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Billederne er indsamlet på Hjortø 2016.
Information er hentet fra øens beboere.

Danmark er besat, men livet går videre på øen med dellitant i 
forsamlingshuset, besøg hos familien på Tåsinge og daglige gøremål.

Krigen mærkes, da nogle flygtede fra tyskerne og skjulte sig på Hjortø. Man 
kunne også følge med i krigstrafikken på vandet og i luften.
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Svends søstre Erna og Vera bliver konfirmeret.
Hansa og Niels Hansen

Aksel Rasmussen (f.1923) fra 
Gammelgaard

Humørspreder og harmonikaspiller.

Han flyttede til Stenstrup.
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ca. 1943

Knud Skov. 

Moderen Mille kom fra Møn som 
husholderske hos Marius Skov, som 
giftede sig med hende hvorefter Knud fik 
navnet Skov.

Knud Skov drømte om at rejse til Lofoten 
og viser stolt sin skude frem.

Marius Skov blev begravet på Drejø 
kirkegård. Da hans grav blev nedlagt blev 
stenen nok brugt til kystsikring men 
forsvandt i en båd der sank ved 
græsholm.

Lille Jens fra Drejø fandt stenen og Bent 
og Jens sejlede den her til øen, hvor den 
nu er trædesten foran havneskuret.

Kogekone, Astrid 
(Abelones datter), Jørgen 
Greve, Maud fra Marstal, 
Karen Marie og Eva.

Anledningen var 
konfirmation Erna & Vera , 
hvor Greve var skaffer og 
pigerne serverede og hjalp 
til.
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Ukendt, Harry Pedersen, Bents morbror Kaj Rasmussen, to piger som var her med forældrene på 
flugt fra tyskerne.
Nora bemærker, at under krigen flygtede folk til øen fra tyskerne. Efter krigen flygtede folk til øen, 
der havde været tyskvenlige.

Nora ca 1945
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Fætter Arne fra 
Stenodden.

Der er delitant i forsamlingshuset.
 
Harry, Knud, Erna, Karl, Gerda, Hans Morten, Vera, Kaj, og Nora. Nora spillede en skrap 
husbestyrerinde, frk Grøn.

Mændene byggede en scene. Det var ikke nemt at øve under krigen, da der manglede lys. Den 
gamle Lindenborg forbarmede sig over de unge mennesker og gav dem et par 
petroliumsmærker, så de kunne få blus i lamperne.
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Morbror Emil og hans søn Erhard

Stenodden

Venstre bagerst: Morbror Rasmus, Morbror Emil, Anne hans kone, Morbror Hans, 
Harald, Anna gift med Hans da deres barn Arne blev døbt. Derefter Karen Marie, 
Karen og Karl på fløjen. Kommer fra Strynø (Annes far og mor)

Børnene foran: Erhard og hans søskende Hans og Kirsten og til sidst Nora uden sit 
sædvanlige smil.
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Morbror Emil og tante Anne med tvillingerne Hans og Kirsten.

Tvillingerne er opkaldt efter Karen Maries forældre.

Fætre og kusiner på 
Stenodden.

Kirsten, Erhard, Nora 
og Hans
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Nora og Snap på Stenodden.

Foran morbroderens 
æbleplantage.

Billedet er taget ved Vårø på tåsinge.
Tante Anna med Arne på armen. Karen Marie med Nora foran. Morbror Rasmus og tante Karen 
med Erhard foran. Til sidst tante Anna med Kirsten på armen.
Der var to brødre, som begge havde fået en kone der hed Anna. Så de blev kaldt den tykke og 
den tynde Anna.
På Tåsinge var man dygtige brændestablere, da øen havde meget træ.
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Sigrid Andersen.

Vennerne i Vornæs Signe og Alfreds datter.

Her havde Harald sin fiskeplads ud for deres hus 
ved kysten. Derfor var de blevet venner. I dag har 
Bent Henningsen fiskeplads samme sted.

Erhard på Stenodden 
(Noras fætter)

Anna (den tynde) med den ene tvilling - Hans

Anna sidder foran Noras mors bardomshjem på 
Stenodden, som lå lige ud til vandet. Det er revet 
ned i dag og der er bygget et stort moderne hus 
på stedet, der ikke passer ind, synes Nora.
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Halen, Hjortø.
Nora på hesten Tulle og føllet Lis.
Da Tulle blev solgt fik Nora en cykel i erstatning. Den blev hun aldrig glad for.

Morbror Rasmus foran barndomshjemmet på Stenodden.
Rasmus var en god barnepige, da han havde god tid. Han deltog ikke så meget i fysisk 
arbejde, da han som barn havde den spanske syge.
I barnevognen er det tvillingerne Hans og Kirsten.
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Hans og Kirsten (kælenavnene var Hansi og Kisser) Stenodden

Tante Anna fra Stenodden
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Arne og Ejvind
Fætre fra Stenodden

Harald Andersen med kongemærke i 
reverset. Mærket var et tegn på at man 
var tro mod kongehuset. Kvinder havde 
typisk mærket hængende i en kæde.

Under krigen skulle tages billeder til 
legitimationspapirer.

Der vandes heste 
ude ved Ebbens 
Hole (på vejen ned 
til møllen)

Nora og Kirsten 
Kabel til hest. 
Kirsten kom på ferie 
ved Hans Morten 
og var glad for 
heste. Karen Marie 
holder styr på 
hestene.
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Karen Marie, Nora med hunden Trofast, og tjenestepigen Eva.

Marna med sløjfe og Nora i grusbunken.
Grusbunken var ikke kun til leg. Gruset blev spredt bag køerne, så de stod bedre på 
cementgulvet.
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Stenodden

Nora står med den nydøbte 
fætter Ejvind.

Pigerne er ukendt.

Kirsten fra Nørrebro
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Fætter Arne på Stenodden

Lotte foran køkkenvinduerne.
Mellembygningen på Markgaard blev bygget først, da gården blev flyttet ud i 1917.
Årsagen til udflytningen var en brand i Hjortø by i 1917, hvor Nyhjem, Fadersminde og 
Markgaard brændte.
Nyhjem og Markgaard blev flyttet og Fadersminde blev genopført samme sted.
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Fætter Arne, Stenodden

Forsamlingshuset
Anton Rasmussen (købmand), Maud fra Marstal, Kogekonen fra Birkholm Marie Ludvig, Eva 
tjenestepige på Markgaard, Astrid (Falones datter) og til sidst Karen Marie med hunden Trofast.
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Så er der bryllup på Hjelmshoved.

Else og Alfred Jørgensen bliver gift.

Brudepiger er kusinerne Nora og Marna.

Nora, Marna og Vesta



 

1940-45 18

Morbror Rasmus står med Erhard og tvillingerne Kirsten og Hans.
Rasmus havde haft den spanske syge og var lidt svagelig, men var eb rigtig god barnepige. 
Han boede hos en af brødrene på Stenodden.

Ukendt
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Hans fra Stenodden.

Emil og Annas søn


