
Historie
Lokal

Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening

Oktober 2017 ISSN 2446-3469 22. årgang

Landliggertiden i Dragør
I 1800-tallet begyndte københavnerne 
at ”ligge på landet”, dvs. holde ferie 
udenfor byen. Indenfor bag voldene 
var pladsen trang og luften dårlig, og 
nogle fandt glæde ved at komme ud i 
naturen med frisk luft og landlig idyl.

Ifølge overleveringen kom den 
første landligger til Dragør i 1870. Det 

foregik på en velocipedecykel – en 
”væltepeter” – og det skal have været 
et flot syn, da den københavnske 
cyklist en junidag kørte om hjørnet og 
ned ad Vestgrønningen, så gæssene 
flagrede til siderne. Historien fortæller 
videre, at cyklisten indlogerede sig for 
sommeren i en blegerfamilies lysthus, 

De første huse og sommervillaer dukker op på den tidligere så øde Fristrand, lige 
nord for byen.
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og at han snart var så godt som forlo-
vet med blegerens datter.

Det var i 1890’erne, at de første 
landliggere så småt begyndte at finde 
ud til Dragør. De kom ikke fra den hø-
jere del af det københavnske borger-
skab – derfra søgte man nordpå langs 
Strandvejen og til Sjællands Nordkyst 
– men det var snarere borgerne fra 
middelklassen, der søgte mod Dragør.

Da de første gæster dukkede op, 
søgte de ikke nødvendigvis en ferie 
med komfort og luksus. Det var ofte 
andre kvaliteter, de fandt tiltrækkende. 
Lokum i gården og hønsestige til so-
vepladserne under stråtaget gik an. De 

Jernbanen fra Amagerbro til Dragør 
blev etableret i 1907, og gjorde 
transporten nemmere for mange 
landliggere. (Kort 1907)
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syntes, at det var hyggeligt, at vralte 
over de toppede brosten og se gæsse-
ne, der sprang til side, og køerne, der 
klattede i gaderne.

Der var i begyndelsen ikke over-
natningsfaciliteter – udover det, der 
senere blev til Strandhotellet, så de 
første landliggere boede privat.

I 1896 kunne man læse i avisen: 
”Allerede i år har et halvt hundre-
de kjøbenhavnske familier ligget på 
landet i Dragør. Flere danske og tyske 
kunstmalere har taget en mængde 
skitser fra byen og egnen, og et par 
af Kjøbenhavns mere foretagsomme 
pengematadorer har været derude for 
at sondere terrænet”.

I begyndelsen var landliggerne leje-
re i de lavloftede Dragør-hjem. Senere 
opførte nogle selv villaer, først på 

arealerne nord for byen, og senere syd 
for. Den første sommervilla på Nord-
stranden blev opført i 1897, men det 
var først omkring 1910, at der for alvor 
kom gang i byggeriet her.

Nogle fiskere lejede en del af deres 
hjem ud til turisterne i sommermåne-
derne, hvor der alligevel ikke var så 
meget fiskeri. Fiskerfamilierne flyttede 
gerne på loftet eller ud i udhusene.

Sommergæsterne gav en god 
indtægt for mange familier, og mange 
landliggere blev så begejstret for Dra-
gør, at de købte grund og byggede hus.

Med Amagerbanens åbning i 1907 
blev Dragør for alvor opdaget som 
sommer-by. Nu blev det pludselig mu-
ligt for københavnerne på en let måde 
at komme på udflugt til lys, luft og 
vand i Dragør. Amagerbanen kørte fra 

Dragør Badehotel stod klar til at modtage gæsterne kort efter, at jernbanen var 
blevet åbnet. 
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Amagerbro over Kastrup, Tømmerup, 
Store Magleby og med endestation i 
Dragør. Og beboerne i Sundby havde 
nu direkte jernbaneforbindelse til Dra-
gør. Turen kunne dengang gennemfø-
res på ca. 25 minutter, hvilket vel ikke 
kan gøres hurtigere i dag.

Gamle Kro tog hurtigt navneforan-
dring til Strandhotellet, og ved kysten 
syd for byen opførtes et moderne 
badehotel. 

