Forsamlingshuset på Drejø.
Skøde
Afskrift af den gamle protokol: ”Undertegnede Jens Mortensen og Morten
Mortensen skøde og overdrage herved til Bestyrelsen for Forsamlingshuset
paa Drejø den os ifølge Skøde af D.D. tilhørende Parcel Matr. No. 26a af
Drejø af Hartkorn ½ Alb., Glsk. 6 øfre, og da Bestyrelsen har betalt os den
for samme akkorderende Købesum 900 Kr. , erkender vi herved ingen videre
Ret at have til eller i samme, men den skal fra i Dag tilhøre Ejerne af fornævnte Forsamlingshus med de samme rettigheder, Byrder og Forpligtigelser, hvormed vi hidtil har ejet den under Hjemmelsansvar for os efter Loven.
Til Stadfæstelse under vor Haand vidnesfast.
Drejø, den 3/10 1894”
Bestyrelsen for ”Drejø Forsamlingshus” købte hermed det stykke jord hvorpå huset
skulle bygges. Det blev bygget på tomten af en af de udflyttede gårde ”Brolykke”, og
stod klar i 1896. Bestyrelsen solgte aktier á 12 kr.50 øre pr. Aktie. Aktiekapitalen
betalte materialerne og øboerne udførte selv arbejdet.
”Huset”, som det hed i daglig tale, blev bygget i røde mursten med skiffertag. Det
bestod af een stor sal samt et lille køkken med et bryggers. Indgangsdøren sad i gavlen mod vest, og førte direkte ind i salen, hvor overtøjet hang langs endevæggen.
Salen blev opvarmet af en stor, koksfyret kakkelovn. Toiletterne var to gammeldags
das i en sidebygning af træ uden for selve huset.
I 1924 blev der købt en parcel med tilhørende bygninger af fisker Hans Rasmussen
Hansen Matr. Nr. 26d., som af samme parcel solgte en byggegrund til styrmand Jens
Pofler, Drejø, (han byggede Lillebo). Bygningerne, som var rester efter den udflyttede gård, blev revet ned, så Forsamlingshuset fik mulighed for at udvide, og huset
blev forøgede med nogle meter. Det gav plads til et større køkken og en ekstra lille
stue bl.a. beregnet til bestyrelsesmøder. Hovedindgangen blev flyttet om på nordsiden, hvor der blev en forgang, med plads til overtøjet. Gangen gik mellem den store
sal og den nye stue kaldet ”Slyngelstuen”. Fra forgangen blev der lavet en trappe op
til en nybygget balkon, med udkik ud over den store sal. I salen blev der o. 1936
malet et stort malerier direkte på den kalkede væg øverst mod vest. Drejø Gl. Havn
blev malet af Jens Peder Jespersen – de 2 nederste efter motiver fra den gamle By
blev malet i 1956 af hans søn, Povl Jespersen.
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”Aktieselskabet Drejø Forsamlingshus” af 1894..

Arkivets Forlag

Årsberetning 2014-15
Det er utroligt, hvor meget arkivet stadig får ind fra mange steder i landet af billeder, fotoalbums og andre arkivalier. Vi er meget glade for, at så mange betænker
vores lille arkiv, så øernes historie ikke går tabt. Langt det meste af det arkivet har
fået, vedrører dog Drejø, men også en del billeder fra Hjortø og Birkholm er der
kommet her i 2014. Vi håber, at der også kommer noget fra Skarø, så alle 4 øer
bliver dækket ind.
Det gør det dog ikke, at få tingene ”i hus” (eller arkivkasser) – arkivalierne skal
også registreres– og det er et længere arbejde, som vi dagligt kæmper med at nå.
Men vi tager en kasse af gangen – færdig bliver man jo aldrig!
Else står for al registreringen, som det sidste årstid er foregået på nettet i programmet Arkibas4. Da vi startede med at registrerer i 2000 var det i papirformat
og indsat i mapper og kartotekskort. Nu foregår alt på nettet via en server i Vejle.
Det meste af året er gået med at få indlagt alle de gamle registreringer, så de kan
ses på nettet. Men som med al anden teknologi sker der en udvikling, så i slutningen af 2014 blev Arkibas4 konverteret til Arkibas5 udgaven – heldigvis kan de 2
programmer samarbejde, så der skal ikke ændres på flere registreringer. SLA har
netop her den 20. februar frigivet basen for offentligheden under www.Arkiv.dk.
Mimi har i årets løb taget sig af film og videoer. Noget af det mest spændende har
været kassettebånd fra Edith ”Tolder”, som i mange år var økonoma på Feriekolonien. Hun har indtalt historier på Drejømål, samt lavet en dialekt ordbog, både
på skrift og indtalt. Det har nu været hos en fotoforretning, som har lagt det over
på en DVD. Vi har flere kassetter, som skal lægges på DVD, men undersøger nu,
om vi selv kan købe udstyr til at lægge dem over, da det er rimelig dyrt at få det
gjort ”ude i byen”.
Arkivet startede i marts med en meget spændende fotoserie fra Kent Olsen.
Kent er fra Ærø, og var i mange år maskinmand på Drejøfærgerne. Gennem årene
har han været en ivrig amatørfotograf, og har taget et utal af flotte s/h
billeder omkring færgerne, men også fra både Drejø og Skarø er der mange
spændende fotos. Arkivet har fået alle hans digitale fotos vedr. øerne. 410 fotos
taget i årene 1972-1997, hvor Ærøfærgerne stoppede, og Højestene blev sat ind.
En helt utrolig serie, som nu er overdraget Drejø Arkiv. Mange tak for den.
Donation: Fra Museet Gl. Elmegaard modtog Arkivet en gave på 1000,-kr, en stor
støtte, som vi siger mange tak for.
Velkomstmappen: Foråret 2014 er også gået med nyere ting. Vi fandt Beboerforeningens gamle Velkomstmappe frem. Arkivet lavede den i sin tid til Beboerforeningen, men den var gået lidt i glemmebogen, blev ført ”Up to date”, og nu uddeler arkivet den til nye tilflyttere og øens virksomheder Vi har foreløbig afleveret
12 mapper, som folk har taget vældig godt imod.
Diplom til støtte til Forsamlingshuset:

