus Bertelsens søsterdatter Riborrig Albertsdatter var
gift med Peder Gommesen Gebert, der var bror til Anna Gommesdatter der var gift med Claus Jensen
Møller der blev Birkedommer over Strynø i 1704. Han døde i 1740 hvorefter sønnen Gumme Clausen
overtog embedet.
Birkedommer Claus Jensen Møllers oldebarn var Claus Møller Pedersen.
I årene 1831 – 1834 byggede Mads Jørgensen Strynø Mølle på den jord (Møllevej 28) som Claus Møller
Pedersen havde fæstet allerede fra 1787 – fremfor på det udlagte møllelod på Kærvej 7, der var i fæste
af gårdejer mat. nr. 7 i Strynø By, Rasmus Dam Rasmussen …. Claus Møller Pedersens gård lå på det
tidspunkt syd for ”Firlinge –anlægget” i Strynø By. Næsten lige ved siden af lå i øvrigt Claus Møller
Pedersens farbror Claus Gommesens gård – ”Gammelgård” – der var en af Strynøs største gårde.
Mads Jørgensen byggede møllen sammen med sin daværende svoger, der var broder til Mads
Jørgensens daværende kone Maren Christensen. Mads Jørgensen og hans kone Maren Christensen
medbragte deres små 3 døtre. De kom alle fra Søby på Ærø. Maren Christensen døde i 1836 hvorefter
Mads Jørgensen giftede sig samme år med Claus Møller Pedersens datter Karen Møllers Clausdatter.
Omkring 1839 udflyttede Claus Møller Pedersen sin gård (nr. 18) der lå syd for ”Firlinge anlægget” i
Strynø By og byggede den op igen som Møllegården lige ved siden af Strynø Mølle.
I 1839 overtog Mads Jørgensen både svigerfaderens Claus Møller Pedersens udflyttede gård
(Møllegården) og den fæstede jord. Mads Jørgensen søn Claus Møller Madsen overtog mølleriet og
gården efter sin far osv.
I folketællingen fra 1845 kaldes Mads Jørgensen gårdmand, sogneforstander og møller på øen. I 1855
kaldes han lægdommer.I skrivende stund gætter jeg på, at Møller Mads Jørgensen som sogneforstander
og senere lægdommer, videreførte noget af traditionen fra ”Claus Jensen Møller slægten” idet Møller
Mads Jørgensen kone Karen Møllers Clausdatters oldefar Gumme Clausen og hendes tipoldefar Claus
Jensen Møller, begge to var Birkedommere på Strynø.
Jeg gætter også på, at der i Birkedommer Claus Møller Pedersens slægt og/eller omgangskreds udenfor
Strynø – sandsynligvis på Langeland og Ærø - har været personer som har set potentialet i, at der blev
etableret en mølle på Strynø efter landboreformene som medførte, at gårdene skulle udflyttes (efter
1810). Møllen stod færdig i 1840, og det var lige præcis fra det tidspunkt, at der blev større og større
efterspørgsel efter produkterne thi befolkningsantallet sted kraftigt på Strynø fra 1840 – 1900. Men
hvem mon finansierede byggeriet af Strynø Mølle dengang thi den var lige fra starten af ejet af
møllebyggeren …?
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Mat nr 27b,
Brovejen 8, Strynø by

Claus Møller Pedersen
Brovejen 8

Gård nr 27 udflyttet til
Næbbevej 5 i 1810
Gård nr 18 udflyttet til
Møllevejen 28 i 1840

Foto fra ca. 1905 af Peder Gommesen og hans kone Maren
(Foto i slægtens eje)

Birkedommer Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesen og hans hustru Ane
Marie Rasmusdatters fik en 4. søn Claus Møller Pedersen som blev gift med
Karen Jensdatter fra slægten ”Niels Strangesen” (skema 6) i 1792 der er året
efter at Karen Jensdatters fader Jens Nielsen døde.
Niels Nielsen
1791 - 1816
(Strynø by)

Karen Jensdatter er søster til Niels Jensen, der arvede gård nr. 18 på Brovejen
8 i Strynø by efter sin fader Jens Nielsens død i 1791.
Karen Jensdatters bror Niels Jensen dør imidlertid allerede i 1811.

Claus Møller Pedersen
Brovejen 8
1816 - 1841
(Strynø by)

Niels Jensen efterlader sig enken Maren Jensdatter og sønnen Jens Nielsen
født i 1793 – men det er Niels Jensens yngste søster Karen Jensdatter og
hendes ægtemand Claus Møller Pedersen der overtager gård nr. 18 syd for
”Firlinge anlægget” i Strynø by i 1816 efter svigerinden, enken Maren
Jensdatter.
I skrivende stund uvist af hvilken grund, men måske fordi enken da var oppe i
årene og måske fordi hendes søn ikke var ”velegnet” til at drive gården videre
og fordi Niels Jensens ældste lillesøster Maren Jensdatter allerede var gift
med en gårdmand, Gomme Pedersen.
Claus Møller Pedersen var i øvrigt bror til Gomme Pedersen der var gift med
Maren Jensdatter der var storesøster til Karen Jensdatter der var gift med
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Til gård nr. 18 (Mat nr
27b) på Brovejen 8 i
Strynø by var fæstet
jorden på Møllevejen 28
1787 - 1839

Claus Møller Pedersen. Gomme Pedersen og Maren Jensdatter havde
slægtsgården (Mat nr. 42a) i Strynø by før udflytningen til markjorden på
Kærvej 2 i 1845.
Claus Møller Pedersens gård nr. 18 (Mat nr. 27b) inde i Strynø by var
sammenbygget med gård nr. 41, og de lå syd for et ”Firlinge anlæg bestående
af fire sammenbyggede gårde” (nr. 30 – 24 – 33-27) inde i Strynø by. Disse fire
gårde blev udflyttet ret kort tid efter 1810.
Gård nr. 18 var sammenbygget med gård nr. 41. Til gård nr. 18 i Strynø by var
fæstet jorden på Møllevejen 28 hvor Strynø Mølle senere blev bygget på.
Gård nr. 41 blev udflyttet fra Strynø By til Kærvej 4 i ca. 1810 hvilket efterlod
en tom Toft. Den tomme Toft blev fæstet i 1816 af Claus Møller Pedersen.
Gård nr. 27 lå i ”Firlinge anlægget” og var sammenbygget med gård nr. 33.
Gård nr. 27 blev udflyttet fra ”Firlinge anlægget” til Næbbevej 5 formodentlig
af ejeren Lars Nielsen ca. i 1810. Den tomme Toft i Strynø by blev fæstet i
1816 af Claus Møller Pedersen.
Gård nr. 33 blev udflyttet fra ”Firlinge anlægget” til Nørrevej 12 af ejeren
Rasmus Jacobsen og hans svigersøn Andreas Steffensen i ca. 1810. Den
tomme Toft i Strynø by blev efterfølgende formodentligt fæstet af Claus
Møller Pedersen.

Claus Møller Pedersen
Gård nr. 18 udflyttet til
mark på
Møllevejen 28 nede ved
selve Strynø Mølle

Claus Møller Pedersen havde fæstet jorden på Møllevejen 28 siden 1787 –
det er dog nok nærmere fra året 1792 hvor han blev gift - og i 1839 udflyttede
han sin gård nr. 18 i Strynø By til sin fæstede jord på Møllevejen 28 lige ved
siden af den mølle, der var blevet opført af Claus Møller Pedersens svigersøn
Mads Jørgensen i årene 1831 – 1835, og som står der den dag i dag.

”Møllegården”

Gård nr. 33 i ”Firlinge anlægget” blev som tidligere nævnt udflyttet til den
fæstede jord på Nørrevej 12 af ejeren Rasmus Jacobsen.
Efter udflytningen af sin gård nr. 18 til Møllevejen 28 i 1839, lod Claus Møller
Pedersen opføre et helt nyt bindingsværkshus på Brovejen 8 lige ved siden af
”Gammelgård” mat. nr. 3, der var ejet af hans bror Jens Thøsing Pedersen og
senere af hans brodersøn Gomme Jensen. Et stykke af jorden ude på Nørrevej
12 (Mat.nr. 33b) blev skilt ud i ca 1840 og fæstet til bindingsværkshuset på
Brovejen 8.
Brovejen 8
Gomme Clausen
1841 - 1888

I 1841 overtager Claus Møller Pedersens søn Gomme Clausen
Bindingsværkshuset på Brovejen 8 og den fæstede jord ude på Nørrevej 12.

Brovejen 8
Peder Gommesen
1888 - 1922

I 1888 overtager Gomme Clausens søn Peder Gommesen Brovejen 8 – på foto
på foregående side ses Peder Gommesen og hans kone Maren Pedersdatter
Nielsen foran bindingsværkshuset omkring 1905.
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Gomme Clausens 1. søn Peder Gommesens 4 søn Claus Møller Pedersens datter Karen Møllers
Clausdatter

Peder Gommesen

Gomme Clausen

Ane Marie Rasmusdatter

(Fader: Claus Jensen Møller)

Claus Møller Pedersen

Karen Møllers Clausdatter

Karen Jensdatter

Mads Jørgensen

Strynø Mølle

Claus Møller Madsen
Marie Andersen

Jørgen Clausen Madsen
Inger Marie Rasmussen

Verner Møller Madsen
Ugift, ingen børn
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Mat. nr. 18a
”Møllegården”

Claus Møller Pedersen
Strynø Mølle & ”Møllegården”

Møllevejen 28
Læs meget mere i
bogen ”Historiske huse
og gårde på STRYNØ”

Strynø Mølle & ”Møllegården” – formentlig i 1855
(Kilde: Strynø Lokalhistoriske Arkiv)
Stormfloden i 1872 oversvømmede ”Møllegården”, der dengang lå helt nede
ved selve Strynø Mølle meget tæt på havet.
Det blev ikke sidste gang at ”Møllegården” blev oversvømmet, og i perioden
1905 – 1928 blev en ny ”Møllegården” derfor opført på sin nuværende
plads/adresse på Møllevejen 28 hvor den stadig ligger i skrivende stund.