Mange af sommergæsterne blev 
hurtigt så glade for byen, at de valgte 
at bygge sommerboliger, fortrinsvis i 
området nord for den gamle by. Senere 
blev disse til helårshuse, og langsomt 
opstod der villabebyggelse hele vejen 
rundt langs kanten af den gamle by.

Byens forlystelser blomstrede op 

med anlægsfester, restaurant ”Som-
merlyst” ved byens indkørsel i Højerup 
ved Dragør-hjørnet, traktørstedet Eli-
senborg og stiftelse af Dragør Borger-
forening.

Klichéfabrikant Charles Hansen
En markant skikkelse blandt de første 
landliggerne var Klichéfabrikant 
Charles Hansen. Han blev ”landligger” 
i 1899 i Vikinghus på Strandlinien nr. 
49, der hvor ”Nam-Nam” har sin iska-
geforretning i en lille sidebygning. 

I 1901 sælger gårdejer Jan P. Jansen 
Fyrbakken-grunden på Nordstranden 
til kemigraf Charles Hansen, der straks 
går i gang med at opføre en større villa 
på grunden (efter sigende med hele 13 
værelser). Der bor han med sin familie 

Vikinghus på Strandlinien nr. 49.
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i de følgende år. Huset lå ensomt på 
strandengen, og de eneste og nær-
meste naboer var Villa Strandvang og 
Fyrtårnet.

Charles Hansen var gammel cykel-
rytter og sportsmand om en hals. Han 
cyklede hver dag til og fra arbejdet i 
Pilestræde i det indre København. Han 
elskede naturen, og var foregangs-
mand for nudistbevægelsen, idet han 
ofte kunne ses i den store have i gang 
med havearbejde uden en trævl på 
kroppen, hvilket selvsagt vakte en del 
opsigt.

I forbindelse med, at han ville 
opbygge en selvstændig virksomhed 
som klichéfabrikant, solgte han huset 
på Fyrbakken i 1917 til direktør Knud 

Sadolin for at skaffe kapital. Han 
beholdt selv en del af på grunden 
med en lille lund, hvor han opførte et 
mindre sommerhus. 

Blandt venner blev han kaldt Chas, 
og i folkemunde fik han navnet ”Skov-
trolden”.

Han færdedes ofte i sportstøj og var 
kendt for sine karakteristiske Plusfour 
eller ”Pludderbukser”, som de ofte 
kaldtes.

Charles Hansen var lidt af en spas-
mager og populær overalt hvor han 
færdedes.

I 1927 var han blandt initiativtager-
ne til stiftelsen af ”Dragør Borgerlige 
Skyttelag”, og han blev den første 
fuglekonge i foreningen. 

Villa ”Fyrbakken” i dag.
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Et Dragør Billede
Under denne overskrift forfattede 
Charles Hansen i 1931 et sommer-
minde ved en længere avisartikel, 
som er en lang kærlighedserklæring til 
Dragør. Som en smagsprøve gengives 
indledningen:

”Små røde tage, Sundet det blå, 
Dragør, Sømands- og fiskerbyen med 
de krogede gader og maleriske haver. 
Byen med de toppede brosten og 
vildvin op ad de gulkalkede gavle, et 
mærkeligt eventyr for den, der første 
gang gæster Dragør og forvilder sig 
i den mærkelige labyrint af krogede 
gader, hvor man ligesom føler et pust 
fra en svunden tid.

En lille by, hvor stilheden ikke 
flænges af sirenehyl og motorlarm, et 
udmærket egnet sted for den, der sø-

ger et fristed for at hvile nerverne ud. 
Og denne idyl ligger kun 20 minutters 
rutebilkørsel eller tre kvarters cyklekør-
sel fra København. En rask fodgænger 
kan klare strækningen på halvanden 
time, og går spadsereturen langs stran-
den, kan turen kaldes en oplevelse, så 
smuk og afvekslende denne vej er. I 
tilgift får man flyvepladsen, og er man 
heldig ser man flyvere komme eller 
afgå.

Før man ved af det, har man 
hovedstaden bag sig, den kogende 
færdsel er blevet derinde, og man kan 
hengive sig til den fred og ro, vi alle 
så stærkt længes efter ovenpå dagens 
besvær.

