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Jeg stoppede med arbejdet på Drejø Feriekoloni 1. august 2009. I den anledning fik
jeg samlet en serie billeder, med alle koloniens forretningsførere og økonomaer gennem årene, samt Badehotellets ejere Nana og Gunnar Pedersen.
Billederne blev foræret til Gladsaxe Lærerforening til ophængning på Kolonien.
Else Hjort
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Formandens beretning for 2009

Aktiviteter i 2009.
Årets gang:
Grundet flere ting, bl.a. mit arbejde på Kolonien, nåede selve registreringsarbejdet
ikke rigtig at komme i gang i vinteren 2007. Da det er dyrt at fyre med olie, havde
skolens ejer, Per, besluttet at lukke for radiatorerne, og i stedet sætte en brændeovn
op i skolestuen. Men indtil da, var det for koldt at sidde på arkivet, hvorfor vi besluttede, at henlægge vinteren til hjemmearbejde.
Allerede i 2000 var jeg begyndt at registrerer alle Drejøs ejendomme, vi besluttede
derfor, at jeg skulle bruge året til at gøre noget mere ved det. Det resulterede i, at jeg
startede 2008 med at sætte det i Drejø Posten under Nyt om Gammelt. På den måde
kom jeg igennem først alle gårdene, og fra 2009 blev det så husenes tur. De vil dog
nok strække sig et godt stykke ind i 2011 også. Det har givet rigtig gode resultater,
idet mange har reflekteret på det med positive kommentarer, rettelser og tilføjelser.
Det har betydet, at vi nu kan få det så rigtig som muligt, når det til slut bliver samlet
i en mappe på Arkivet.
I 2009 fik skolestuen en dejlig, stor brændeovn sat op, og Jette fyrer op hver onsdag.
Men, da det tager lang tid at varme lokalet op, besluttede vi at spare på brændet, og
flytte arkivdagen fra torsdag til onsdag, hvor der i forvejen var varmt. Regner Andersen er så sød, at levere brænde til os, da han har en stor plantage at fælde af –og
det er vi utrolig taknemmelige for. Da arkivalierne har svært ved at klare for store
temperatursvingninger, har vi købt en lille olieradiator, der tager den værste kulde.
I 2008 blev Sammenslutningen af sydfynske Arkiver en realitet med SACHK, som
vi har været medlem af siden starten. De havde i foråret 2009 et kursus i Arkibas4 på
Svendborg bibliotek, hvor Sanne, Marianne og Else deltog. Det foregår på nettet, og
er fremover den måde også Drejø Arkiv registrerer på.
På generalforsamlingen 2009 havde Gitte desværre valgt at stoppe efter 9 år som
formand. Hun har været en utrolig god og pligtopfyldende medarbejder og formand,
som vi vil komme til at savne. På generalforsamlingen blev Sanne Larsen valgt ind i
bestyrelsen, og hun har nu overtaget formandsposten. Desuden fik vi en ny medarbejder, Marianne Berner, der sammen med Astrid Andersen udgør et godt team. Else
fortsætter som arkivleder.
Arkivernes Dag – lørdag den 14. nov. 2009.
Emne: ”Anløbssteder og færger”- også på
Drejø Arkiv. Det har været spændende, at
samle alt materialet omkring havne og færger
fra alle 4 øer, og der har været stor hjælpsomhed fra alle øernes side.
I vinteren 2009 – 10 glæder vi os til at komme i gang med Arkibas4.
Else Hjort,, Arkivleder.

Året startede med Arkibas4 kursus i april. Else, Marianne og jeg skulle deltage, men
da vi kom, fik vi den besked, at systemet lukkede ned om 1½ time, så det var ikke
meget, vi fik ud af det kursus. Der er nu planlagt et opfølgningskursus torsdag den
15. april på Svendborg Bibliotek, hvilket vi denne gang håber, vil give os noget med
hjem, vi kan bruge.
Så var der Åben Arkivdag d 14. november, Hvor alle arkiver i SCHACK (sammenslutning af de sydfynske arkiver) kørte med et fælles tema: ”Besejling og havneanlæg”. På Drejø havde vi lavet en mappe, samt plancher med beskrivelse og fotos af
besejling og havneanlæg fra alle sognets 4 øer. Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm.
Jeg vil i den anledning takke alle fra Drejø, Skarø, Hjortø og Birkholm, som har
været behjælpelige med at finde fotos og historier til udstillingen, samt til Tyge, som
har læst korrektur på hele mappen. Arkivet serverede kaffe og Astrid havde bagt
boller. Der var 18 besøgende i alt, og en stor glæde at der også kom besøg fra Birkholm, Frede Mortensen og hans kone Margit. Det var det største antal besøgende på
alle arkiverne i SCHACK – på nær Svendborg Byarkiv. Så det kan vi kun være tilfreds med.
Den 28. november var der Store Rejsedag. Else og Marianne repræsenterede arkivet,
med samme udstilling som blev vist på Åben Arkivdag. Deres stand var rigtig godt
besøgt, og de solgte ganske pænt af både bøger og de postkort, som de også havde
med. Så alt i alt var det en rigtig god dag.
Der er også i år modtaget en del spændende ting. Åse Anderson har givet arkivet alle
Poul Gertz Andersons fotos, han tog af gamle drejoboer i 1968 - 90
Derudover har vi modtaget en del fra Lars og Susanne på Nygården. De havde fået
åbnet et gammelt pengeskab som indeholdt en masse gamle regnskaber mm, som
desværre var temmelig fugtige, men alt blev gennemgået, tørret og samlet i kasser,
som nu er klar til registrering.
Og sidst men ikke mindst, har vi fået en stor mængde breve, billeder og avisudklip
forærende fra Bjarne Gregersen, journalist ved Fyns Amts Avis. Han har ryddet sit
skrivebord og arkiv, da han gik på pension 1. marts i år. Det hele er gennemgået, og
sat journalnummer på. Jeg har kun set lidt af det, men det ser rigtig spændende ud.
Men det mest spændende der er sket i år er, at vi har fået hjemmeside - eller er ved at
få - den er ikke helt færdig endnu, men man kan sagtens gå ind og se den. Else har
lavet Arkivets helt egen hjemmeside, og det tror jeg bliver en stor succes. Så den
glæder vi os til at se færdig. Adressen er www.Drejøarkiv.dk
Det var så året 2009, hvor vi troede, at vi ville komme godt i gang med Arkibas4,
men så må vi håbe, at det næste kursus forløber efter planen, så vi kan få registreret
en masse i 2010.
Sanne Larsen, formand