Strynø Mølle og Møllebroen i 1989
(Foto: kb.dk - Ariel/Dansk Luftfoto)
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Claus Møller Pedersen og Karen Jensdatter fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

*Jens Nielsen Clausen, født 1794 (sømand)
Peder Gommesen Clausen, født 1796
Rasmus Clausen, født 1799
Rasmus Pedersen Clausen, født 1803
Anne Kathrine Clausdatter, født 1805 død 1829
Peder Jensen Clausen, født 1811 død 1825
Karen Møllers Clausdatter, født 1812 død 1874
Gomme Clausen, født 1815 død 1891

*Jens Nielsen Clausen, se under Gomme Clausen

Her er jeg nødt til at ”springe” lidt i slægtskronologien for at vise
”arvefølgen” af Strynø Mølle og Møllegården:

Mads Jørgensen byggede Strynø Mølle i årene 1831 – 1834 på den jord
(Møllevej 28) som Claus Møller Pedersen havde fæstet fra 1787.
Mads Jørgensen byggede møllen sammen med sin daværende svoger, der var
broder til Mads Jørgensens daværende kone Maren Christensen. Mads
Jørgensen og hans kone Maren Christensen medbragte deres små 3 døtre.
De kom alle fra Søby på Ærø.
Maren Christensen døde i 1836 hvorefter Mads Jørgensen giftede sig samme
år med Claus Møller Pedersens datter Karen Møllers Clausdatter.
Mads Jørgensen bliver ”stamfader” til møllerslægten ”Mads Jørgensen” på
Strynø (skema 71).
Claus Møller Pedersen havde udflyttet sin gård (nr. 18) fra Strynø By til den
jord (Møllevejen 28) som han havde fæstet allerede i 1787.
Mads Jørgensen, senere
enken Karen Møllers
Clausdatter
1839 - 1877

I 1839 overtog Mads Jørgensen både svigerfaderens udflyttede gård
(Møllegården) og den fæstede jord.
Claus Møller Pedersen og hans kone Karen Jensdatter fortsatte formodentlig
med at bo på Møllegården efter en aftægtsordning med svigersønnen Mads
Jørgensen thi deres yngste søn Gomme Clausen havde overtaget Brovejen 8 i
1841 samt jordfæstet på Nørrevej 12 i 1840.
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Karen Møllers Clausdatter og Mads Jørgensen fik børnene:
1. Jørgen Madsen
2. Maren Madsen
3. Claus Møller Madsen
Karen Møllers Clausdatter og Mads Jørgensens søn Claus Møller Madsen
blev gift med Marie Andersen fra landsbyen Landet på Tåsinge.
Claus Møller Madsen
1877 - 1923
Han købte den fæstede
jord til gården af
stamhuset Ahlefeldt i
1918.

Claus Møller Madsen overtog Strynø Mølle og Møllegården i 1877 efter sin
moder Karen Møllers Clausdatter. Hun var enke efter Claus Møller Madsens
fader Mads Jørgensen.
Claus Møller Madsen drev Strynø Mølle sammen med sin søn møllersvend
Jørgen Clausen Madsen.
Gården var blevet oversvømmet under stormfloden i 1872, og ved et stort
højvande i 1904 blev gården igen oversvømmet. I årene 1905 til 1928 blev
gården derfor flyttet til sin nuværende position og endda udbygget.
I bogen ”Historiske huse og gårde på STRYNØ” udgivet i 1984 kan man fra side
126 til side 129 læse om historien om Strynø Mølle og Møllegården gennem
tiden.
Claus Møller Madsen og Marie Andersen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mads Jørgensen Madsen, født 1879
Karen Møllers Madsen, født 1881 død 1908
Anders Madsen, født 1883
Hans Møller Madsen, født 1885
Bodil Rasmine Madsen, født 1887
Rasmus Møller Madsen, født 1890
Dødfødt dreng, 1892
Jørgen Clausen Madsen, født 1894 død 1894
Jørgen Clausen Madsen, født 1896 død 1923

Karen Møllers Madsen blev gift med styrmand Karl Emil Jørgensen fra slægten
”Jens Andersen” (skema 19). De fik ingen børn.
Jørgen Clausen Madsen blev gift med Inger Marie Rasmussen fra slægten
”Rasmus & Henrich Jacobsen” (skema 31A).
Jørgen Clausen Madsen
1923 - 1958

Jørgen Clausen Madsen overtager Strynø Mølle og gården der er bygget på sin
nuværende plads.
Jørgen Clausen Madsen og Inger Marie Rasmussen fik børnene:
1. Viggo Møller Madsen, født 1924
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2. Povl Møller Madsen, født 1925
3. Verner Møller Madsen, født 1927 død 1983
4. Kaj Møller Madsen, født 1931
Verner Møller Madsen
1958 – 19xx

I 1958 overtager Verner Møller Madsen Strynø Mølle og gården på Møllevejen
28 efter sin moder, enken Inger Marie Rasmussen. Han flytter mølleriet fra
Strynø Mølle op til selve gården i 1967.
Verner Møller Madsen var ugift, og da der ikke var andre i familien der var
interesseret i at overtage mølleriet og gården efter hans død, blev landbruget
med tilhørende bygninger solgt til Asta og Gunnar Jensen.
Strynø Mølle og den nærmeste omkringliggende jord blev dog fortsat i
familiens eje, og pakhuset nede ved møllen blev renoveret og indrettet til
sommerbolig. I skrivende stund er Strynø Mølle fredet.
NB:
Claus Møller Pedersen og Karen Jensdatters 1. datter Anne Kathrine
Clausdatter blev gift med Hans Christensen Thøsing Axelsen fra slægten
”Thøsing” (skema 2A)” i 1828 men hun dør året efter 1829 uden at efterlade
sig børn i ægteskabet.
Hans Christensen Thøsing Axelsen gifter sig efterfølgende med Birthe Stine
Pedersdatter hvis far er farbror til Claus Møller Pedersen
(Hans Christensen Thøsing Axelsen har ”Thøsing slægtsgården” mat nr 17 i
Strynø By).
I 1953 flyttede Nora Christensen til Claus Gommesen Rasmussens gård på
Strynø Kalv med sine to børn Povl og Jytte.
Povl er født i 1943, og på et tidspunkt mellem 1957 og 1963 bliver han karl på
Strynø Møllegård i en periode.
Strynø Mølle, der er af typen ”Kælderhollænder”, fik selvsvikning, selvkrøjning
og sin første motorinstallation i 1918 - motorinstallation blev udskiftet i 1934
og igen i 1959.
I skrivende stund har Povl fortalt mig, at han som karl havde været med til at
male korn med Strynø mølle ”med vingerne for vindkraft” uden brug af
motorinstallationen. Vindkraft blev benyttet når muligt helt frem til 1961 hvor
vindrosen faldt ned.
I 1967 flyttede Verner Møller Madsen hele mølleriet op til Møllegården.
Der blev først lagt vekselstrøm til Strynø i begyndelsen af 1970erne, og i sin
tid som karl på Møllegården gravede Povl med håndkraft et jævnstrømskabel
ned fra Møllegården til Strynø mølle.
197

Karen Møllers Clausdatter og Mads Jørgensen (gift i 1836) fik 3 børn,
herunder børnene:
1. Jørgen Madsen, født 1838 død 1931
2. Maren Madsen, født 1852 død 1933
3. Claus Møller Madsen, født 1854 død 1940 (Møller, Bjerreby)
Claus Møller Madsen har jeg tidligere fortalt om.
Karen Møllers Clausdatter og Mads Jørgensen 1. søn Jørgen Madsen blev først
gift med Maren Møllers Andersen fra slægten ”Thøsing” (skema 2A) i 1859.
Maren Møllers Andersen døde i 1873.
Jørgen Madsen og Maren Møllers Andersen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
Nørrevej 12
Mat. nr 33a
Henrik Jørgensen og
Anne Marie Madsen
1884 – 1942
Gården udflyttet af
Henrik Jørgensens far
Jørgen Andreasen
mellem 1810 og 1816.
Gården var oprindeligt
gård nr. 33 i ”Firlingeanlægget2 på Brovejen
8; det ”Firlinge – anlæg”
hvor Claus Møller
Pedersen havde gård nr.
18.

Dødfødt dreng i 1859
Anne Marie Madsen, født 1861 død 1944
Karen Møllers Madsen, født 1864
Anders Thøsing Madsen, født 1866 død 1877
Birthe Marie Madsen, født 1870

Jørgen Madsen og Maren Møllers Andersens 1. datter Anne Marie Madsen
blev gift med styrmand, gårdejer og sognerådsformand Henrik Jørgensen fra
slægten ”Steffen Larsen” (skema 38) i 1881.
Anne Marie Madsen og Henrik Jørgensen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Jørgen Andreasen Jørgensen, født 1882 død 1968
Maren Møllers Jørgensen, født 1884 død 1985
Hans Jørgensen, født 1886 død 1974
Inger Marie Jørgensen, født 1889 død 1981
Marie Jørgensen, født 1891 død 1981
Valdemar Jørgensen, født 1893 død 1991
Anders Thøsing Jørgensen, født 1895 død 1969
Anna Jørgensen, født 1897 død 1993
Bertha Jørgensen, født 1899 død 1995
Kirstine Jørgensen, født 1901 død 1991
Martha Jørgensen, født 1904 død 1985

Anne Marie Madsen og Henrik Jørgensens 1 søn Jørgen Andreasen Jørgensen
blev bankdirektør og gift med Gudrun Hansine Nehm, der var født i København.
Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 1. datter Maren Møllers Jørgensen
blev gift med murermester Niels Larsen Nielsen Kold fra slægten ”Kold” (skema
74) i 1884.
Maren Møllers Jørgensen og Niels Larsen Nielsen Kold fik børnene:
1. Kirsten Nielsen Kold, født 1913 død 1939
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Næbbevej 3
Mat. nr. 60a
Murermester Niels
Larsen Nielsen Kold gift
med Maren Møllers
Jørgensen bygger hus
på Henrik Jørgensens
grundstykket i 1912.
Mat.nr. 60a bliver lagt
sammen med Mat. nr
58a. Niels & Maren bor i
huset på Næbbevej 3
helt frem til 1950

Næbbevej 3
Mat. nr. 58a
Hønseriejer
Niels Nielsen Kold
1950 - 1968
Brovejen 5
Jens Hansen og
Anna Jørgensen
1923 – 1962

Møllevejen 22
Anders Thøsing
Andersen og
Kirstine Jørgensen
1932 – 19xx

2.
3.
4.
5.

Marie Nielsen Kold, født 1914
Anna Nielsen Kold, født 1916
Karen Nielsen Kold, født 1919
Niels Nielsen Kold, født 19239 (Hønseopdrætter)

Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 2. datter Marie Jørgensen blev gift
med Jørgen Andreas Jørgensen fra slægten ”Steffen Larsen” (skema 38). De fik
sønnerne Gunnar, Helge Andreas, Svend Aage og Johannes Jørgensen.
Sønnen Helge Andreas Jørgensen blev gift med Else Rasmussen der var
adoptivdatter til Hans Axelsen Rasmussen og Marie Cæcilie Rasmussen. Læs
mere under ”Stjernegade 16” her i bogen.
Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 3. datter Anna Jørgensen blev gift
med Jens Hansen fra slægten ”Thøsing” (skema 2A). Læs mere under ”Brovejen
5” her i bogen.
Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 4. datter Bertha Jørgensen blev
gift med Jacob Marius Christensen fra slægten ”Rasmus & Henrich Rasmussen”
(skema 31A). De fik en søn Christen Jacobsen Christensen der emigrerede til
USA.
Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 5. datter Kirstine Jørgensen blev
gift med Anders Thøsing Andersen fra slægten ”Thøsing” (skema 2A) i 1933.
Kirstine Jørgensen og Anders Thøsing Andersen fik børnene:

Nørrevej 12
Henrik Jørgensen,
senere enken Anne
Marie Madsen (f.
Jørgensen)
1884 – 1942

Nørrevej 12
Søren Marius Møller og
Martha Jørgensen
1942 - 1965

1.
2.
3.
4.

