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Dilettant eller Skolekomedie  
 

 
Her er det Drejø Skoles ”Lille klasse” efter komedien på Badehotellet. 

 

Dilettant: (af ital. dilettante 'kunstelsker', af dilettare 'glæde'), i teatersammen-

hæng betegnelsen for en ikke-professionel udøver, som optræder i lejlighedsvise 

forestillinger, dilettantkomedier, hvis primære formål er socialt: underholdning, 

finansiering af en høstfest o.l., i modsætning til amatørteater. I Danmark er dilet-

tantteater traditionelt knyttet til livet på landet, herunder højskolebevægelsen. Dets 

repertoire er oftest farce, vaudeville og folkekomedie. 

Skolekomedie: Op gennem 1900-t. har det været almindeligt at lade skoleelever 

spille teater på deres skole, og afviklingen af årets skolekomedie er ofte en festlig 

tilbagevendende begivenhed med kammerater og forældre som publikum. Fra 1975 

har drama været at finde blandt skolernes undervisningstilbud.” (Afskrift af Den 

Store Danske). 

Billederne her viser et lille udsnit af de mange skolekomedier, der var på Drejø. Da 

Drejø Skole ikke var stor, blev dilettanterne eller skolekomedierne, som det jo var, 

fremvist andre steder. Her var det på Drejø Badehotel, men også Forsamlingshuset 

blev brugt. Sidste gang var med forestillingerne ”Klodernes Kamp” fra 1990 og 

”Mistænkt for mord” fra 1996.                                                          Else, Arkivleder 

Nyt om Gammelt 
_____________________________________________________________
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Drejø Skoles ”Store klasse” på Badehotellet o.1950.  
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Årsberetning 2015-16 
 

Så er der igen gået et år med mange aktiviteter, ja, vi synes faktisk, vi har haft 
travlt. Vi har igen i år fået indleveret nogle spændende ting.  
Allerede i januar fik vi en meget flot s/h fotoserie om den sidste harefangst på 
Hjortø samt fotos og udklip fra Drejø og Skarø. Giveren var Jørgen Jensen, journa-
list fra Langeland og forfatter til bogen ”Den sidste harefanger på Hjortø”. Senere 
på året sendte han endvidere et bånd med en radioudsendelse om harefangsten 
på Hjortø. 
Fra Verner Rasmussen, Skarø, der er flyttet på Ollerup Plejecenter har vi modta-
get gamle papirer vedr. gården, samt 10 fotoalbums og 10 ringbind med avisud-
klip fra F.A.A. fra 1970-90, samlet af hans søn Niels-Ole, der døde meget pludselig 
i 2014. I er meget velkomne til at komme her på Biblioteket og læse i dem. De er 
fra dengang, hvor FAA havde en journalist til at dække øerne – og stof var der nok 
af. 
Poul-Henrik Appelquist, hvis familie kommer fra ”Strenge” Jens og Hanne på 
Husmandsvej, har overdraget arkivet en GET COM fil med 3.400 personer fra 
Drejø. Fantastisk. Ligeledes har Ole Laursen sendt os en tilgang til fri afbenyttelse 
af hans hjemmeside med 500.000 affotograferinger, som ikke findes på Landsar-
kivet. 
Else har især haft travlt i år. Hun har startet 3 nye Hjemmesider. En til Drejø Sogns 
Menighedsråd www.drejøsogn.dk , og en til Arkivsamvirket Schack, som vi er en 
del af sammen med 9 andre Lokalarkiver, www.schackarkiver.dk , og nu også arki-
vets egen ny hjemmeside www.drejoarkiv.dk . Derudover har hun sendt 10 histo-
rier til www.svendborghistorie.dk . Desuden er der leveret adskillige billeder til 
både udstillinger, artikler og bøger – og så skulle hun også lige kreere Diplomer til 
den indsamling, Arkivet lavede i 2015 til støtte for både Arkivet og Forsamlingshu-
set. De frivillige bidragsydere har modtaget Diplomet på deres indbetalte beløb. 
Vores indsamling og Forsamlingshusets arrangementer har givet kr. 81.000,-. 
 