Dragør by er ejendommelig, og 
især hyggelig for den, der har slået sig 
ned der for sommeren. 

Charles Hansen blev den første fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag, og 
motivet på hans kongeskjold var hans lille sommerhus i skoven.
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Særlig en lørdag aften, når man lægger 
sin vej ad hovedgaden, kaldet Konge-
vejen, Dragørs eneste strøggade, hvor 
travle husmødre og landliggerfruer 
belejrer butikkerne for at gøre indkøb 
til søndagen med de ventende gæster. 
Der er liv på strøget en sådan aften, for-
nøjeligt i al sin købstadshygge, og langt 
fra den larm, der præger København en 
fredag eller lørdag aften.

Københavnerne har også her lejlig-
hed til at studere folkelivet. Selv den 
mest nedtrykte melankoliker vil blive 
frisket op, når han fylder sine lunger 
med den friske havluft, og styrer sine 
fjed ud på Sydstranden, hvor det fri 
bade- og kamperingsliv florerer under 
de fornøjeligste former, og hvor fri-
luftsmanden i sit lille telt lige formår at 
skifte tøj, for derefter i den luftige bade-
dragt, og sammen med anden ungdom 
at nyde strandens friskhed og badelivets 
tillokkelser.”

Tak til Dragør Lokalarkiv for del-
materiale til denne artikel.

Om Charles Hansen og de mange 
andre landliggere og ejere af sommer-
villaer er der spændende fortællinger i 
den nye bog ”Glimt af Dragørs historie 
– fortalt gennem kongeskjolde”. 

Dines Bogø og Claus Ehlers, der er 
forfattere til bogen fortæller nærme-
re om bogens tilblivelse i et foto- og 
filmforedrag, og hvor nogle af de 90 
kongeskjolde bliver gennemgået nær-
mere, ligesom hele Skyttelagets historie 
vil blive fortalt.

Arrangementet finder sted i Wie-
dergårdens festsal tirsdag den 10. 
oktober kl. 14.00, hvor der også vil 
være mulighed for at erhverve bogen til 
særlig medlemspris og med forfatternes 
dedikation, hvis det ønskes.



8 Dragør LokaLhistoriske Forening

Kirkegårdsvandring og 
besøg i St. Magleby Kirke
Tirsdag den 20. juni 2017 kl. 19.00 var 
der Kirkegårdsvandring og besøg i Store 
Magleby Kirke under kyndig ledelse og 
guide af historikeren Martin Hans Borg.

Mere end 80 personer var mødt op, 
og de fik en grundig orientering om 
mange kendte personer fra byen, som 
på kirkegården har fået deres sidste og 
blivende hvilested.

Martin Hans Borg havde med sin store 
viden og levende fortællemåde tilsku-
erne 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 op holdt Martin Hans Borg et 
glimrende foredrag om kirkerummet og 
de mange interessante genstande, der 
pryder den gamle kirke, som er Ama-
gers næstældste. Kun overgået alders-
mæssigt af Tårnby Kirke.

Ved indkaldelse til arrangementet 
havde formand Claus Ehlers stillet i 
udsigt, at der ville være en overraskelse 
undervejs, som desværre ikke kunne 
gennemføres. Sognepræst Andreas 
Wille havde nemlig fødselsdag, og 

Siden sidst
Siden sidste medlemsblad blev udgivet primo juni, har foreningen afholdt to 
vellykkede arrangementer før og efter sommerferien.

Efter formandens velkomst indledte 
Martin Hans Borg foran den smukke 
symbolfyldte dør til kirken. 

Claus Ehlers takker Martin Hans 
Borg for hans glimrende foredrag, 
der blev holdt foran kirkens alter 
med den berømte altertavle af Tho-
mas Kluge. Foredragsholderen blev 
beriget med den netop udgivne bog: 
”Glimt af Dragørs historie – fortalt 
gennem kongeskjolde”.
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”Frivillig Fredag”
Fredag, den 25. august 2017 deltog 
Dragør Lokalhistoriske Forening i 
kommunens arrangement ”Frivillig Fre-
dag”, 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 dagens efter 
rummede ”Sildens Dag”.

