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af Morten Eriksen
Hans, nok mest kendt som ”Store Hans”, døde i august. Han var 13. generation
på Vestergård i Dræby, og som kun 19-årig måtte han ved faderens død overtage
driften af gården, for det lå i luften at han skulle gå i forfædrenes fodspor. Men
Hans havde dog mange andre interesser og talenter, og også et realistisk og uromantisk billede af det slid, der ofte var forbundet med landbrugserhvervet. Han
interesserede sig dog meget for hesteopdræt, specielt oldenborgere, og han vandt
flere præmier og var dommer ved skuerne.
1960’erne var det traditionelle landbrugs
svanesang, og som sidste generation på
gården måtte han lukke og slukke, og det
var han trist over. Han forblev dog Dræbymand med hud og hår, og flyttede først
i de sidste år til en lejlighed i Bakkehaven.
Med sit uforfalskede østfynske mål, var
Hans med sit lune, sin humor og fortælleglæde en gevinst i enhver forsamling.
Han var lidt af en skuespiller og mange
husker hans evne til at parodiere og tage
sin hjembys mennesker under kærlig behandling, og mange af hans udødelige replikker citeres stadig.

Hans til dyrskue med en af sine oldenborgere

Hans blev allerede som knap 30-årig
medlem af Munkebo menighedsråd, hvor han sad i næsten 40 år. I den periode
havde han ifølge ham selv været med til at ansætte 5 præster. Samtidigt, som han
lunt tilføjede, havde han som medlem af de to byers brugsforeningsbestyrelser
været med til at lukke dem begge to.
Hans var inkarneret Dræbymand, og hans uudtømmelige viden om byen, dens
mennesker og slægtsforbindelser var legendarisk. Det havde vi stor glæde af i lokalarkivet, hvor han indtil de senere år var en hyppig gæst ligesom han også var
aktiv i foreningen og havde givet flere bidrag til artikler i ”Arvesølv”. Han vil blive
savnet meget.

