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Dragør Lokalhistoriske Forening. Velkommen og formandens beretning 

ved generalforsamlingen den 20. marts 2018. 

Jeg vil på Foreningens vegne byde alle hjertelig velkommen til den årlige 

generalforsamling i Dragør Lokalhistoriske Forening. Det er dejligt at se så mange, og 

jeg håber, vi får en god aften. 

Som sædvanlig ved vore arrangementer står der drikkevarer på bordene til fri 

afbenyttelse, men det har I vist allerede fundet ud af. 

Efter generalforsamlingen vil Nils Schiønnemann fortælle om sin tid i Dragør, og om 

sin far Eiler W. Schiønnemann, som var havnefoged her i Dragør fra 1959 til 1979, og 

som sikkert huskes af mange. 

Nils Schiønnemann vil også slå et slag for sin store hobby med gamle grammofoner 

og lakplader, og vi vil også få lidt at høre. Måske bliver der ligefrem mulighed for en 

lille svingom. Men det vil tiden vise. 

Siden sidste generalforsamling har vi desværre måttet sige farvel til fire af vore 

medlemmer, som er gået bort. 

Det er Jørgen Melskens, som var formand for Sundbyernes Lokalhistoriske Forening 

og Arkiv, og som vi har haft samarbejde med gennem en årrække. Nogle kan måske 

huske ham fra Dragørrevyen på Dragør Fort for nogle år siden, hvor han var blandt 

skuespillerne. 

Endvidere har vi måtte sige farvel til Aase Justesen og Bent Dornø samt Kirsten 

Mærkedahl, som kun nåede at være medlem i kort tid. 

Lad os mindes vore afdøde medlemmer med et øjebliks stilhed. 

Tak. 

 

Første punkt på dagsordenen er valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Jørgen Balslev Clausen til generalforsamlingens dirigent.  

Er der andre forslag? 

Jeg giver ordet til dirigenten. 
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Formandens beretning: 

Dragør Lokalhistoriske Forening har igen haft et godt år, med en række gode og som 

altid velbesøgte arrangementer, og vi har haft den glæde, at medlemstallet også i år 

er øget med godt 50 nye medlemmer, således at det samlede antal medlemmer i 

dag udgør godt 350. Et ganske imponerende medlemstal for en lokalhistorisk 

forening i en lille kommune. 

Vi har i det forgangne år ligesom i alle årene haft travlt med mange velbesøgte 

arrangementer. Vi har nu fundet et fast mødested her i Festsalen på Wiedergården, 

hvor der er plads til godt hundrede deltagere. Og salen har næsten været fuld hver 

gang. 

Efter sidste års generalforsamling den 21. marts 2017 introducerede Knud Abildgren 

fra Videogruppen aftenens meget interessante og seværdige film om 500 års 

kirkehistorie i Dragør og Store Magleby. 

Filmen gav et indgående indblik i de to kirkers righoldige historie, og mange detaljer 

blev beskrevet. Filmen er indtalt og af Poul Himmelstrup, som også har stået for 

teksten. 

Som et lille ekstranummer viste leder af Lokalarkivet Henning Sørensen en historisk 

film fra 1961 om royalt besøg i Store Magleby Kirke, med en stor del af menigheden 

i Amagerdragter. 

Begge film var også en flot optakt til de kommende kirkegårdsvandringer og besøg i 

Store Magleby Kirke og Dragør Kirke med Martin Hans Borg som den kyndige guide. 

Den 25. april 2017 holdt Ph.d. i historie Lars Bærentzen et særdeles interessant 

foredrag om Forsvarets Efterretningstjeneste. 

Han har været kontorchef i Forsvarets Efterretningstjeneste på Sandagergård i 42 år, 

som den 1. maj 2017 kunne fejre 60 års jubilæum på Amager.  

Lars Bærentzen fortalte om vigtigheden af at have pålidelige efterretninger om 

forsvarsanliggender verden rundt, og fulgte op med mange eksempler fra de 

forgangne år, hvor trusselsbillederne er i bestandig forandring. 

Det er interessant, at der i TV efterfølgende har været åbnet op for 

hemmelighederne på Sandagergård, som ellers lokalt bliver omtalt som ”Tys-

tyssen”.  

Det ligger også i luften, at Forsvarets Efterretningstjeneste skal fraflytte 

Sandagergård, hvorved Dragør Kommune måske mister sin største arbejdsplads. 

Men det vil tiden vise. 
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Den 16. maj var der arrangeret et besøg i Dragør Kajak Klub i de smukke klublokaler 

på Strandlinien 5A over for Dragør Strandhotel. Som den ældste kajakklub i Danmark 

har Dragør Kajakklub netop fejret 100 års jubilæum. 