Foreningen var sammen med flere 
andre frivillige foreninger indstillet til 
Kommunens Frivilligpris ”Årets Initia-
tivpris”, og borgmester Eik Dahl Bid-
strup motiverede blandt andet indstil-
lingen med, at Dragør Lokalhistoriske 

Forening i mere end 20 år har været 
samlingspunkt for lokalhistorisk inte-
resserede borgere, som via foredrag 
og arrangementer er blevet beriget 
med Dragørs righoldige lokalhistorie. 
Foreningens succes ses blandt andet af 
medlemsskaren, som i dag udgør mere 
end 300 aktive medlemmer.

Gennem alle årene har foreningen 
udgivet et velskrevet medlemsblad, 
som sammen med de mange arrange-
menter er med til at binde medlem-
merne sammen. Der var i alt nomine-
ret 18 frivillige foreninger, og prisen 
gik til ”Natteravnene” i Dragør.

Et udpluk af de mange tilhørere lytter til Martin Hans Borg ved et af de markante 
gravsteder.  

det var tanken at markere dette med 
en fødselsdagssang på gårdspladsen til 
Præstegården, men det måtte aflyses, 
da Andreas Wille fejrede sin fødselsdag 
i byen. Claus Ehlers lagde dog vejen 

forbi dagen efter med en lille present, og 
Andreas Wille havde da allerede hørt, at 
arrangementet dagen før havde været en 
stor succes.
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Kirkegårdsvandring og besøg i Dragør Kirke
Lørdag, den 30. september 2017 kl. 
14.00 var der igen kirkevandring, 
denne gang var det arrangeret som et 
eftermiddagsarrangement og gjaldt 
besøg på Dragør Kirkegård og i Dragør 
Kirke.

Igen var medlemmer og interesse-
rede mødt talrigt op (115 i alt), 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 foreningens side var gjort 

for at genetablere lågen til kirkegår-
den. Martin Borg og Carsten Maass fik 
overrakt en boggave og en symbolsk 
nøgle til lågen for deres indsats. En 
hæder der tidligere er overgået Dines 
Bogø og Claus Ehlers.

Vi fik hørt om A.P. Møllers føde-
hjem og hans barndom i Dragør og fik 
udpeget det værelse, hvor den berøm-
te 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 kirkens og byens historie.

Martin Hans Borg ved et af de mange gravsteder på Dragør Kirkegård, hvor han 
beretter om de gravlagtes historier.
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Det fyldte kirkerum med det nyrestaurerede gulv og med fuld sollys gennem det 
ligeledes nyrestaurerede store smukke blyinfattede vindue i gavlen.

Forfriskningerne stod klar til de mange 
Kirkegårdsgæster, da de kom til 

”Skibsrederens Have”.

Ejerforeningsformanden Martin 
Lönborg overrakte symbolske nøgler 
til havelågen til Carsten Maass og 
Martin Hans Borg, som tak for deres 
indsats med genoprettelsen. En tak 
der tidligere var overgået Dines Bogø 
og Claus Ehlers.
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Glimt af Dragørs historie 
– fortalt gennem kongeskjolde
Tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 
14.00 i Wiedergårdens festsal fortæller 
Dines Bogø og Claus Ehlers den inte-
ressante historie om Dragør Borgerlige 
Skyttelag, og om jubilæumsbogen, der 
netop er blevet udgivet i anledning af 
skyttelagets 90 års jubilæum.

Forfatterne, der begge er Ekskon-
ger, fortæller om bogens tilblivelse, 
om Skyttelagets interessante historie, 
og ikke mindst om de mange kendte 
personligheder i Dragør, som gennem 
årene er blevet kåret som Fuglekonger. 
De imponerende kongeskjolde er op-

hængt på Dragør Strandhotel, og hvert 
enkelt skjold har sin egen specielle 
historie, som bliver fyldigt omtalt. 

Under foredraget bliver der vist 
fotos og film, der levende beskriver 
hvorledes fugleskydningen foregår. 

Gennem alle årene har dagen 
den anden søndag i august været en 
festdag i Dragør, hvor byen vækkes til 
live af orkestermusik og optog gennem 
byen.

Arrangementet gennemføres i sam-
arbejde med Wiedergårdens aktivitets-
hus.