Karen Thøsing Andersen, født 1934
Inger Thøsing Andersen, født 1935
Else Thøsing Andersen, født 1938
Jens Thøsing Andersen, født 1946

Karen Thøsing Andersen blev gift med Erik Nellemann fra slægten ”Nellemann”
(skema 80). Erik Nellemann er søn af Kaj Nellemann der var gårdejer og
sognerådsformand på øen. I skrivende stund kendes ikke flere informationer.
Anne Marie Madsen og Hendrik Jørgensens 6. datter Martha Jørgensen blev
gift med Søren Marius Møller fra Veflinge på Nordfyn.
De overtog gården på Nørrevej 12 efter Martha Jørgensens mor (enke efter
Henrik Jørgensen).
Mads Jørgensen og Karen Møllers Clausdatter 1. datter Maren Madsen blev
gift med Jens Larsen Rasmussen fra slægten ”Peder Pedersen” (skema 23A).
Maren Madsen og Jens Larsen Rasmussen fik børnene:
1. Karen Margrethe Rasmussen, født 1877 død 1877
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Næbbevej 7
Rasmus Nielsen (Kold)
og Kirsten Nielsen
Andersdatter
1883 – 1918

Næbbevej 7
Rasmus Hansen Nielsen
Kold og Anne Magrethe
Rasmussen
1918 - 1957

Næbbevej 7
Marius Nielsen Kold og
Martha Nielsine Clausen
1957 - 1960

Kirkevej 20
Hønseriejer Rasmus
Nielsen Kold og
Martha Nielsine Clausen
1937 – 19xx

Ringgaden 6
Gårdejer Arne Mølgård
og
Maren Nielsen Kold
1946 – 19xx
Næbbevej 9
Jens Nielsen Kold og
Martha Nielsine Clausen
1946 – 19xx
Ringgade 6
Arne Mølgaard Hansen
og
Maren Nielsen Kold
1937 – 19xx
Ringgaden 27
”Søndergård”
Mads Jørgen
Rasmussen og Inger
Nielsine Jensen
1933 -1965

Stjernegade 3
Jacob Clausen Jensen
og Karen Møllers
Madsen
1886 - 1951
Brovejen 4
(bygget 1899)
Martin Jørgensen og
Anne Marie Jensen
1927 - 1969
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rasmus Jensen Rasmussen, født 1879
Karen Møllers Rasmussen, født 1881
Anne Margrethe Rasmussen, født 1884
Hansine Rasmusen, født 1886 død 1892
Mads Jørgen Rasmussen, født 1889
Hans Rasmussen, født 1892

Maren Madsen og Jens Larsen Rasmussen 1. datter Karen Møllers Rasmussen
blev gift med Hans Christian Mortensen fra slægten ”Rasmus & Henrich
Jacobsen” (Skema 31A).
Maren Madsen og Jens Larsen Rasmussen 2. datter Anne Margrethe
Rasmussen blev gift med Rasmus Hansen Nielsen Kold fra slægten ”Kold”
(skema 74).
NB:
Rasmus Nielsen Kold, Stamfader til slægten ”Kold”, kom til Strynø sammen
med sin kone Kirsten Nielsen Andersdatter fra landsbyen Landet på Tåsinge i
1882.
Samme år overtog han fæstet af jorden på Næbbevej 7, samt indgik en
aftægtsaftale med gårdens ejer Axel Axelsen. Navnet ”Kold” blev optaget af
denne slægt i 1904.
Rasmus Nielsen Kold er fader til sønnerne, gårdmand & frøavler Rasmus
Hansen Nielsen Kold og Murermester Niels Larsen Kold.
Gårdmand & frøavler Rasmus Hansen Nielsen Kold udførte et roeavlsarbejde
der gjorde ham til mangemillionær i den tids kroner. Det siges, at han gav sine
børn en gård og en million kroner i bryllupsgave, og der var stadig penge
tilbage.
Rasmus Hansen Nielsen Kold og Anne Margrethe Rasmussen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rasmus Nielsen Kold, født 1912
Kirsten Nielsen Kold, født 1913
Maren Nielsen Kold, født 1915
Jens Nielsen Kold, født 1916
Magrethe Nielsen Kold, født 1918
Marius Nielsen Kold født 1921
Anne Nielsen Kold, født 1925
Bodil Nielsen Kold, født 1927
Karen Nielsen Kold, født 1929

Rasmus Nielsen Kold blev gift med Martha Nielsine Clausen fra slægten ”Peder
Clausen” (skema 24A). De fik en datter, Inger Nielsen Kold, i 1938. I skrivende
stund kendes ikke flere informationer.

Mat nr. 6
Dommervænget 6
”Dommergården”
Morten Rasmussen
Mortensen og Birthe
Marie Madsen
1899 – 1913
Stjernegade 14
Huset opført af skipper
Hans Mortensen i 1869
1870 – 1915

Stjernegade 14
Morten Rasmussen
Mortensen og Birthe
Marie Madsen
1915 -1915

Sandvejen 1
Gården udflyttet i 1831
af Anders Thøsing
Andersen
1822 - 1862

Sandvejen 1
Jørgen Madsen
1862 – 1916

Maren Nielsen Kold blev gift med Arne Mølgård Hansen i 1937 De fik så vidt
vides gården på Ringgade 6 i bryllupsgave af Maren Nielsen Kolds fader Rasmus
Hansen Nielsen Kold.
Marius Nielsen Kold, flere informationer om vedkommende er forfatteren
ukendt i skrivende stund.
---Maren Madsen og Jens Larsen Rasmussen 1. søn Mads Jørgen Rasmussen blev
gift med Inger Nielsine Jensen fra slægten ”Anders Clausen” (skema 4A).
Jørgen Madsen og Maren Møllers Andersens 2. datter Karen Møllers Madsen,
blev gift med Jacob Clausen Jensen fra slægten ”Anders Clausen” (skema 4A).
Karen Møllers Madsen og Jacob Clausen fik børnene:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anne Marie Jensen, født 1891
Martin Møller Jensen, født 1894
Dødfødt pige i 1896
Anna Thyra Jensen født 1897
Jens Clausen Jensen, født 1900
Jørgen Marius Jensen født 1903
Karl Jacob Jensen født 1906

Anne Marie Jensen blev gift med Martin Jørgensen fra slægten ”Steffen Larsen”
(skema 38).
Jørgen Madsen og Maren Møllers Andersens 3. datter Birthe Marie Madsen
blev gift med Morten Rasmussen Mortensen fra slægten ”Rasmus & Henrich
Jacobsen” (Skema 31A) i 1893.

Sandvejen 1
Hans Sørensen Madsen
1916 - 1958

-------

Kærvej 7
Hans Sørensen Madsen
1944 - 1978

Maren Møllers Andersen døde i 1873 og i 1875 giftede Jørgen Madsen sig med
Maren Larsen fra slægten ”Søren Michelsen” (skema 33C).

Kærvej 7
Elisabeth Madsen
1978 – 1981

Jørgen Madsen og Maren Larsen fik børnene:

Kærvej 7
Arne Møller Madsen
1981 – 19xx
Sandvejen 1
Laurids Madsen
1958 - 1971
Sandvejen 2
Laurids Madsen
1962 – 1971

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mads Larsen Madsen, født 1875
Anders Thøsing Madsen, født 1877
Marius Møller Madsen, født 1880
Laurids Madsen, født 1884
Johannes Madsen, født 1888
Hans Sørensen Madsen, født 1890

Jørgen Madsen og Maren Larsens 1. søn Mads Larsen Madsen blev gift med
Anne Jørgensen fra slægten ”Niels Madsen” (skema 28).
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Jørgen Madsen og Maren Larsens søn Hans Sørensen Madsen blev gift med
Elisabeth Jørgensen fra slægten ”Steffen Larsen” (skema 38).
På et tidspunkt ejer Hans Sørensen Madsen både gården på Sandvejen 1 og
gården på Kærvej 7. Sidstnævnte gård har således været i slægten i flere
omgange idet Peder Gommesen havde gården fra 1860 – 1873 og hans søn
Rasmus Pedersen havde gården fra 1873 - 1908
Hans Sørensen Madsen og Elisabeth Jørgensen (Madsen) fik en del børn,
herunder sønnerne Arne Møller Madsen og Laurids Madsen.
NB:
Rasmus Andreasen Rasmussen var i slægt med ”Claus Jensen Møller”
slægten.
Han var gift med Maren Møllers Jensdatters, og deres første søn hed Rasmus
Jensen Rasmussen. Han blev gift med Maren Hansen fra slægten ”Thøsing”
(skema 2A).
Rasmus Jensen Rasmussen overtog matrikel nr 54 på Strynø Kalv efter sin far i
1886 og drev den frem til 1899.
Sandvejen 2
Rasmus Jensen
Rasmussen
1898 - 1925

Rasmus Jensen Rasmussen og Maren Hansen fik ingen børn, og så vidt jeg kan
finde ud af købte de gården og den tilhørende jord på Sandvejen 2, Strynø, i
1899 efter salget af mat.nr. 54, Strynø Kalv, til Rasmus Andreassen
Rasmussen i 1899. Han var også fra slægten ”Claus Jensen Møller”
Rasmus Jensen Rasmussen købte både jorden og Stamhusets ejendom på
Sandvejen 2 i 1898.
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Gomme Clausen
Brovejen 8
1841 - 1888
Peder Gommesen
Brovejen 8
1888 – 1922