I munter stemning fortalte det mangeårige medlem Niels Febber Andersen om sin 

tid i klubben fra drengeårene og fremefter gennem et halvt hundrede år. Foredraget 

blev krydret med interessante fotos, som levende beskrev det rige klubliv. 

Klubbens historie og udvikling er beskrevet på interessant måde i 100 års 

jubilæumsskriftet, som meget betegnende er på netop 100 sider. 

Det store jubilæumsarrangement er optaget på video fra tidlig morgen til sen aften 

af Dragør Videogruppe, og Knud Abildgren introducerede den dejlige videofilm, hvor 

alle sejl var sat til for at markere ”Danmarks ældste kajakklub”, som i øvrigt kunne 

fejre sit jubilæum i strålende solskin. 

Niels Febber Andersen vovede endda den påstand, at Dragør Kajak Klub er verdens 

ældste kajakklub, idet Danmark var foregangsland for kajaksporten. 

Den 20. juni 2017 var der kirkegårdsvandring og besøg i Store Magleby Kirke under 

kyndig ledelse og guide af historikeren Martin Hans Borg. 

Martin Hans Borg havde med sin store viden og levende fortælleevne tilskuerne i sin 

hule hånd, og kun en drilsk blæst og enkelte flyvemaskiner kunne forstyrre hans 

interessante talestrøm.  

Vi dvælede ved mange af de gamle gravsteder og fik fortalt historier, og også det 

store mindesmærke for de døde søfolk under kanonbådskrigen mod England blev 

gennemgået. 

Inde i kirken blev der serveret en forfriskning, og da kirkepladserne var fyldt godt op 

holdt Martin Hans Borg et glimrende foredrag om kirkerummet og de mange 

interessante genstande, der pryder den gamle kirke, som er Amagers næstældste. 

Kun overgået aldersmæssigt af Tårnby Kirke. 

Fredag den 25. august deltog Dragør Lokalhistoriske Forening i kommunens 

arrangement ”Frivillig fredag”, der blev afviklet på havnen. 

”Frivillig Fredag” fandt sted for andet år i træk, og det var et stort plus, at 

arrangementet denne gang blev afholdt i det store telt, der dagen efter rummede 

”Sildens Dag”. 
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Foreningen var sammen med andre frivillige foreninger indstillet til Kommunens 

Frivilligpris ”Årets Initiativpris”, og borgmester Eik Dahl Bidstrup motiverede blandt 

andet indstillingen med, at Dragør Lokalhistoriske Forening i mere end 20 år har 

været samlingspunkt for lokalhistorisk interesserede borgere, som via foredrag og 

arrangementer er blevet beriget med Dragørs righoldige lokalhistorie. Vi fik dog ikke 

initiativprisen, som gik til ”Natteravnene i Dragør”. 

Den 30. september 2017 var der igen kirkegårdsvandring, der denne gang var 

arrangeret som et eftermiddagsarrangement og gjaldt besøg på Dragør Kirkegård og 

i Dragør Kirke. 

Igen var medlemmer og interesserede mødt talstærkt op, og de fik en fin 

eftermiddag under Martin Hans Borgs kyndige ledelse. 

Efter kirkegårdsvandringen var foreningen vært ved en forfriskning i ”Skibsrederens 

Have”, der er nabo til kirkegården. Men først samledes man i gården, hvor 

ejerforeningens formand Martin Lönborg holdt en fin tale og takkede for den store 

indsats, der ikke mindst fra foreningen var gjort for at genetablere lågen til 

kirkegården. Martin Borg og Carsten Maass fik overrakt en boggave og en symbolsk 

nøgle til lågen for deres indsats. En hæder der tidligere var overgået Dines Bogø og 

mig selv. 

Vi fik hørt om A.P. Møllers fødehjem og barndom i Dragør og fik udpeget det 

værelse, hvor den berømte skibsreder blev født. 

Efter forfriskningen gik vi til Dragør Kirke, der netop er blevet restaureret på 

smukkeste vis, og fik fortalt om kirkens tilblivelse og interiør. 

Martin Hans Borg, der har forfattet jubilæumsskriftet ved kirkens 125 års jubilæum i 

2010, øste af sin righoldige viden om kirken og byens historie. 

Den 10. oktober afholdtes et eftermiddagsarrangement i samarbejde med 

Wiedergårdens Aktivitetshus. 

Dines Bogø og jeg selv fortalte om den netop udgivne jubilæumsbog, ”Glimt af 

Dragørs historie – fortalt gennem kongeskjolde”. 