Kommende arrangementer
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”Mit liv med musik”
Tirsdag den 31. oktober 2017 kl. 
19.00 vil Bente Thers komme og for-
tælle om sit liv med musik. Bente har 
hele livet spillet harmonika, og hun 
har optrådt og underholdt og spredt 
glæde omkring sig.

Arrangementet finder sted i Wie-
dergårdens Festsal, og Bente vil for-
tælle, spille og der vil utvivlsomt også 
blive mulighed for fællessang.

Bente Thers er en kendt skikkelse i 
Dragør, og hun samlede fuldt hus, da 
hun sidste år fortalte om sit spænden-
de liv som ”Krokone på Saltholm”. 

Så glæd Jer til en festlig aften.
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”Et kunstnerægtepar i Dragør”
Tirsdag, den 13. februar 2018 kl. 
19.00 kommer vor lokale kunstma-
ler og illustrator Majken Thorsen og 
fortæller om sit lange liv som kunstner 
i samklang med ægtemanden Mogens 
Amdi Thorsen. 

Mange borgere i Dragør har maleri-
er hængende af Mogens Amdi Thor-
sen, som har fastholdt livet og stem-
ningen i Dragør gennem sine dejlige 
malerier, og Majken har fulgt i hans 
spor og er selv fortsat aktiv kunstner.

Majken fortæller om sit liv fra 
landliggertiden på Sydstranden til i 
dag, hvor hun fortsat foruden malerier 
er fast illustrator til Familiejournalen 
og Ude og Hjemme. Fast illustrator var 
også hendes nu afdøde mand og sam-
men har de gennem tiden lavet mere 

end 10.000 tegninger og illustrationer 
til ugebladene. ”Og man kan naturlig-
vis ikke illustrere en historie, uden at 
have læst den først”, så det er blevet til 
læsning af utallige noveller og roma-
ner efterhånden, fortæller Majken.

I 2010 blev der fremstillet en fin 
videofilm med kunstnerparret i deres 
atelier, og den bliver vist i tilslutning 
til foredraget. Videofilmen er optaget 
og redigeret af Jan Gotfredsen og har 
titlen: ”Et maleri bliver til – portræt af 
Majken og Mogens Amdi Thorsen”.

Arrangementet finder sted den 13. 
februar, den samme dag som Mogens 
Amdi Thorsen ville have været fyldt 
94 år, hvilket sætter arrangementet i et 
særligt perspektiv.
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Foredrag med Nils Schiønnemann
Efter generalforsamlingen vil Nils 
Schiønnemann holde et spændende 
foredrag om sin far, der gennem en 
årrække var havnefoged i Dragør, og 
som sikkert huskes af mange.

Eiler W. Schiønnemann var Dra-
gørs havnefoged i tyve år fra 1959 til 
1979. Familien havde fra 1957 bopæl 
i ejendommen Von Ostengade 31. I 
en periode inden boede familien i det 
gamle barndomshjem på Vestgrønnin-
gen nr. 1 hos moderen Martha Schiøn-
nemann.

Under Anden Verdenskrig deltog 
faderen i modstandsarbejdet fra 1943 
til 1945 under dæknavnet ”Malta”. 
Det har Nils Schiønnemann skrevet 
en spændende beretning om, samt om 
faderens hele liv.

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 – 19.30  i Festsalen på Wiedergården afhol-
des ordinær generalforsamling i Dragør Lokalhistoriske Forening. Mødeindkal-
delse vil ske i næste udgave af LokalHistorie, der udkommer i februar 2018.

”Som jeg bedst husker far. Med et svagt 
smil på læben og et roligt sind”, skriver Nils 
Schiønnemann om sin far.
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Nils Schiønnemann har en hobby med 
gamle grammofonplader, og han vil 
tage et udvalg med og afspille dem på 

originale gamle grammofonspillere.
Det bliver utvivlsomt en både spæn-
dende og oplevelsesrig aften.

Theodor Philipsens Saltholm – En tidsrejse
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 

19.00 i Festsalen på Wiedergården 
arrangeres en saltholmsaften omkring 
maleren Th. Philipsen, og hans mange 
malerier fra Saltholm.