De sidste gamle registreringer er nu lagt over på Arkibas5, hvor mange af dem kan 
ses på www.arkiv.dk Endnu er det kun fotos, der kan vises på arkiv.dk. Selv om 
arkivalierne er indscannede, bliver de desværre først synlige, den dag SLA får 
penge nok til en offentlig visning, da det er dyrt. Statistik på arkiv.dk viser at 1.932 
allerede har besøgt vores arkivs sider. Der er dog også en anden side af den sag, 
idet SLA har forhandlet med CopyDan, da der skal betales for fotos, der offentlig-
gøres på nettet. Selv om det ”kun” er 10 øre pr. foto /pr. år, kan det hurtig løbe 
op. Det kan også komme til at indvirke på, hvor mange fotos små arkiver får råd til 
at lægge ud på nettet – og det kan jo være en kedelig bivirkning! I Arkivsamvirket 

Schack arbejder vi derfor på velvilje fra Svendborg Kommune, så det ikke vil berø-
re Arkivernes årlige tilskud, men der er ikke noget afgjort endnu.  
Else og jeg har været på flere kurser i år. Else har været på Arkibas5-kursus samt 
et CMS-hjemmeside kursus, og er nu ved at tage Arkivlederkurset, der strækker 
sig over 5 moduler à 2 dage – hun mangler endnu 2 moduler, som gerne skulle 
klares i 2016. Derudover har vi begge været på et par kurser vedr. Arkivernes 
synlighed, og om arkivernes samlinger er dækkende. 
 

Helle Folmer har hjulpet os med at lægge film og billeder over på DVD. Desværre 
er vi ikke nået så langt, da det kræver, at Helle hver gang skal til sit sommerhus i 
Marstal, hvor maskinen står. Vi overvejer derfor, selv at købe en maskine til arki-
vet, da vi endnu har mange film, vi gerne vil have overspillet. Så har Lise Strange 
hjulpet os, ved at renskrive Marie ”Mie” Nielsens erindringer – en ”lille sag” på 
226 sider! 
 

Arkivet og biblioteket står formentlig over for en flytning i det kommende år, men 
uanset hvornår og hvorhen det bliver, må vi nok indstille os på en indskrænkning 
til det ½ af vores nuværende lokale, men der er p.t. ikke nogen endelig afklaring. 
Kun én ting er sikkert – Jette og Per vil gerne sælge Skolen! Vi har haft mange, 
gode år her i den gamle skolestue, og er taknemlige over, at Per købte Skolen, for 
at Bibliotek og Arkiv kunne blive på øen, da Svdb. Kommune stod for at sælge. 
Intet holder evigt. I skal videre, og det skal Arkivet også, men I skal begge have 
tusinde tak for alle de år, vi har fået lov at være her. 
 

Årets udstilling ”Der var engang” har været sjov at sætte op og ikke mindst sjov at 
vise frem. De gamle drejøboere til hverdag og fest, som en del endnu kan huske, 
har været set at rigtig mange – først til ”Arkivernes Dag” den 7. november, deref-
ter på ”Øernes Julemarked” i Svendborg, hvor der også var stor interesse. 
Vi har haft 23 henvendelser i år – både på telefon, mail og ved besøg. Vi har mær-
ket, at interessen er stigende. Det kan forhåbentlig betyde, at arkivet stadig vil få 
ting ind til opbevaring, og det er jo glædeligt. Bl.a. i den forbindelse har arkivet 
lavet en ny Modtagelseserklæring, som givere skal underskrive ved afleveringen. 
Den er mere udførlig, og den vil også gøre det nemmere, at registrerer det ind-
komne materiale efterfølgende. Det skal lige oplyses, at Arkivet pt. Har 45 fastbo-
ende og 14 udenøs medlemmer. 
 
Til slut tusind tak til alle, der både støtter og arbejder for arkivet. Tak for alle de 
indkomne ting - det er dem, der gør det spændende, at arbejde på et arkiv. 

Mimi Jespersen, Formand. 
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