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Under en posttur i stille vejr den 16. januar 1888 fik Hans Mortensen fra Skarø et
ildebefindende, faldt udenbords og druknede. Han blev afløst af sønnen, der også
hed Hans Mortensen, og på det tidspunkt kun var 14 år. Dette kunne lade sig gøre,
fordi ruten stod i hans mors navn. Det første år havde han en ældre mand med på
sejlturen, men overtog ret hurtigt alene. Trods sin unge alder klarede han selv hele
postføringen til Drejø, samt omdelingen på Skarø. Hans Mortensen flyttede fra
Skarø i 1907, og fik en stilling som postbud i Svendborg.
Fra 1910 hed landposten på Drejø også Hans Mortensen, dog ikke den samme.
Hans Mortensen her blev som 18 årig uddannet snedker i Ærøskøbing, men skulle
hjem og overtage faderens værksted. Faderen døde samme år, og Hans måtte nu
forsørge både moderen, 2 søstre samt en handicappet bror. Degnen, som havde
postudleveringsstedet på skolen, synes, det var synd for den unge mand, at han
skulle forsørge sin store familie, og tilbød ham jobbet som postomdeler ved siden
af snedkeriet, hvilket han tog imod. Landpostruten overlod Snedkeren til en svigersøn o. 1957-58, og snedkerværkstedet stoppede han først med i 1979.
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Landpost på Drejø, Hans Mortensen o. 1920.

Forlaget Arkivet

Årets gang i 2011.

Arkivets bod på Den frie Lærerskole – og til ”Store Rejse” i Maritimt Center.

Arkivet har i år fået egne visitkort.
Gennemgangen af alle ejendomme på Drejø er ved at være tilendebragt. Jeg vil i
den anledning takke alle, som har bidraget til diverse udredninger.
Herefter vil alt blive samlet i en mappe, som bliver opbevaret på arkivet.
Else Hjort, Arkivleder.

Formandsberetning 2011
Ved sidste generalforsamling ønskede Sanne, som var formand for arkivet, ikke
genvalg. Astrid, som i mange år har været medarbejder, er nu bosat i Svendborg,
derfor skulle der nye mennesker til. Tak til dem begge for deres indsats. Mimi blev
valgt til formand, og senere er Mogens flyttet til øen, og har meldt sig som medarbejder. Vi har fordelt arkiveringen på den måde, at Marianne fordeler indkomne
sager, Mogens tager sig af indkomstjournaler for arkivalier. Else af registrering af
billeder (og meget mere), og Mimi med registrering af de gamle film. Langt om
længe er der ved at komme gang i brugen af Arkibas. 3 af os skal på kursus d.12.
april 2012. Vores net forbindelse er blevet så hurtig, at 3 nu kan bruge systemet.

Arkivets aktiviteter i 2011:
Kulturarv Svendborg d. 14. april. Projektleder Helle Juul Kristensen og projektkonsulent Lene Bang Krause havde bedt om et møde. Emnet var: Øernes fortid,
fremtid og den gode historie. Med til mødet var Preben Sørensen, Skarø - Bent
Henningsen, Hjortø - Else og Mimi, Drejø. Øvrige af kommunens lokalarkiver var
med til lignende møder. Vi venter stadig på at se, hvad det bliver brugt til?
Visionsgrupper fra Svendborg Kommune, afholdt et arrangement på Den frie
Læreskole i Ollerup lørdag d.24. oktober. Else deltog sammen med Schack, men
havde også en stand fra Drejø Arkiv med.
Åben- arkivdag lørdag d.12.november fra kl.14-17. Der var 10 besøgene. Else
havde lavet en udstilling over temaet” Postens gang over vandene”. Hele dagen
var der også fremvisning af de gamle film.
Julemarked i Maritimt Center. Lørdag d.26. nov. Else havde en bod med fra arkivet samt udstillingen ”Postens gang over vandene” - også her kørte de gamle film,
som folk syntes var sjove at se.
Bestyrelsesmøder på Schack, der afholder møde hver 1½ måned. Else deltager.
Der har været mange henvendelser til arkivet i løbet af året, mest omkring slægtsforskning, det tager lang tid, men det har hjulpet, at den første onsdag i måneden
fra kl. 15-17 nu er fast åbningsdag for arkivets besøgende.
Indkommet til Arkivet:
Fra Svendborg By arkiv har vi modtaget en mappe med billeder og arkivalier omkring Træskomandens hus. Fra Poul og Lena Pedersen (Karens hus)har vi modtaget en stor kasse med mange gamle fotoalbum og mange arkivalier. Fra Guri Pinon i Frankrig har vi modtaget forskellige papirer vedr. Anders Finsing.
Ansøgninger til Drejø Boligfond:
Inden julemarkedet søgte vi penge til en foldevæg på hjul, og den har vi været
meget glad for. Den er nem at sætte en udstilling op på og transportere. I vinter
kunne den gamle PC ikke mere, og vi søgte boligfonden om 14,500,- til nyt udstyr:
1. PC, 2 skærme og 1. TV med dvd fremviser. De resterende penge skal bruges til
at få lagt nogle flere gamle film på DVD.
Det sidste nye:
Arkivet har fået egne visitkort. ”Drejøs historie fra stenalder til i dag” er lagt på
arkivets hjemmeside. Arkivets hjemmeside kører godt, på 2 år har der været
14.260 besøgende. Jeg vil slutte årets beretning med at takke alle dem, der viser
arkivet interesse i det forløbe år, for de indkomne ting og for at vores ansøgning
til uundværlige ting til arkivet er imødekommet, men især til arkivets medarbejdere og Else, som jeg synes gør et kæmpe arbejde for at bevare Drejøs historie.
Mimi Jespersen, Formand