Gomme Clausen
Peder Gommesen
Brovejen 8

Peder Gommesen og hans kone Maren foran Brovejen 8 – ca. 1905

Claus Møller Pedersen og Karen Jensdatters yngste søn Gomme Clausen blev
gift med Anne Nielsdatter fra slægten ”Niels Madsen Erichsen” (skema 28).
Et stykke af jorden på Nørrevej 12 blev skilt ud i ca 1840 og fæstet til det
nyopførte bindingsværkshus på Brovejen 8; først af Claus Møller Pedersen og
senere af hans 1. søn Jens Nielsen Clausen der var sømand, men hans skæbne
kendes ikke efter at han drog på langfart.
I 1841 overtog sønnen Gomme Clausen derfor ejendommen på Brovejen 8 og
jordfæstet på Nørrevej 12.
Gomme Clausen og Anne Nielsdatter fik børnene:
1. Anne Kathrine Gommesen, født 1846 død 1849
2. Anne Kathirne Gommesen, født 1851 død 1851
3. Peder Gommesen, født 1852 død 1921
Peder Gommesen blev gift med Maren Pedersdatter Nielsen fra slægten
”Rasmus & Hans Mortensen” (13B). De fik ikke børn, og Brovejen 8 sælges til
Anton Nielsen fra slægten ”Niels Madsen Erichsen” (skema 28) i 1922.
I skrivende stund ejes Brovejen 8 af Thomas Vedelsbøl hvis oldemor var Inger
Marie Rasmussen, datter af styrmand og fisker Johannes Rasmussen der
købte grunden på Fredensgade 6 af Gomme Jensen Gommesen i 1882…
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Brovejen 8 i 1950erne

Brovejen 8

(Foto fra 1957 – kb.dk – Sylvest Jensen)
Maskinmester og fisker Jens Erik ”Tobak” Rasmussen købte Brovejen 8 i 1968
for at benytte det til opbevaring af sine fiskeredskaber, og for at bo i det
eneste værelse, der blev tilbage i huset.
På det tidspunkt er husets stråtag udskiftet med eternittag hvilket huset
stadig har i skrivende stund.
Jens Erik ”Tobak” Rasmussen kom fra smedeslægten ”Rasmus Larsen” (skema
72).
Huset eksisterer i skrivende stund, men er desværre noget forfaldent.
Indgangsdøren er i øvrigt flyttet om i østgavlen af huset.
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Mat. nr. 31a i Strynø by

Anne Sophie Gommesdatter
Gården på Mat.nr. 31a i Strynø By

Anne Sophie Gommesdatter, født 1727 død 1811, var 1. datter af
Birkedommer Gomme Clausen.
Lars Rasmussen
17xx – 1779
Strynø by
Gomme Larsen
1779 – 1812
Strynø by
Christen Hansen
1812 – 1820
Strynø by
Andreas Albertsen
udflyttede gården fra
Strynø by til markjorden
på Korsvejen 4 i 1832.
Rasmus Pedersen
Andersen bygger hus på
tomten i Strynø by efter
den udflyttede gård.
Huset bliver senere
kaldt for ”Laurines hus”,
se også under afsnittet
”Strynø brugs”

Anne Sophie Gommesdatter var gift med Lars Rasmussen, født 1724 død
1801, fra slægten ”Lars Rasmussen” (skema 25) og som havde gården på mat.
nr 31 i Strynø by. Anne Sophie Gommesdatter og Lars Rasmussen fik sønnen
Gomme Larsen som var gift med Barbara Andreasdatter fra slægten ”Dam”
(skema 1A). De overtog gården i Strynø by i 1779.
Gomme Larsen og Barbara Andreasdatter fik en datter Birthe Sophie
Gommesdatter som blev gift med Christen Hansen fra slægten ”Hans Hansen”
(skema 26).
Birthe Sophie Gommesdatter og Christen Hansen fik 10 børn, herunder Ane
Marie Christensdatter og hun blev gift med Peder Christensen Strynøkalv
Madsen fra slægten ”Peder Christensen” (skema 15). De har muligvis haft
gården ”Vesterlide” på Strynø Kalv i nogle få år inden Andreas Rasmussen fra
slægten ”Rasmus Andreasen Strynø Kalv” (skema 14A) købte gården
”Vesterlide” i 1805.
Christen Hansen afstod for brugsretten til sin fæstede jord på Korsvejen 4 i
1820; sandsynligvis på grund af fattigdom.
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Historien om ”Gomme Clausen” slægtens relationer til gården ”Vesterlide” på Strynø Kalv

Maren Elisabeth Gommesen

Gomme Clausen

Rasmus Mortensen (Dør)

S(Fader: Claus Jensen Møller)

”Vesterlide”

Maren Elisabeth Gommesen

Gomme Rasmussen

Jacob Christensen (Dør)

(Dør)

Peder Christensen (Dør)

Andreas Rasmussen

Rasmus Andreasen

(Rasmus og Johannes søn)

(Tredje gård)

køber ”Vesterlide” af:

Johanne Pedersdatter (Dør)

Maren Elisabeth Gommesen

Claus Gommesens
datter
Maren Møllers Clausdatter
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Rasmus Andreasen

Rasmus Andreasen

Karen Møllers Andersdatter

gifter sig med

(Tredje gård)

Karen Møllers Andersdatter

Strynø Kalv
Mat. 53
”Vesterlide”

Maren Elisabeth Gommesdatter
Gården ”Vesterlide” på Strynø Kalv

Gården ”Vesterlide” til venstre i billedet i 1939.
Det nuværende stuehus er bygget i 1931
(Foto: kb.dk – Sylvest Jensen)

Maren Elisabeth
Gommesdatter var gift
med Rasmus Mortensen
Xxxx – 1780
Maren Elisabeth
Gommesdatter der nu
er gift med Jacob
Christensen
1780 - 1798
Jacob Christensens
broder Peder
Christensen driver
gården efter broderens
død
1798 – 1805
I 1805 overtager Karen
Møllers Andersdatters
stedsøn Andreas
Rasmussen
”Vesterlide”.

Dermed udgår
”Vesterlide” af ”Blodets
strøm” i slægten
”Gomme Clausen”

Maren Elisabeth Gommesdatter, født 1731 død 1802, var 2. datter af
Birkedommer Gomme Clausen.
Maren Elisabeth Gommesdatter var først gift med Rasmus Mortensen fra
slægten ”Rasmus Mortensen Strynø Kalv” (skema 31A). Rasmus Mortensen
havde gården ”Vesterlide” på Strynø Kalv.
Maren Elisabeth Gommesdatter og Rasmus Mortensen fik sønnen Gomme
Rasmussen i 1760. Rasmus Mortensen døde den 13.2.1780, og samme år, den
6.12, døde også sønnen Gomme Rasmussen. De er sandsynligvis ”gået
gennem havisen” og druknet...
Enken Maren Elisabeth Gommesdatter giftede sig efterfølgende med Jacob
Christensen fra Strynø slægten ”Christen, Hans & Peder Jacobsen” (skema 61)
den 15.5.1781.
Maren Elisabeth Gommesdatter døde i 1802, og Jacob Christensen gik på et
tidspunkt på aftægt frem til sin død i 1822.
De fik ingen børn, og gården ”Vesterlide” sælges i 1805 til Andreas
Rasmussen, Karen Møllers Andersdatters stedsøn (Andreas Rasmussen er søn
af Rasmus Andreasen og Johanne Pedersdatter).
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”Hav – folkene” i slægten
Om Strynø og de søfarende skriver tidligere
nævnte Acton Friis og førstelærer Peder
Gommesen Jeppesen dette i bogen ”De
danskes øer” i 1921:
”Der har vel paa visse af vore mindre Øer været
en Befolkning, som har set sig nødsaget til
ogsaa at ty til Havet som Levevej, men det er
Fiskekrogen og Lystret og Nettet, som staar i
deres Vaaben, sjældent Ankeret. Og de er
næsten altid samtidig vedblevet at være
Bønder.
Saa godt som overalt – med Undtagelse af paa
Læsø – var det selv i tidligere Tider sædvanligt,
at den unge Mand efter nogle Aars Sejlads,
saasnart han blev giftefærdig, ombyttede Rattet
med Haandtaget paa den fædrene Plov.
Paa et Par enkelte Undtagelser nær – Thurø
Skipperby og Marstal – er den danske
Sømandsbefolkning knyttet til Købstæderne,
Havnebyerne.
Det er naturligt, at Søfart og Fiskeri dengang var
almindelige Næringsveje, der gik Side om Side
med det elendige Agerbrug. De unge Karle foer
som Regel – men ikke altid – nogle ar til søs,
inden de overtog Faderens Gaard og blev
Bønder.
Fiskeriet dreves derimod om Sommeren af alle,
ogsaa af Gaardmændene, og der fangedes en
Mængde Flyndere og Aal. Der fangedes
desuden Torsk om Efteraaret og Vinteren af de
faa, professionelle Fiskere; men ogsaa disse
ernærede sig i øvrigt som Landarbejdere, særlig
Tærskere.
Strynøs Beboere omtales næsten altid – ogsaa
af Folk som skulde vide bedre Besked og har
gjort vor Almue Liv til sit Speciale – som en
Sømandsbefolkning. Den samme Misforstaaelse
gør man sig skyldig i overfor en Mængde af vore
Øer, Børnene lærer det af deres Geografi
overalt i Skolerne.
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Der findes ikke længere paa nogen dansk Ø en
virkelig Sømandsbefolkning. Og paa ganske
enkelte Undtagelser nær har der aldrig været
en saadan. Hvor Danskeren har kunnet dyrke
Jorden, har han helst gjort dette, og saasnart en
Øbefolkning har kunnet se sit Snit til at smedde
et Anker om til Plovjærn har den ikke tøvet !”

”Hav-folkene” i slægten
I ”Claus Jensen Møller” slægten var der således
også fiskere, matroser, styrmænd, skippere og
skibsførere hvilket beskrives nærmere på de
følgende sider.

Den sidste skipper
I ”Claus Jensen Møller” slægten skete det dog
også at sønnen drog til søs, og at han senere
kom hjem og enten overtog en gård. Det gjorde
således sømand Claus Gommesen Rasmussen.
Han var gårdmandssøn der drog til søs, men
endte med at købe en gård på Strynø Kalv.
Et bedre eksempel på denne gamle ”Strynø
tradition” er meget fint fortalt af skibsfører og
gårdmand Lars Nielsen Larsen fra Strynø
slægten ”Rasmus Larsen” i bogen ”Livet på
øerne” forfattet af Erik Aalbæk Jensen.

Den sidste styrmand
I skrivende stund tror jeg, at jeg er den sidste
fra de gamle Strynø slægter, der har taget en
styrmandseksamen og en skibsførereksamen,
og derpå sejlet på langfart.
Det har jeg beskrevet nærmere i min bog
”Styrmanden fra Strynø” der omhandler min tid
som sømand i perioden 1975 – 2000.

