Nogle af Drejøs
mange dådyr.

1 Drejø Færge- og lystbådehavn har plads til 40 både. Projektet

”Find Haletudsen” udlåner grej til en oplevelsestur langs strandene.

Skov

2 Drejøs nye Lege- og motionsplads ligger vest for toiletbygningen.

Eng/græs

Ca. 50 m op ad en markvej mod øst er en primitiv teltplads.

- - - - - Afmærket sti

3 Søndersø var engang en delvis afvandet strandlagune på sydkysten af Drejø. Blev inddiget i

sidste halvdel af 1800-tallet og har været tørlagt i flere omgange. Ligger i dag som vådområde
med lille sø omgivet af fugtige græsarealer og et rigt fugleliv.

4 Drejø Kirke er opført i 1535. Indtil da måtte øboerne til Ærøskøbing ved
alle kirkelige handlinger. Det er Danmarks første Lutherske kirke bygget
før reformationen. Kirken er altid åben.

Drejø Kirke
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5 Bækskildestranden har øens bedste badestrand. Her findes 3

sheltere til overnatning og mulighed for at slå telt op.

6 Gammel Havn er oprindelig en naturhavn og har et unikt miljø.

Indsejlingsrenden er afmærket og altid min. 1,4 m dyb. Gæster i kajak og 5
mindre både har mulighed for at slå telt op.
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7 Området ved Nørresø var afvandet indtil 1995, hvor et naturgenopretningsprojekt

blev gennemført. Pumpen blev stoppet og vandstanden hævet på 19 ha. Dermed genopstod
3
Nørresø, der giver grundlag for et rigt fugleliv – som kan opleves fra Fugletårnet. Drejø har siden midt i 1996-97
haft en bestand af hvide og brune dådyr. Morgen og aften ses de ofte på markerne i flokke på op til 30 dyr. Fra

8 Fra klinten ved Næbbesodde er en fantastisk udsigt over Øhavet. Det er Drejøs vestligste og højeste punkt med 17

1

En mangfoldighed af liv
I grænsezonen mellem land og hav –
det flade land og det lave hav – lever
særligt mange dyr og planter. Og det
er lige her Drejø ligger med megen fladvand og mange strandenge. Menneskene
har arbejdet ihærdigt for at rykke grænsen
for landet udad ved at bygge diger og
Stor bestand
pumpe vand bort. Både ved Nørresø og af Gråstrubet
Lappedykker
Søndersø har der været pumpemøller.
lever på HølleOfte blev digerne bygget af tang.
hoved – kan ses
I det lave vand omkring Drejø er
fra fugletårnet.
ålegræsengene opvækstområde for
mange arter af fisk.
Ikke mindre end 60
fuglearter yngler på
øen – mange yngler på Mejlhoved ,
ved Tørvegravene
og Søndersø.
Et stort blomsterflor kan du finde
langs kysten, heriblandt flere sjældne
arter. For at få den
Strandnellike, Mogens Lind Jørgensen
største mangfoldighed af liv skal engene afgræsses, derfor gives tilskud
til landmænd, der vil sørge for græsning.
Øen og den centrale del af Det
Sydfynske Øhav
er internationalt
naturbeskyttelsesområde.

m høje klinter. Her blev sidst i 1800-tallet bygget et teglværk, som leverede sten til mange huse på øen. Teglværket lukkede i 1917, men mursten kan stadig ses langs kysten. I klinterne yngler en stor bestand af digesvaler.
På offentlige veje, stier og arealer samt på stranden må du færdes døgnet rundt. Dog må du ikke overnatte i telt på stranden.
På private veje og stier samt private udyrkede arealer må du færdes fra kl. 6 til solnedgang.
Hunde skal føres i snor – dog er det ikke påkrævet på strandkanten fra 1. oktober til 31. marts.
1 km

Ikke mindre end 6 par Rørhøge
yngler på Drejø, så der er gode
chancer for at se den store
rovfugl.

Soløje-Alant.
Den 30-50 cm høje
plante blomstrer fra
juli til september på
strandoverdrevene.
Findes på sydlige
kyster i Danmark
– er ellers sjælden.

Drejø By før branden
1942. Sognefogedgården i midten

Udlånt fra Drejø lokalarkiv

Landsbyen brændte i 1942
For 8.000 år siden steg havet, og et fastland blev omdannet til et øhav. To af øerne var det kuperede “Skoven” og det flade “Drejø”. Siden har havet forbundet
øerne med et drej (dragh – heraf navnet draghø), der
er aflejringer af sten og grus. Fund i havet fortæller, at
mennesker har boet her inden havet steg.
Drejø bliver omtalt i Kong Valdemars Jordebog
fra 1231: “På Østræ Draghø findes hjort, dådyr, hors
(vildhest) og hus”. Formentlig er “hus” en kongelig
jagthytte. Navnet “Skoven” fortæller, at her har der
været skov længst. Først i midten af 1800-tallet kom
der huse på “Skoven”.
Drejø var allerede et lille samfund i 1480, da
køb-staden Svendborg klagede til kongen over bl.a.
“Østræ Draghø” for dens sejlads og handel med
Hansaste-derne.
I 1535 var
her mindst 13
familier, da
13 gårdmænd
søgte om konKort fra 1792,
gens tilladelse
hvor al bebyggelse
lå i byen og “Skoven” var
til at bygge
fælles græsningsoverdrev
egen kirke.
De 13 helgårde blev med tiden delt i 26 halvgårde
samt præstegården.
Gårdene kunne deles, da udkommet var godt på
grund af den frugtbare jord, der blev gødsket med tang.
Dertil supplerede de med fiskeri.
I 1832 blev landsbyfællesskabet ophævet og jorden
udskiftet i en stjernefigur, som man stadig kan se i
landskabet. Bønderne var fæstere under Hvedholm
indtil 1890’erne. Gårdenes bomærker er markeret på
minde-stenen fra 1923 over Fællesskabets tid.
Katastrofen som alle havde frygtet indtrådte
omkring Sct. Hans i 1942, hvor 11 gårde og 7 huse
forsvandt i flammerne. Husene lå
meget tæt og var
næsten alle med
bindingsværk og
stråtag.

Velkommen til ”Øen midt i Verden”
Da Amtsprovsten i
begyndelsen af 1800-tallet
sagde til en 80-årig kone:
”I Folk boe godt her, og
Eders Øe ligger ret godt
paa et ønskeligt Sted”,
svarede konen: ”Ja, Faer!
Een Miil til Taasinge, een
til Fyen og een til Ærø,
Herre Gud! At dog Dreiøe
er lagt midt i Verden”.

Museet Gl. Elmegård

Drejø er på 426 ha, 6 km lang og 2 km på det bredeste
og med ca. 70 fastboende. Drejø har egen kirke, kro og
købmand.
Gl. Elmegaard er øens hjemstavnsmuseum og et af
de steder, der bør ses. På den 4-længede gård kan du
opleve fine samlinger af møbler, dragter, redskaber
og husgeråd, samt den enestående model af Drejø By
før branden i 1942. Få en rundvisning, hvor du får en
spændende fortælling om Drejøs historie, om udskiftningen, kongebesøg, branden og meget mere.
Der sker meget på Drejø – nyt kommer til og ting
ændrer sig, så hold dig orienteret på www.drejo.dk og
Facebook.
Vil du have lidt viden inden besøg på øen, så kik også
ind på Arkivets Hjemmeside: www.drejoarkiv.dk

God fornøjelse på Drejø – et besøg værd!
Din hund er også velkommen – men i snor!
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