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Drejø Kirke som fixpunkt - og stormflodsmærke. 
 

 
På sydsiden af tårnet på Drejø Kirke har Geodætisk Institut (Kort og Matri-

kelstyrelsen) indmuret et pejlemærke, også kaldet et fixpunkt, (der ses som 

den lille sorte prik nederst i hjørnet). Det er ud fra disse fixpunkter al land-

opmåling tidligere er foregået. Med fremkomsten af satellitter og GPS er det-

te dog ved at ændre sig, så teknikken her har taget over. Som en lille kuriosi-

tet fortælles det, at netop dette mærke også blev stormflodsmærke, som viste 

den højeste vandstand under Stormfloden i 1872. 
Else Hjort 
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Stormfloden 1872. 
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Aktiviteter i 2010. 
Årets gang: 
I 2000 var jeg begyndt at registrerer alle Drejøs ejendomme, Nu skriver vi 2011, og 

der mangler stadig en del huse. I 2008 kom de første gårde 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 alle øens ejendomme til slut bliver samlet i en mappe på Arkivet. 

I 2008 blev Sammenslutningen af sydfynske Arkiver en realitet med SCHACK, 

som vi har været medlem af siden starten. De første år var det Gitte som repræsen-

terede Drejø Arkiv, men da Gitte stoppede i 2009 overtog jeg. Det har været et 

godt samarbejde, som bl.a. resulterede i at også Drejø arkiv fik Arkibas4 – at vores 

langsommere net forbindelse har bevirket, at vi ikke rigtig kan bruge det, er en 

anden sag, som vi håber løses med tiden. Indtil da registrerer vi på ”den gammel-

dags måde”. I sommeren 2010 havde Schack arrangeret en udflugtstur til Drejø, 

hvor de 27 arkivmedarbejdere besøgte Drejø Kirke, Mindestenen, Gl. Havn, muse-

et Gl. Elmegaard og sluttede med kaffe, hjemmebagt kage og boller på Arkivet. 

Det var en fantastisk flot solskinsdag. 

2010 har været et år med mange foræringer til arkivet. Det har været rigtig spæn-

dende at gå det hele igennem. Det har desværre også været et år med megen syg-

dom, som har influeret i frafald det meste af efteråret. Med kun 3 frivillige er vi 

meget sårbare, hver gang blot én er væk, men det er nok et evigt tilbagevendende 

problem for mange arkiver. Hvordan får vi nye frivillige, og hermed de unge med? 

Arkivernes Dag – lørdag den 13. nov. 2010. 
Emne: ”Vejr & Klima”. Det har været interessant at samle materiale om vejrsitua-

tioner gennem 100 år fra alle 4 øer, og der har været stor hjælpsomhed fra alle side. 

Det resulterede i 3 store plancher som også var med på Maritimt Center til ”Øernes 

julemarked” den 27. november.  

Nu har jeg søgt penge hos Drejø Beboerforening 

til indkøb af en stander på hjul, da det er et pro-

blem, hver gang vi har en udstilling på arkivet – 

Hvor kan vi hænge vores plancher! Jeg har net-

op fået bekræftet, at standeren er bevilliget. Tak 

for det. 

Hele vinteren 2010 er gået med at få styr på alle 

arkivkasser, som nu er sat i system efter vejnav-

ne, således at hver ejendom har sin egen kasse. 

Det tager tid, men har givet langt større overblik. 
 Else Hjort, Arkivleder. 

Formandens beretning for 2010 
Der kom ikke den gang i registrering med Arkibas4, som vi havde håbet, idet vores 

net forbindelse har været for svingende og med alt for lille kapacitet. 

Else lavede i marts 2010 Arkivets egen hjemmeside, og den er blevet en succes. På 

bare 1 år har den haft over 13.000 besøgende. Den kan ses på www.Drejøarkiv.dk. 

Else har desuden lavet en hjemmeside for Schack, som kan ses på 

www.schackarkiver.dk. Schack er et Arkivsamvirke bestående af Svendborg Mu-

seum, Bibliotek og 9 sydfynske lokalarkiver. Vores medlemskab af Schack har 

bl.a. bevirket at vi fik Arkibas4. Strynet arbejder nu på hurtigere net forbindelse. 

Vi har også i år modtaget mange spændende ting. Åse Anderson har foræret 

arkivet de sidste af Poul Gertz Andersons fotos af gamle drejøboer. Derudover har 

vi fået et foto af Bageriet fra o. 1900 fra Herman Pedersen, søn af Poula og Andre-

as Petersen, som var bagerpar på Drejø til det lukkede i 1972. Den flotte kringle, 

som hang udenfor butikken, har Herman stadig og lovet, at den skal op på Museet 

Gl. Elmegaard. Det er dejligt, når tidligere øboere, tænker på Drejø arkiv og muse-

um, for på den måde kan vi fortsat fortælle øernes spændende historie. 

Jonathan i Falkhuset har foræret arkivet en flot bog om sejlads. Fra Edith Petersen, 

datter af Snedker Hans Mortensen har vi fået fotos og en original købskontrakt på 

Snedkerhuset. Bjarne Gregersen, mangeårig journalist på Fyns Amts Avis gik på 

pension 1. marts 2010. Alt det materiale han havde liggende om øerne, forærede 

han til Drejø Arkiv. Og sidst men ikke mindst fik vi en stor kasse med breve, bille-

der og dokumenter forærende fra Susanne Bojsen efter hendes forældre Lis og 

Marius Bojsen Mortensen, som havde Vestmarkhuset i mange år, indtil Hanne og 

Niels købte det. Mange tak til alle givere for det hele. Det har været virkelig spæn-

dende, at gå alt igennem. 

Der var Åben-Arkivdag d 13. november 2010, hvor alle arkiver i SCHACK 

brugte et fællesnordisk tema: ”Vejr og Klima”. På Drejø havde vi lavet en mappe, 

samt plancher med beskrivelse og fotos af vejrliget gennem de sidste 100 år. Der 

var fotos fra Drejø, Skarø og Hjortø, men desværre ingen fra Birkholm. Arkivet 

serverede kaffe. Med Mariannes boller og Sannes kage. Der var 11 besøgende i alt, 

knapt så mange som sidste år, men det var hyggeligt. Udstillingen bliver på arkivet 

Den 27. november var der Store Rejsedag. Else og Marianne repræsenterede 

arkivet.. Deres stand var godt besøgt, og de solgte ganske pænt af bøger og post-

kort. Så alt i alt også en rigtig god dag. 

Nye tiltag: Vores arkivkasser har fået nyt system, som gør det lettere overskueligt. 

Vi har søgt Beboerforeningen om en stander på hjul, og jeg har hørt, at pengene 

skulle være bevilliget. Vi har fremover åbent arkiv hver 1. onsdag i måneden. 

Det var så året 2010, hvor vi igen troede, at vi ville komme i gang med Arkibas4, 

så nu håber vi på en hurtigere net forbindelse, så vi også kan være med.  

Sanne Larsen, Formand 
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