Langfart

Christen Jensen
Jørgensen
Korsvej 5
Fredensgade 19
(se under Strynø
Afholdshjem)

Skibsfører Christen Jensen Jørgensen, Strynø
Tre mastet topsejlskonnert ”Vigilant”

Tre mastet topsejlskonnert ”Frida”
(Modelfoto/Kilde: Marstal Søfartsmuseum v/Erik B. Kromann)
Erik B. Kromann’s farfar Erik Boye Kromann, var skibsreder for den tre
mastede topsejlskonnert ”Frida” hjemhørende i Marstal. På ovenstående foto
er skibet ankommet Douglas med en last træ fra Canada.
”Frida” af Marstal var stort set magen til ”Vigilant” af Rudkøbing som min
tipoldefar Christen Jensen Jørgensen på Strynø var skibsfører på.
Christen Jensen Jørgensen blev senere skibsfører og partsejer af
skonnertbriggen ”Emma” af Rudkøbing.
I midten af 1890erne overtog skibsfører Jens Dam Rasmussen, Strynø, hyren
som skibsfører på ”Vigilant”.
Jens Dam Rasmussen
Skippergade 6
1895 – 1927

Jens Dam Rasmussen boede på Skippergade 6, Strynø, og var gift med Birthe
Marie Rasmussen hvis far var Claus Gommesen Rasmussen der havde købt
”Søndergård” på Strynø Kalv i 1873.
Jens Dam Rasmussen startede senere paketfart med eget skib ”Vigland” og
etablerede også Strynø’s første brugs.
Jens Dam Rasmussen og Birthe Marie Rasmussen fik sønnen Marius Karl
Rasmussen.
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Skibsfører Christen Jensen Jørgensen, Strynø

Langfart

Skonnertbriggen ”Emma”

Skonnetbrig ”Lydia” af Marstal
(Modelfoto/Kilde: Marstal Søfartsmuseum v/Erik B. Kromann)

Fra midten af 1890erne og frem til 1905 var min tipoldefar Christen Jensen
Jørgensen skibsfører og medejer af skonnertbriggen ”Emma” af Rudkøbing
bygget i 1875. Dette skib var på 193 Brt.
Skibet blev solgt til Finland i 1915.

Strøtanke
Jeg kan huske at der i mange år hang et maleri af skonnertbriggen ”Emma” i
spisestuen på Afholdshjemmet, Fredensgade 19, Strynø.
Ovenstående billede af skonnertbriggen ”Lydia” af Marstal ligner på en prik
maleriet af skonnertbriggen ”Emma”.
Læs mere om skibsfører Christen Jensen Jørgensen under
”Slægtsfortællinger” og historien om Strynø Afholdshjem.
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Paketfart

Skipper Marius Karl Rasmussen, Strynø

Strynø
Marius Karl Rasmussen

Jagten EKSPRES

Skippergade 6
1917 – 1934
Skippergade 4
1938 – 19xx

Jagten ”THOR”
(Foto: Ebbe Andersen)

Foto af jagten ”THOR”; den ligner meget sandsynligt jagten EKSPRES med
Strynø i baggrunden i sin tid.
Skipper Jens Dam Rasmussen etablerede dels Strynøs første brugs
(Skippergade 6) og dels paketfart med sit skib ”Vigland”.
Efter Jens Dam Rasmussens død overtog og fortsatte hans søn, skipper Marius
Karl Rasmussen paketfart ruten frem til begyndelsen af 1930erne; i en
årrække med sit eget skib jagten ”Ekspres” der efter sigende var en tidligere
toldkrydser indrettet med lastrum.
I 1953 – 1958 ejede Marius Karl Rasmussen også et mindre pakhus på
Skippergade 3 lige overfor sit hus på Skippergade 4.
I 1958 køber vognmand Jerry Gunnar Mathiesen (søn af slagter Mathiesen)
huset og bygningerne på Skippergade 3 af Marius Karl Rasmussen der stopper
sin paketfart, og derpå ernærer sig som fisker.
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Paketfart

Skipper Jens Thøsing Gommesen, Strynø

Strynø

Tomastet jagt THOR
Jens Thøsing
Gommesen
Fredensgade 12
1904 - 1965
NB:
Jens Thøsing
Gommesens broder
Peder Jensen
Gommesen var fisker på
Strynø igennem hele sit
liv.
Han boede på
Fredensgade 10
1913 - 1937

CONCORDIA
(Modelfoto: Holbæk Træskibslaug)
Dette foto af CONCORDIA kunne måske have været THOR i sin tid
Skipper Jens Thøsing Gommesen drev paketfart mellem Strynø og Svendborg
med sin tomastede jagt THOR, der var registeret i Rudkøbing Tolddistrikt i
perioden 1923 – 1935.
Ankeret foran huset på Fredensgade 12, Strynø, skal efter sigende stamme fra
dette skib.
Jeg tror dog, at dette anker stammer fra et meget større skib, og at Jens
Thøsing Gommesen nok nærmere har benyttet det som ”fastliggende anker”
for sit skib ”Thor”, der så har ligget for svaj i nærheden af Strynø Havn når der
ikke skulle losses og lastes i skibet langs kaj.
Strynø Havn var ikke ret stor dengang, og der var andre skibe hjemhørende på
Strynø, der også sejlede paketfart til og fra øen.
I tilknytning til sin paketfart ejede han i årene 1924 – 1935 også
bindingsværksbygningen på Møllevejen 8 samt huset på Tarmen 4 – begge
bygninger blev benyttet som foderstoflager idet han sejlede meget med
foderstoffer i sin paketfart.
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Paketfart

Skipper Niels Andreas Clausen, Tåsinge
Paketskibet ”Fortuna”

Fortuna

(Foto: Rasmus Elmquist Casper)
Paketskibet ”Fortuna” bygget i Fåborg i 1915 til skipper og ejer af skibet, Niels
Andreas Clausen på Tåsinge. Skipper Niels Andreas Clausens ældste søn fisker
Carl Edvard Clausen var min morfar.
Niels Andreas Clausens svigerfar var skibsfører Christen Jensen Jørgensen,
Strynø.
”Fortuna” var senere i eje af skipper Niels Petersen, Strynø, og derpå skipper
Carl Jensen, Strynø, der drev paketfart på Strynø med skibet frem til 1966.
Rig: Jagt
Længde: 53 fod
Bredde: 14 fod
Sejlareal: 96 kvm
Motor: 115 Hk
Brt/BT: 11
Dybgang: 5 fod
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Fiskeri

Fisker Carl Edvard Clausen, Skovballe

Skovballe
Svendborg

Carl Edvard Clausen
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Min morfar

Fiskeri

Fiskekutter SG 47 ”Inger” af Skovballe

Fiskekutter SG47 ”Inger” af Skovballe var min morfars fiskekutter.

Fiskekutter SG 100 ”Marna” af Fåborg

(Foto: Jan Boel Nielsen)

Bemærk ligheden mellem SG47 ”Inger” på øverste foto og SG 100 ”Marna” på
nederste foto.
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Fiskeri

Navneskiltet på morfars fiskekutter SG 47 ”Inger”

(Forfatterens foto, 2017)
Morfar Carl Edvard Clausens fiskekutter SG47 havde navnet Inger efter min
mor.
I 1969 fik han et ildebefindende (hjerneblødning eller hjertestop) og faldt
derpå udenbords og druknede under fiskeri med sin slæbejolle ”Jette” ud for
Vornæs på Tåsinge.
Kutteren blev efterfølgende solgt, og for mange år siden gav min mor mig
kutterens navneskilt som hun syntes at jeg skulle have. Det har jeg så ”malet
op” i forbindelse med min udarbejdelse af denne slægtsbog.
Strøtanker
Jeg kan huske engang i 1960erne hvor morfar sejlede til Strynø for at hente
mig thi jeg skulle på ferie hos ham og mormor i Svendborg. Den sejltur var en
stor oplevelse for en bette knægt på under 10 år.
På et tidspunkt sejlede vi i Svendborgsund sådan næsten lige ud for Kogtved
Søfartsskole da vi bliver generet af en speedbåd, der bliver ved med at sejle
tæt på os.
Det blev til sidst bare for meget for morfar: ”Tag rattet knægt, nu må du sgu
styre”, og så drønede han ud på fordækket med en kost i hånden som han
prøvede på at slå speedbåden med da den kom forbi igen… he, he.
Min far Bent Rasmussen var ofte ”forhyret” som fisker om bord på morfars
kutter. De fiskede især efter ål har min far fortalt mig; og morfar var god til
det. De fiskede også ofte oppe under Samsø om vinteren.
NB:
Niels Andreas Clausen i Skovballe, der havde paketskibet Fortuna, var min
morfars far - og dermed min oldefar.
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Fiskeri

Fisker Bent Rasmussen, Strynø

Strynø

Bent Rasmussen
Kirkestrædet 3
1964 – 19xx

NB:
I 1964 stoppede Bent
Rasmussen
sin næring som fisker på
Strynø da han havde
fået job som øens
postbud.
I 1986 flytter han til
Hjortø da han har fået
job som færgeskipper
på MF Hjortøboen

(Forfatterens foto fra begyndelsen af 1980erne)
Bent Rasmussen reparerer åleruser foran sit aflagte fiskefartøj ”Skarven” der
ligger i baghaven på Kirkestrædet 3.
Fra 1958 til engang i 1960erne forsørgede Bent Rasmussen sig og sin familie
som fisker.
Han havde et fiskefartøj ved navn ”Skarven”, og jeg kan huske, at den jævnligt
sank når det stormede nede ved Møllebroen hvor den lå fortøjret til en pæl
for svaj…
Som drenge var min bror Leif Rasmussen og mig sommetider med ham når
han sejlede ud til Ålekvasen – sandsynligvis ”Kaj Kvase” fra Vejle - for at sælge
ål.
Mange af datidens fiskefartøjer på Strynø var fladbundet som en pram thi så
kunne se sejle ind på helt lavt vand og sætte fx rejeruser.
Min far fiskede i nogle år omkring Strynø sammen med sin broder Vagn
Gommesen Rasmussen, og så vidt jeg ved havde de 400 ruser tilsammen.
Vagn Gommesen Rasmussens fiskefartøj var magen til det fiskefartøj som
broderen Bent Rasmussen mange år efter købte af fisker Svend Evan Nielsen
på Fredensgade 10.
Måske er det endda det samme fiskefartøj thi Vagn Gommesen Rasmussen
solgte sit fiskefartøj da han flyttede fra Strynø i 1966 – og køberen dengang
kunne godt have været netop fisker Svend Evan Nielsen.
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Fiskeri

Fisker Bent Rasmussen, Strynø Mølleeng

Bent Rasmussen imprægnerer (barker) sine åleruser og rejeruser nede på
Mølleengen i 1960erne. Fotos i slægtens eje.
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Fiskeri

Bent Rasmussens 2. fiskefartøj

(Foto i slægtens eje)
På ovenstående foto fra 1980erne ses min far, postbud og havefoged Bent
Rasmussen, i sit 2. fiskefartøj, der ligger i Strynø Havn.
Kombinationen af havnefoged og fritidsfiskeri efter dagens uddeling af post
på øen var ikke så ringe endda..
Min farfar Claus Gommesen Rasmussens svoger, Marius Karl Rasmussen, der
boede på Skippergade 6 med sin kone Hansine Martine Rasmussen, havde et
fiskefartøj næsten magen til.
Det benyttede Marius Karl Rasmussen til erhvervsfiskeri omkring Strynø
dengang han nedlagde sin Paketfart virksomhed og solgte sit paketskib
”Ekspres”.
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Fiskeri
Færgefart

Skipper Vagn Gommesen Rasmussen fra Strynø
M/F VENØSUND

Vagn Gommesen
Rasmussen
Stjernegade 14
1962 - 1966

NB:
I 1966 stoppede Vagn
Gommesen Rasmussen
som fisker på Strynø for
at sejle som
færgeskipper i stedet
for.