Bogen tager udgangspunkt i Dragør Borgerlige Skyttelags interessante historie 

gennem 90 år, fortalte om Skyttekongerne og foreningen gennem tiden med 

henvisning til deres smukke kongeskjolde, der er ophængt på Dragør Strandhotel. 

Ved den voldsomme brand for godt en uge siden på Dragør Strandhotel kunne de 

mange kongeskjolde være gået til, men efter sigende er de alle reddet, selv om der 

er tale om alvorlige røgskader på skjoldene. 
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Bogen kan fortsat købes til særlig medlemspris hos foreningens kasserer. 

I anledning af 90-års jubilæet har Dragør Videogruppe optaget såvel selve festen på 

jubilæumsdagen den 9. juni 2017, som fugleskydningen på Dragør Fort. Foreningen 

og videogruppen vil på et senere tidspunkt vise filmen. 

Den 31. oktober havde Bente Thers taget sin harmonika med og holdt et levende 

foredrag om sit rige liv med musik. En fyldt sal rungede af harmonikaspil og 

fællessang imellem Bentes interessante fortællinger om utallige musikalske 

begivenheder sit liv. Et musikalsk liv, der stadig blomstrer i fuldt flor. 

Det sidste arrangement fandt sted den 13. februar 2018, hvor Majken Thorsen 

fortalte om sit lykkelige og rige liv i kunstens verden. 

Arrangementet fandt sted på den dato, hvor Mogens Amdi Thorsen ville være fyldt 

94 år, men han døde desværre kort før Majken og Mogens kunne fejre deres 

guldbryllup for godt to år siden. 

Majken fortalte om sin barndom og ungdom på Sydstranden, og om det livslange 

ægteskab og det gode samarbejde med Mogens, om deres oplevelser og fællesskab 

i billedkunstens verden, med landskabsmalerier, portrætmalerier og illustrationer til 

store ugeblade. 

En skov af hænder røg i vejret, da jeg spurgte, hvor mange af de tilstedeværende, 

der havde et maleri hængende af Majken eller Mogens, og det vidnede til fulde om 

den store glæde, der er ved deres malerier. 

Aftenen blev indledt med en lille film af Jan Godfredsen optaget i 2010, som gav et 

miniportræt af Mogens og Majken med titlen ”Et maleri bliver til”. 

 

Det er således blevet til i alt otte store arrangementer, og som jeg fik sagt nogle 

gange, så er foreningens beskedne medlemskontingent tjent hjem igen alene ved de 

mange forfriskninger, man kan forsyne sig med. Men det er selvfølgelig ikke derfor 

foreningen har så stor tilslutning til arrangementerne. 

Med de allerede annoncerede arrangementer, vil det kommende foreningsår ikke 

stå tilbage for arrangementerne gennem det seneste år. 

Vort medlemsblad ”LokalHistorie” udkom i nyt regi og med nyt navn i forbindelse 

med generalforsamlingen sidste år, og bladet er fortsat med tre udgivelser i det 

forløbne år. 
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Dragør Lokalhistoriske Forening har udgivet et medlemsblad helt fra foreningens 

start, og det kører nu på 23. årgang. Jeg håber bladet bliver værdsat af foreningens 

medlemmer, da det er forbundet med et betydeligt arbejde at skrive og producere 

bladet. Det seneste nummer blev på hele 24 sider, men det skyldes ikke mindst, at 

redaktøren ofte har svært ved at begrænse sin begejstring og skrivekløe. Det er dog 

meningen, at bladets standardstørrelse begrænses til 16 sider, som det var tænkt fra 

begyndelsen. 

Det er dog lykkedes at holde omkostningerne på et minimalt niveau, så det ikke 

belaster foreningens økonomi på nogen faretruende måde. 

Vort næste arrangement bliver en interessant foredragsaften om Saltholmsmaleren 

Th. Philipsen her i Wiedergårdens festsal den 10. april. Men det har I allerede 

kunnet læse om i vort medlemsblad. Årets øvrige planlagte arrangementer er også 

omtalt. 

Da jeg skrev denne beretning blev jeg lige som sidste år helt forpustet over de 

mange arrangementer vi har gang i, i vores aktive forening. 

Når det i det hele taget kan lade sig gøre, så skyldes det, en meget aktiv og 

engageret bestyrelse, som hver på deres post trækker et stort læs. 

Jeg vil dog tillade mig at fremhæve Dines Bogø, som hele tiden er oppe i det højeste 

gear med ideer og praktiske gøremål til bedste for Foreningen, som jo på mange 

måder er hans hjertebarn. 

En stor tak til bestyrelsen for jeres arbejde og engagement. 

Og til alle Jer andre, 

Tak for opmærksomheden. 


