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Den 1. bestyrelse med fruer samt Carl Elmer, som ses liggende forrest i billedet.
Lærer Andreas Nissen Koch arbejdede meget på at få de genstridige drejøbønder
gjort interesseret i andelstanken og et mejeri på øen. Hver gård producerede dengang sine egne produkter, men han så fordelen ved at samle alt under ét andelsforetagende, som kunne sælge produkterne også udenfor øen. Men bønderne sagde
fra: ”Nej, det skal han aldrig få os til”. Andelsmejeriet ”Bækskilde” blev dog bygget
og holdt sin indvielse den 29. juli 1894 - efter at Koch var rejst fra øen - men hvor
tanken havde eftermodnet hos andre af øens fremsynede mænd.
Mejeriet beskæftigede 3 personer. Mejeribestyrer, hjælper og en mejerske. Den
første mejerske var lærer Koch´s datter. Den første mejeribestyrer hed Carl Elmer.
En meget driftig og afholdt mand, der foruden indførelsen af øens første cykel,
startede Drejø Gymnastik- og Skytteforening.
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Formandens beretning 2013
Ved sidste generalforsamling var vi 4 frivillige medarbejdere, og det er vi stadig.
Endelig er vi kommet godt i gang med Arkibas, Det kursus, vi deltog i sidste år, har
hjulpet. Vi har fået meget lagt ind, så forhåbentlig varer det ikke længe, inden alle
kan gå ind på nettet og se, hvad både vi og alle andre arkiver har, når den store
Arkibas-base går i luften. Formentlig går der dog endnu et års tid, inden det sker.
Else er nået vejs ende med en registrering af alle Drejøs 100 ejendomme. Der er
planer om, at det skal sammensættes til en bog. Hun er nu halvvejs gennem en
Arkibas registrering af de billeder, vi havde registreret efter det gamle system.
Registreret er også de 25 luftfotos, som vi i sin tid købte på Det kongelige Bibliotek, fotograferet af Sylvester Jensen. Han startede sin systematiske fotografering
af Danmark i 1935. De sydfynske øer var hurtigt med - Drejø i 1939 og det var
selvfølge heldigt for os, så vi har flotte billeder af den gamle landsby, inden den
brændte i 1942. Det kongelige Bibliotek købte hele hans samling, som nu er blevet
digitaliseret, så alle kan komme ind på siden: www.kb.dk/danmarksetfraluften/ .
Marianne har kopieret begge kirkegårdsbøgerne fra Skarø og Drejø, og er nu i
gang med at klipper - klister alle vores avisudklip til nogle spændende scrapbøger.
Mogens er i gang med Lægdsrullerne for Drejø Sogn. Han har været på Landsarkivet i Odense, for at affotografere alle. De skal registreres, hvilket han kommer til
at beskæftige sig med det næste års tid – eller mere.
Mimi har fået registreret de gamle film på Arkibas. Der er stadig nogle, der skal
lægges over på DVD - men vi har det værste tilbage, nemlig at lægge dem over på
hjemmesiden, så andre også kan få glæde af at se dem. Hvis der er nogle, der er
gode til det, tager vi meget gerne imod hjælp.

Indkommet til Arkivet.
Fra Kirsten, datter af Drejøs sidste jordemoder Katrine Christensen, har vi modtaget mange spændende ting, som hun har gemt fra sin mors tid som jordemoder
på Drejø: Bøger, papirer, billeder og sjove effekter. Vi glæder os meget til at
komme i gang med den kasse.
Fra Gitte og Bent Larsen har vi modtaget en kassette fremviser så vi stadig kan se
de kassetter der ikke er lagt på DVD.
Fra Lena og Poul Petersen har vi ligeledes fået en kasse med billeder og papirer.
Fra Svendborg Museum en stor mappe med fotos og papirer vedr. Træskomøllen.
Ud over det, havde vi sidste år en hel del henvendelser (fra 16 personer), der bad
om hjælp til at finde nogle oplysninger om deres slægtninge.

Arkivets aktiviteter i 2012:
Bliv Øbo nu, var en stor kampagne iværksat af Ø-Sammenslutningen for de 27
øer. De sydfynske Øer skulle mødes i Odense, og hver ø fik en bod, så vi kunne
præsentere vores ø´s herligheder. Alle interesser, foreninger, erhverv, aktiviteter
på øen og huse til salg, var repræsenteret på vores store rulleskærm. Vi havde en
meget flot bod, som var godt besøgt. Der var stor interesse for at hører om ø livet, men også til at besøge øen en måned efter udstillingen. Postkortet, som blev
kreeret af Else, var også en del af kampagnen, men vi syntes, at det var så flot, så
det var synd kun at bruge motivet en gang, derfor spurgte vi AB, om hun ikke
havde lyst til at købe nogle til salg i butikken, og det ser ud til at være en god ide.
Schack har hvert år en bod på Gamle Torvedag i Svendborg. Drejø var også repræsenteret, hvor Else og Mogens (i næsten-gamle-torvedags-tøj) og sammen
med et par andre arkiver, sørgede for at trække folk ind til en spændende billedkonkurrence.
Menighedsrådet bad Arkivet om at lave en folder til kirken og nogle postkort.
Else tog sig straks af opgaven, og folderen ligger nu i våbenhuset, så alle kan læse
om kirkens historie.
Åben arkivdag var i år d.10. november, som altid 2. lørdag i november.
Årets emne var Sylvester Jensens foto af gårdene på Drejø set fra luften i 1939. Vi
havde lavet en lille konkurrence, som dog viste sig at være svær. Spørgsmålene
var ellers meget enkle, f.eks. Hvad hedder denne gård?
Der er sket rigtig mange ting siden 1939, og selvom gårdene ligger der endnu,
kunne de være svære at genkende, men det gav en meget god diskussion, og et
enkelt par kom da også næsten i mål.
Til Øernes Julemarked i Maritimt Center var konkurrencen selvfølgelig også med
og med samme resultat -- men det skabte god opmærksomhed, og det er dejligt når vi for det meste sidder på Drejø Arkiv med næsen i de gamle støvede dokumenter – og ikke ved om det bærer frugt?
Vi findes på Drejø´s hjemmeside, og Else sørger for at Arkivets hjemmeside –
www.drejøarkiv.dk, løbende bliver opdateret både med tekst og billeder.
Det sidste nye
Der er indkøbt en ny kopimaskine og en trådløse net forbindelse fra Strynet.
Til slut en stor tak til alle de, der har vist interesse for arkivet, og er kommet med
nye dokumenter, fotos og viden. Også tak til arkivets faste medarbejdere for endnu et godt og hyggeligt år med en stor indsats.
Mimi Jespersen, Formand.