(Foto: Venø Posten 2011)

Bygget: 1931 på træskibsværftet Jens Laursen & Sønner, Struer
Motor: Vølund IHK 140
BT: 20
NT: 9
I 1956 stiftede beboerne på øen eget færgeselskab ved navn ”Venø
Færgefart”, og den 6. juni 1958 blev den indkøbte færge M/F VENØSUND sat
ind på ruten Venø - Struer.
I 1966 fik sømand og fisker Vagn Gommesen Rasmussen, Stjernegade 14 på
Strynø, hyre som skipper på M/F VENØSUND, og han flyttede derfor fra Strynø
til Venø med sin familie.

Strøtanker:
Jeg kan huske at vi besøgte familien på Venø en enkelt gang efter at de var
flyttet til denne ø.
Det var et større projekt at rejse fra Strynø til Venø den gang i 1960erne….
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Færgefart

I 1973 købte og indsatte ”Venø Færgefart” en større færge på ruten, og Vagn
Gommesen Rasmussen flyttede derfor til øen Hjarnø med sin familie for at
sejle som skipper på færgen M/F HJARNØSUND på ruten mellem Hjarnø og
Snaptun på fastlandet.

M/F Hjarnøsund.

(Foto: Jens Frederik Østrup, den 13. juli 1974.)
Vagn Gommesen Rasmussen virkede som skipper på færgen
M/F HJARNØSUND i en årrække indtil han stoppede for at begyndte et
arbejde på en fabrik på fastlandet.
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Færgefart

Skipper Bent Rasmussen fra Strynø
M/F HJORTØBOEN

(Foto: Bernt Skjøtt, 8. juli, 2015.)

Færgen M/F HJORTØBOEN blev bygget på Ejvinds Plasticjolle- og Bådeværft,
Rantzausminde pr. Svendborg, Danmark, og leveret til ruten Hjortø –
Svendborg den 29. oktober 1976.
Længde: 11,68 m, Længde overalt: 12,45 m, Bredde: 3,72 m, Dybgang: 1,05 m
Tonnage: BT: 6,8, BRT: 11,73, NT: 2,0, NRT: 7,11
Kapacitet: 12 passagerer, 1 personbiler
Fart: Fart: 9 knob
Maskineri: 2 stk. diesel, 100 kW
I 1986 fik postbud og fisker Bent Rasmussen, Kirkestrædet 3 på Strynø, hyre
som skipper på M/F HJORTØBOEN, og han flyttede derfor til Hjortø med sin
kone Inger Signe Rasmussen (født Clausen).
Læs mere under ”Slægtsfortællinger”.

222

Langfart

Skibsfører Svend Nielsen, Tåsinge

Svend Nielsen

M/S Dana Futura

Tåsinge
(Bjerreby & Vindeby)

(Foto: Ken Lubi, 14. september, 1984.)

Min farmor Klara Jensine Nielsen på Strynø Kalv havde en lillebror, Svend
Nielsen, der også blev kaldt for ”Vindeby” i Rederiet D.F.D.S. hvor han sejlede
som skibsfører i mange år frem til sin pensionering.
I foråret 1978 var Svend Nielsen skibsfører på D.F.D.S. fragtskibet M/S Dana
Futura på ruten mellem Esbjerg og England. Det pudsige er, at jeg på samme
tid var påmønstret det samme skib som styrmandselev…
Det var i øvrigt skibsfører Svend Nielsens sidste skib inden han gik på pension,
og det var mit sidste skib som styrmandselev inden jeg startede på Svendborg
Navigationsskole i august 1978 for at læse til styrmand og skibsfører.
Strøtanker
Min far Bent Rasmussen har en gang fortalt mig, at når hans morbror Svend
Nielsen som ung mand besøgte sin familie på Strynø Kalv, at så spillede han på
sin harmonika imens de gik vejen op fra landingsstedet til gården.
Han var altid i godt humør siges det.
Han blev i øvrigt gift med Hedvig Dam fra ”Den tredje gård” (mat. nr. 54) på
Strynø Kalv.
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Langfart
Bjarne Rasmussen
Torben Rasmussen
Kirkestrædet 3
Strynø

Styrmand Bjarne Rasmussen, Strynø
Matros Torben Rasmussen, Strynø
M/S Nanok S.

M/S Nanok S. i Sdr. Strømfjord, Grønland
(Forfatterens foto fra 1983)

Uddrag fra min selvbiografi ”Styrmanden fra Strynø”:
”Efter afmønstring fra M/S A.E.S. i det tidlige forår 1983 afspadserede jeg
fridøgn hjemme på Strynø.
En dag ringede rederiet for at meddele mig, at jeg skulle påmønstre M/S
Nanok S. i Svendborg den 3. juni som skibets 1. styrmand.
Både min lillebror Torben og jeg boede på dette tidspunkt hos vore forældre
på Strynø, og han var lidt misundelig på min hyre i Grønlandsfarten - lige indtil
telefonen ringede atter en gang den samme dag.
Det var igen rederiet A.E.Sørensen, men denne gang var det min lillebror der
fik besked på at påmønstre M/S Nanok S. den 3. juni som skibets letmatros.
Efter vor påmønstring på M/S Nanok S. i Svendborg sejlede vi samme dag til
Grønlandshavnen i Aalborg da skibet skulle i charter for Kongelige
Grønlandske Handel (KGH) for 4 rejser tur/retur Aalborg - Grønland.
I Grønlandshavnen lastede vi gods til Sdr. Strømfjord (Kangerlussuaq) på den
grønlandske vestkyst.”
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Langfart

Styrmand Bjarne Rasmussen, Strynø

Bjarne Rasmussen

M/S Nuka Arctica
Forfatter til bogen
”Styrmanden fra
Strynø” om sine år som
styrmand på langfart

(Foto: Christian Harboe-Hansen)

I 1999 påmønstrede jeg som overstyrmand på polarskibet M/S Nuka Arctica
der sejlede i fart mellem Danmark og havne i Grønland.
Jeg havde på dette tidspunkt en lang karriere bag mig som styrmand og
overstyrmand i forskellige rederier i Grønlandsfarten, og stod for så vidt for at
blive udnævnt til skibsfører i løbet af nogle ganske få år.
Det kan man læse mere om i min bog ”Styrmanden fra Strynø” hvori jeg har
skrevet om mange af mine mange oplevelser som sømand på de 7
verdenshave i årene 1975 til 2000.
Jeg følte imidlertid, at jeg stod ved en ”korsvej” i tilværelsen der i 1999
hvorfor jeg traf det valg at forlade sømandslivet primo 2000 for at starte på
”noget nyt” i land.
Det har jeg også skrevet lidt om i min bog ”Styrmanden fra Strynø” idet jeg
afslutter bogen med lidt af det som jeg begyndte at lave i land fra år 2000 og
frem.
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Søfart

Eksaminerede Strynboere
I 1870 var ikke mindre end 119 strynboere beskæftiget med søfart… det har
ganske givet haft stor betydning for øens opblomstrende erhvervsliv thi så
kom der ”penge udefra” til øen som kunne skabe omsætning.
Fx havde mange af søfolkene sparet op så de kunne bygge hus på de tomme
tomter i Strynø By efter udflytningen af byens gårde i perioden 1810 – 1850.
I perioden 1850 til 1893 blev 61 strynboere eksamineret til styrmand og
skibsfører iflg. Navigationsdirektoratets kontor.

Navigationsskoler i Danmark i perioden 1850 – 1893:
København Navigationsskole: 1619 - 1991
Svendborg Navigationsskole: 1852 – den er stadig aktiv anno 2017
Marstal Navigationsskole: 1861 – den er stadig aktiv anno 2017
Bogø Navigationsskole: 1862 - 1932
Rudkøbing Navigationsskole: 1879 - 1892
Odense Navigationsskole: 1877 - 1892
Fanø Navigationsskole: 1893 – 2005

Jeg er ret sikker på, at der også efter 1893 blev eksamineret strynboere til
styrmand og skibsfører.
Jeg vil tro, at jeg er den sidste fra de gamle ”Strynø slægter”, der blev
eksamineret styrmand og skibsfører – det blev jeg på Svendborg
Navigationsskole i 1980 henholdsvis 1981.
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”Nielsen slægten” på Tåsinge/Strynø Kalv - overblikket

Hans Anders Jakobsen

Hans Laurids Nielsen født
8. marts 1911

Kone: xxxx Pedersen

Tåsinge
Niels Nielsen

Kaja Andreas Nielsen født
6. oktober 1913

Signe Laura Margrethe Jakobsen

Andru Gerhard Nielsen født
25. marts 1918. Død 20.
april 1918

Tåsinge

Edel Helga Harriet Nielsen
født 3. april 1919
Klara Jensine Nielsen født
16. september 1912

Karl Thorvald Nielsen født
30. juni 1920

gift med

Svend Erling Nielsen født 5.
november 1924

Claus Gommesen Rasmussen
Strynø Kalv

Anker Nielsen født 21. juli
1926

Bent Rasmussen
Vagn Gommesen Rasmussen
Rasmus Gommesen Rasmussen
Ruth Rasmussen
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Klara Jensine Nielsen, født Stjoul, Bjerreby Sogn, Taasinge 16. september 1912
Dåb: I Hjemmet 16. september. Fremstillet i Kirken 10. November
Viet til Claus Gommesen Rasmussen, Strynø Kalv, i Strynø Kirke den 23.11.1933
Død: Hun døde af mavekræft på Svendborg Sygehus i 1950.

Klara Jensine Nielsens søskende, alle født Bjerreby Sogn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hans Laurids Nielsen født 8. marts 1911
Klara Jensine Nielsen født 16. september 1912
Kaja Andreas Nielsen født 6. oktober 1913
Andru Gerhard Nielsen født 25. marts 1918. Død 20. april 1918
Edel Helga Harriet Nielsen født 3. april 1919
Karl Thorvald Nielsen født 30. juni 1920
Svend Erling Nielsen født 5. november 1924
Anker Nielsen født 21. juli 1926

Forældre:
Sømand Niels Nielsen født 13.2. 1888 i Stjoul, Bjerreby Sogn og hustru Laura Margrethe, født Jacobsen
født d. 18.5 1886 i Knudsbølle, Bregninge Sogn.
Viede 6. januar 1911 i Bregninge Kirke, Bopæl Bjerreby.