Vores forsamlingshus står for en stor renovering, hvor det er planen, at Arkivet og
forhåbentlig også biblioteket med tiden skal være. – Vi vil gerne støtte projektet,
og fik den idé, at lave nogle ”Diplomer”, som forsamlingshusets bestyrelse kunne
sælge. Det faldt dog sammen med indsamlingen til Badebroen ved Bækskildestrand, så vi besluttede at vente. Vi håber, det vil give et godt bidrag til projektet.
Skolen fik vandskade:
Den 24. september måtte vi lukke bibliotek og arkiv p.g.a en vandskade, så oktober stod udelukkende på hjemmearbejde. Desværre måtte vi så også aflyse Arkivernes Dag, da det var umuligt at være på Biblioteket, hvor loftet var brækket
ned, varme-blæsere kørte, og alt var lukket af med plastic. Efter endt udtørring
kom håndværkerne, og 12. november kunne vi åbne op igen. Desværre har vi fra
Jette og Per nu hørt, at salg af skolen bliver en realitet til foråret 2015, så bliver
Forsamlingshusets projekt endnu mere nærværende for os. Et salg kan gå langsomt, eller hurtigt– men det er nok ikke særlig sandsynligt, at nye ejere ønsker et
bibliotek/arkiv ”i baghaven”, så vi kan snart risikere, at stå ”uden tag over hovedet” - vi tager dog en dag af gangen - og håber noget viser sig!
”Øernes Julemarked” i nov.:
Her deltog Arkivet som sædvanlig. Vi havde gamle film og foldeskærmen med
Andelsbevægelsen med. Efter sidste års succes havde Mimi igen planlagt Amerikansk Lotteri, det gav et godt tilskud til foreningen. De mange flotte præmier var
sponsoreret af Øens egne næringsdrivende og små gårdbutikker. Stor tak til dem.

Kurser/udflugt.
I november var vi på udflugt til Middelfart og så det tidligere sindssygehospital, nu
museum – meget spændende tur, og Else var på kursus, for at lære at bruge Arkibas5. Begge dele arrangeret af Arkivsam-virket SCHACK, hvor Else stadig deltager i
møder hver anden måned.

Indkommet til Arkivet.
Fra Henrik Strange, Jettas Butik: Fik vi sidste sommer de originale tegninger til
den første Drejødamper samt andre papirer. Hans alt for tidlige død gjorde os
meget ondt at høre.
Fra Drejøs gamle mejeribestyrer Aage Press´s børnebørn Erik og Marianne Press:
Herfra har vi fået en spændende kasse med bl.a. Mary Press´s brudekjole, telegrammer og fotos. Fotoalbummene er til låns, og de skal nu indscannes. Mange
tak til familien for det hele.
Husk også - Arkivets hjemmeside www.drejøarkiv.dk, der løbende opdateres.
Til slut skal også nævnes, at Lise Strange Jensen er blevet arkivets ”skribent”, og
tager sig af renskrivningen af de mange håndskrevne beretninger arkivet ligger
inde med. Hun er lynende hurtig, og vi er meget glade for hendes medvirken.
Tak til den faste stab og tak til alle, der trofast har støttet op om Arkivet.
Mimi Jespersen, Formand.