Bedsteforældre, fadersiden
Husfæster Lars Nielsen gift med Ane Kirstine Larsen, begge Stjoul

Bedsteforældre, modersiden
Arbejdsmand Hans Anders Jakobsen gift med xxx født Pedersen i Knudsbølle
I skrivende stund fortalte min farbror Rasmus Gommesen Rasmussen mig, at min farfar Claus
Gommesen Rasmussen havde tjent på en gård i Stjoul på Tåsinge, og at det var i den forbindelse, at han
havde mødt min farmor Klara Jensine Nielsen.
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”Clausen slægten” på Tåsinge/Ærø - overblikket

Christopher Rasmussen
1780 - 1825
Tåsinge

Anders Christophersen
1803 - 1871
Tåsinge

Kirsten Andersen
1827 - 1903
Tåsinge

Inger Signe Clausen
Hans Clausen

Skovballe/Tåsinge

(Andersen)
1859 – 1945 (Tåsinge)

Else Clausen
Niels Andreas Clausen
(Andersen)

Skovballe/Tåsinge

1885 – 1969 (Tåsinge)

Kaj Clausen
Skovballe/Tåsinge
Carl Edvard Clausen
1915 - 1969
Skovballe/Tåsinge
Tove Clausen
Strynø

Marstal/Ærø
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”Clausen slægten” på Tåsinge/Strynø/Svendborg - overblikket

Stam: Christopher Rasmussen
1780 - 1825
Tåsinge

Anders Christophersen

Bjarne Rasmussen

1803 - 1871

1958 – 20xx

Tåsinge

Strynø

Kirsten Andersen
1827 - 1903
Tåsinge

Hans Clausen
(Andersen)
1859 – 1945 (Tåsinge)

Niels Andreas Clausen
(Andersen)

Mogens Rasmussen
196x – 201x
Strynø

Torben Rasmussen
196x – 20xx
Strynø

Leif Rasmussen
1960 – 20xx

1885 – 1969 (Tåsinge)
Strynø

Carl Edvard Clausen

Christina Rasmussen

1915 - 1969

1960 – 20xx

Tåsinge

Svendborg

Strynø
Inger Signe Clausen

Sofie Amalie Grønbech
Jacobsen

Bent Rasmussen
Strynø
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2017 – xxxx (Svendborg)

Clausen slægten på Tåsinge, del I

Skovballe by



Niels Andreas Clausen og Kathrine Jørgensen boede på Skovballevej 142.



Carl Edvard Clausen og Emma Gudrun Nielsen boede først på Vornæs Skovvej 34, men flyttede
senere til Skovballevej 131.



Det hvide kryds i billedet markerer hvor Skovballe Kro lå inden den brændte ned.



Skovballe Havn lå bare nogle få hundrede meter fra såvel Skovballevej 141 og Skovballe Kro.
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Skovballevej 142 i 1958

(Foto: kb.dk Sylvest Jensen)
Som tidligere nævnt i denne bog boede min oldefar Niels Andreas Clausen i Skovballe på Tåsinge. Han
blev gift med Kathrine Jørgensen fra Strynø i 1911. Hun var inden da stuepige på en gård (Rasmus
Hansen, Gesinge Udflyttere, Tåsinge).
Niels Andreas Clausens svigerfar, skibsfører Christen Jensen Jørgensen fra Strynø, har solgt alt hvad han
ejede på Strynø i 1914/15, og flyttede efterfølgende ind på aftægt hos sin datter Kathrine Jørgensen og
svigersønnen Niels Andreas Clausen, der bor på Skovballevej 142 i Skovballe. På billedet kan man se
både huset og de lagerbygninger, der senere blev benyttet i Niels Andreas Clausens paketfart.
I 1915 lod Niels Andreas Clausen paketskibet ”Fortuna” bygge i Fåborg, og han drev efterfølgende
paketfart mellem Rudkøbing og Skovballe frem til 1927 hvor han solgte skibet til Niels Petersen, Strynø,
og gik over til lokalt fiskeri i stedet for. Sandsynligvis især ål til Skovballe Kro der havde fået nye ejere i
1925.
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I 1928 døde Christen Jensen Jørgensen og i 1936 døde Niels Andreas Clausens kone Kathrine Jørgensen
på Rigshospitalet (hjernesvulst).
Niels Andreas Clausen og Kathrine Jørgensen fik sønnerne:




Carl Edvard Clausen, født 1915 død 1969 (min morfar)
Harry Clausen, født 1918 død 2003
Carl Edvard Clausen blev gift med Emma Gudrun Clausen (født Nielsen) fra Farsø i Nordjylland.
De var blevet gift i 1937 i Farsø kirke, og de boede først på et husmandssted på Vornæs Skovvej
34 i årene 1937 – 1941 hvorefter de flyttede til Skovballevej 131 og dermed blev ”næsten nabo”
til den øvrige del af familien der boede på Skovballevej 142.

Vornæs Skovvej 34 i 1958

(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen)
Bemærk, at der kun er ganske få meter til havet mod vest. Jeg gætter på at Vornæs Skovvej, der løber
ved siden af huset, ganske sikkert hurtigt har ”sneet til” på vinterdage…
I skrivende stund er huset på Vornæs Skovvej 34 erstattet af nyere bygninger.
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Skovballevej 131 i 1958

(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen)
Huset med de to skorstene midt i billedet er Skovballevej 131.
Der var således ikke mange meter mellem Skovballevej 131 - Skovballevej 141 – Skovballe Kro –
Skovballe Havn hvilket ganske givet har været bekvemt med datidens transportmidler mellem 1915 og
frem til 1950erne.
For Carl Edvard Clausen og Emma Gudrun Clausen samt deres to døtre på daværende tidspunkt må det
have været en stor lettelse at flytte til Skovballevej 131 fra Vornæs Skovvej 34 i 1941.
Deres søn Kaj Clausen blev født i Skovballe i 1942 og konfirmeret i 1956, så formodentligt ret kort tid
efter – måske dengang Pouline og Aksel solgte Skovballe Kro i 1958 - flyttede Carl Edvard Clausen og
Emma Gudrun Clausen til en kælderlejlighed på Bellevuevej 5 i Svendborg, tæt på Christiansminde. Der
har jeg holdt ferie hos dem i 1960erne.
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I tilknytning til huset med kælderlejligheden var der et stort nedlagt hønsehus hvor morfar m.fl. kunne
have deres ”fiskegrej”. Fra adressen var der heller ikke langt ned til bådebroen ved Christiansminde hvor
han ofte havde sin fiskekutter liggende.

Bogens forfatter på ferie hos mormor Emma Gudrun Clausen i Svendborg omkring 1970. I baggrunden
ses det nedlagte hønsehus.
Carl Edvard Clausen og Emma Gudrun Clausen fik børnene:




Inger Signe Clausen (født 1938 i Vornæs død 2001 i Svendborg), hun var min mor.
Else Clausen (født i Vornæs, sandsynligvis i 1940)
Kaj Clausen (født 1942 i Skovballe)

Min mor Inger Signe Clausen er meget sandsynligt blevet konfirmeret omkring 1952, og hendes søster
Else Clausen er meget sandsynligt blevet konfirmeret omkring 1954.
Jeg gætter på at begge piger rejste til Strynø omkring 1954/55 hvor Inger Signe Clausen bliver
tjenestepige på Strynø Afholdshjem og hendes søster Else Clausen bliver tjenestepige hos købmand
Martha Albertsen på Strynø.
Else Clausen bliver senere gift med elektriker Erik i Svendborg, og inden han døde ved en arbejdsulykke
(han var ved at sætte julebelysning i byen op da han fik et stød som han døde af) fik de døtrene Jette og
Connie. Senere fik hun sønnen Jesper med kæresten Henry, og senere igen fik hun tvillingerne Henrik og
Britta med sin sidste mand Hans. De boede i Esbjerg hvor hun døde efter komplikationer af en
blindtarmsbetændelse.
Inger Signe Clausen blev gift med Bent Rasmussen som tidligere beskrevet i denne slægtsbog.
Kaj Clausen blev gift med Ingelise fra Millinge ved Fåborg, og de bosatte sig i Svendborg livet igennem.
De fik døtrene Irene og Yvonne.
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Min oldefar Niels Andreas Clausen døde i 1969, og hans yngste søn Harry Clausen overtog huset på
Skovballevej 142. Harry Clausen og Gerda fik børnene Jan, Jørgen samt Birgitte. Gerda døde i 1997 og
Harry Clausen døde i 2003.
Min morfar Carl Edvard Clausen døde i 1969 som tidligere beskrevet under ”Søfolk”. Min mormor
Emma Gudrun Clausen fortsatte med at bo i kælderlejligheden indtil hun kom på plejehjem på grund af
demens. Hun døde der i 1990erne.
Min mor Inger Signe Rasmussen/Clausen døde af hjertestop i Svendborg i 2001, se slægtsfortællingerne
om hendes tid på Strynø og Hjortø.
NB:
Birthe Christensen fortalte mig, at Carl Edvard Clausens fiskekutter SG47 ”Inger” ikke kunne flyde ind i
Skovballe havn, og at den derfor lå til ankers ud for havnen.
Han havde så en jolle ”Jette” som han både benyttede til at sejle ud til kutteren og som slæbejolle, der
også blev benyttet under fiskeri – fx når der skulle sætte eller bjærges fiskeredskaber imens kutteren lå
til ankers på fiskepladsen.
Jollen havde i øvrigt navn efter hans barnebarn Jette (datter af Else).

Til venstre: Carl Edvard Clausens fiskekutter SG47 ”Inger” til ankers
I forgrunden jollen ”Jette”
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Hjortø og Vornæs

Som tidligere fortalt i bogen, så flyttede mine forældre til Hjortø da min far havde fået hyre som skipper
på færgen M/F Hjortøboen, der sejlede i rute mellem Hjortø og Svendborg.
Jeg har ofte besøgt dem dengang de boede på Hjortø, og hver gang sejlede vi forbi Vornæs på ruten.
Uanset årstiden syntes jeg at Vornæs var et meget smukt område at sejle forbi, og det blev min ”drøm”
at bo i dette smukke landskab engang – helt uvidende om at min mor var født der… det har jeg først
fundet ud af under min udarbejdelse af denne slægtsbog.
I mange år troede jeg at hun var født og opvokset i Skovballe – hun var ganske rigtigt opvokset i
Skovballe, men født i Vornæs…
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Familien Clausen & Skovballe Kro
Skovballe Kro i 1958

(Foto: kb.dk - Sylvest Jensen)

I den tid hvor familien Clausen boede dels på Skovballevej 142 og dels på Skovballevej 131 lå Skovballe
Kro kun nogle få hundrede meter fra deres boliger idet kroen lå der hvor Skovballevej og Skaregårdsvej
mødes.
I Tåsinge Årbog for 2009 skriver Birthe Christensen en glimrende historie om ”Skovballe Kro – historien
om en kro gennem ca. 200 år”. Hun boede lige overfor kroen, og oplevede at den brændte i 1965 hvilket
hun også har skrevet om i den historie; men hun skrev altså også meget andet om kroen i sin historie.
At der overhovedet lå en så stor kro i Skovballe gennem mange år skyldes, at Skovballe i gammel tid var
et vigtigt overfartssted for folk der skulle ud til både de små øer men også Ærø og derfra videre til
Sønderjylland. I 1885 anløb endda dampskibe på rejse fra Rudkøbing til Svendborg.
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I 1906 er Skovballe havn imidlertid sandet godt til, og så kunne de større skibe ikke længere komme ind i
havnen. Her bør det indskydes, at Niels Andreas Clausen paketskib ”Fortuna” var bygget med ringe
dybgang netop på grund af disse vanskelige anløbsforhold både i Skovballe og i Vornæs.
I 1918 blev der ansat et bestyrerpar af Skovballe Kro, det var Pouline og Aksel Hansen.
Poulines forældre Niels Lauersen Leck og Andrea Mathilda Mathiesen (skema 65) boede oprindeligt på
Strynø, men flyttede på et tidspunkt til Bjerreby på Tåsinge hvor Andrea Mathilda Mathiesen virkede
som jordemoder. Pouline var dog født på Strynø i 1890.
I 1925 købte Pouline og Aksel Skovballe Kro, og nu begyndte kroen at blive kendt for sine gode ål på
menukortet… og de ål fangede Clausen familien i Skovballe rigtigt mange af til Skovballe Kro… helt op til
600 – 700 kg ål om året thi der ofte selskaber på 100 personer der skulle have stegte ål.
Ålene skulle flås før de blev kørt hen til kroen, og det arbejde tog Familien Clausen sig også af da kroen
havde behov for rigtigt mange år fra slutningen af 1930erne. Det var Carl Edvard Clausens kone Emma
Gudrun Clausen og Carl Edvard Clausens broder Harry Clausens kone Gerda Clausen der især tog sig af
flåningen af ålene. De leverede ål blev altid stegt af Pouline selv.
I 1958 solgte Pouline og Aksel Skovballe Kro til Ella og Mogens Møller.
Kroen fortsatte med ål, fester og møder på samme måde som før, men der begyndte også at ske en del
ændringer.
Læs meget om Skovballe Kro i nævnte årbog.
NB:
Birthe Christensen kendte familien Clausen i Skovballe i 1940erne/1950erne da hun var på jævnalder
med Carl og Emma Clausens søn Kaj Clausen, og som ung havde hun har leget med min mor Inger Signe
Clausen samt Harry og Gerdas datter Birgitte Clausen. Alle bosat i Skovballe by.
Birthe havde endvidere en faster på Strynø, købmand Martha Albertsen, hvor min moster Else Clausen
var tjenestepige i 1950erne.
Birthe kom ofte på Strynø som ung for at besøge familien der; se også fortællingen om Peder Jensen og
smakkejollen ”Svanen” på ruten mellem Nørrestænge på Strynø og Stjoul på Tåsinge.
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Clausen slægten på Tåsinge, del II
Stamfader Christopher Rasmussen
Født: i Skovballe
Døbt 9. april 1778
Død 27. marts 1825
Gift den 27. maj 1802 i Bregninge Kirke med:
Karen Nielsdatter
Født: i Strammelse
Døbt hjemme: 18. august 1771
Død: 22. maj 1848
De fik sønnen:
Anders Christophersen
Født: 5 april 1803 (i Nybye).
Død 4 november 1871
Gift den 29. oktober 1826 i Bregninge Kirke med:
Ane Andersdatter Svop
Født: 9 november 1804 (i Vindeby).
Død: 5 juli 1875
De fik datteren:
Kirsten Andersen
Født: 6 april 1827 (i Gl. Nyby).
Død: 21 oktober 1903
Hun fik en søn:
Hans Clausen (født Andersen)
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Født: 19 september 1859 (i Gl. Nyby).
Død: 30 januar 1945
Han blev gift den 8 marts 1885 i Bregninge Kirke med:
Karen Nielsen
Født: 19 september 1862 (i Ny Gjesinge).
Død: 8 juli 1913
De fik en søn:
Niels Andreas Clausen (født Andersen)
Født: 17 juni 1885 (i Ny Gjesinge).
Død: 10 september 1969
Han blev gift den 18 juni 1911 i Strynø Kirke med:
Kathrine Jørgensen
Født: 17 september 1883 (på Strynø).
Død: ?
De fik to sønner, herunder førstefødte:
Carl Edvard Clausen
Født: 10 februar 1915 (i Skovballe).
Død: 10 september 1969
Han blev gift den 4 juli 1937 i Bjerreby Kirke med:
Emma Gudrun Nielsen
Født: 23 oktober 1915 i Farsø Sogn (Himmerland).
Død: 19xx
De fik datteren:
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Inger Signe Clausen
Født: 11 januar 1938 i Vornæs.
Død: maj 2001
Hun blev gift i Strynø Kirke med:
Bent Rasmussen
Født: 28 oktober 1936 på Strynø Kalv.
Død: november 2004
De fik børnene:
Bjarne Rasmussen
Leif Rasmussen
Torben Rasmussen
Mogens Rasmussen.
Leif Rasmussen blev gift med Jette Stafsen Andersen fra Troense på Tåsinge. De fik datteren Christina
Rasmussen og sønnen Mads Claus Rasmussen.
Christina Rasmussen fik datteren Sofie Amalie Grønbech Jacobsen i januar 2017.
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Refleksion

Under udarbejdelsen af denne bog mindedes jeg, at hoveddøren i mit barndomshjem på Kirkestrædet 3,
Strynø, havde et ”Livstræ” i hvert vindue på de to fløjdøre, udført af husets bygmester, murer/bager Per
Bager (Per Jørgensen) i slutningen af 1800 tallet.
Den skik skulle være ret unik, og kendes kun på ganske få huse på Strynø.
Jeg blev nysgerrig efter at vide mere, og fandt ud af at ”Livets Træ” kendes igennem årtusinder nede i
Mellemøsten, og at Det gamle Testamente omtaler et ”Livets Træ” midt i Edens have.
Endvidere fortæller folketraditionen i Danmark, at et ”Livstræ” er et træ med hvis livskraft et
menneskeliv, en slægt eller beboerne på en gård, var forbundet i et parallelt forløb: visnede træet, døde
mennesket eller slægten.
I skrivende stund reflekterer jeg lidt over, at jeg for år tilbage bad den clairvoyante kunstner Eskild
Tjalve (www.eskildtjalve.dk) om at lave et personligt Logo til mig – uden at han på forhånd ”kendte
noget til mig”…!

Han lavede da dette Logo i form af et ”Livstræ” til mig.
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Oversigt over slægtsrelationer i denne bog:

Dam

skema 1A og 1B

Thøsing

skema 2A og 2B

Jens Axelsen

skema 3A og 3B

Anders Clausen

skema 4A

Niels Strangesen

skema 6

Brandt Birkholm

skema 8

Brandt og Lars Larsen

skema 8C

Corneliussen

skema 11

Rasmus Andreasen Strynø Kalv

skema 14A

Peder Christensen

skema 15

Jens Andersen

skema 19

Peder Pedersen

skema 23A

Peder Clausen Dam

skema 24A

Lars Rasmussen

skema 25

Hans Hansen

skema 26

Niels Madsen Erichsen

skema 28

Rasmus Rasmussen

skema 29

Rasmus og Henrich Jacobsen

skema 31A

Johan Jacobsen

skema 31B

Zzz

skema 32

Søren Michelsen

skema 33B

Steffen Larsen

skema 38

Mads Jørgensen

skema 71

Kold

skema 74

Nellemann

skema 80
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Til personlige notater:

Paketskibet Fortuna i Svendborg havn.
(Foto: Tove Clausen, 2017)
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Paketskibet Fortuna i Strynø havn.
(Foto fra 1944/45)
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Dreyers sommerhus i 1944/45.
På bænken ses de to søstre, der drev Strynø Afholdshjem lige ved siden af.
Til venstre: Inger Jørgensen – til højre Signe Jørgensen
Tove Clausen har følgende supplement til slægtsfortællingen om Strynø Afholdshjem:
Niels Madsen blev født 26 november 1881 i Øster Flakkebjerg Herred, Sorø amt Førslev sogn. Han var
søn af Boelsbestyrer Carl Madsen og hustru Mariane Hansen fra Arløse Skovhuse.
Folketælling 1906 Sorø Amt Tybjerg Herred, Herlufsholm sogn
Herlufsholm hovedgård Klosterbygning 11:
Herman Adolf Hertz forpagter, økonom
Fanny Sofie Florence, husmoder
Anna Kirstine Jørgensen 16/10 1885 ugift tyende køkkenarbejderske
Avlsgård:
Niels Madsen 26/11 1881 ugift forkarl ved landbrug.
I følge DDD Udvandrerdatabase forlader Niels Madsen landet 3/8 1906 med skibet Oscar II
bestemmelsessted Boston bestemmelsesstat Massachusetts.
Anna Kirstine Jørgensen rejser i følge databasen med samme dag.
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Der er vielsesattest fra Maynard Massachusetts 9 februar 1908 for Niels Madsen og Annie C Johnson
datter af John Johnson og Anna Jensen. Det var meget almindeligt at folk skiftede navn på vej til
Amerika, så deres navne blev nemmere at udtale på engelsk.
Broderen Jens Jørgen Jørgensen skriver sit levnedsforløb i forbindelse med sin Dannebrogsorden, at
han har en søster gift med en landmand i Nordamerika.
Det er lidt specielt at hun (Anna Kirstine Jørgensen) kommer hjem til Strynø og føder sønnen i 1913,
men det er jo også det år moderen bliver indlagt på Oringe. Så der har nok været en del at se til for
familien. Din oldemor Katrine føder i december samme år en dødfødt pige.
Jens Jørgen Jørgensen dør for øvrigt på Rigshospitalet d 4 oktober 1931, han er 52 år
Anna Kirstine Jørgensen og Jens Jørgen Jørgensen er søskende til Inger Jørgensen og Signe Jørgensen
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Strynø Brovej i 1944/45
Bemærk at vejen, i lighed med øens øvrige veje, er belagt med grus…
I baggrunden ses den store vindmølle i tilknytning til Strynø Elværk.

250

251

252

253

254

255

256

257

258