Der er netop udkommet et større 
værk om maleren Theodor Phillipsen, 
der var en af Danmarks første og stør-
ste impressionister. Han havde et langt 
og interessant liv, og havde fast ophold 
på Kastrup Værk (Bryggergården ved 
Kastrup havn), og hos familien Zimling 
på Gammelværk på Saltholm.

Theodor Philipsen blev født i Kø-
benhavn i 1840. Han viste allerede fra 

barnsben sine kunstneriske evner. Midt 
under sin uddannelse på Kunstakade-
miet blev han indkaldt til militæret, og 
deltog i krigen i 1864, blandt andet i 
Slaget ved Sankelmark.

Th. Philipsen kam første gang på 
Saltholm i 1880, og var resten af livet 
betaget af øens natur og ikke mindst 
de mange køer, som var på som-
mergræs på øen.

I sin sene alderdom mistede han 
synet, og døde i 1920 efter et utrolig 
produktivt liv med i alt 1.779 registre-
rede kunstværker.
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I tilslutning til det store værk om Th. 
Philipsen, der er forfattet af tidlige-
re museumsdirektør Finn Termann 
Frederiksen fra Randers Kunstmuseum, 
udgives endnu et værk om Th. Philip-
sens mange malerier fra Saltholm. 

Forfatteren til den nye bog er Klaus 
Mønsted Pedersen, der er entusiast af 
Th. Philipsen og hans saltholmsmale-
rier.

Idéen bag bogen er, at der tages 
nøjagtige fotos af de steder på

 Saltholm, hvor Th. Philipsen havde 
sit staffeli stående, således at man kan 
sammenligne landskabet fra dengang i 
slutningen af 1800-tallet til i dag.

Klaus Mønsted Pedersen har som-
meren igennem taget fotografier på 
Saltholm, og bogen forventes udgivet 
til foråret 2018.

I tilslutning til foredraget vil Claus 
Ehlers kunne supplere om Saltholms 
historie og om Saltholm i dag.

Forsiden til den nye bog om Saltholmsmaleren Theodor Philipsen.
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Tirsdag den 23. maj 2018 besøger vi 
Dragør Golfklub, som for nylig har 
kunnet fejre 25 års fødselsdag. 

Hør om golfklubbens lange og be-
sværlige vej inden den kunne blive en 
realitet som Amagers første og ældste 
golfbane. 

I dag er den fortsat Amagers ældste, 
men ikke mere den eneste. 

De af vore medlemmer, som ikke 
spiller golf vil få en introduktion til 
spillet og får også mulighed for at slå 
lidt til boldene.

Arrangementet vil blive med 
mulighed for spisning i golfklubbens 
restaurant.

Nærmere detaljer følger i næste 
udgave af medlemsbladet.

Besøg i Dragør Golfklub
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Medlemsfordele
Som medlem af Dragør Lokalhistoriske Forening er der mulighed for at købe 
lokalhistoriske bøger med medlemsrabat. Det er måske godt at vide op til jul.

For øjeblikket er følgende bøger på lager:

Amager i Krig og Fred 
Helbind 210 sider.
Udsalgspris kr. 300

Medlemspris kr. 100

Hans Bach Jeppesens erindringer, 
Glimt fra Kølvandsstriber Bind 1 og 2 
I alt 712 sider.
Udsalgspris for begge bind kr. 330
Medlemspris for begge bind kr. 250

Glimt af Dragørs historie 
– fortalt gennem Kongeskjolde
Helbind 170 sider.
Udsalgspris kr. 250
Medlemspris kr. 150



Returadresse:
DLF v/Marianne Bogø
Ternevænget 20
2791 Dragør

Kommende medlemsarrangementer:
Tirsdag, den 10. oktober 2017 kl. 14.00 i Wiedergårdens Festsal
Foto- og filmforedrag omkring Dragør Borgerlige Skyttelag og jubilæumsbogen: 
Glimt af Dragørs historie – fortalt gennem Kongeskjolde.

Tirsdag, den 31. oktober 2017 kl. 19.00 i Wiedergårdens Festsal
”Mit liv med musik”
Bente Thers fortæller om sit liv og underholder med sin harmonika.

Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 19.00 i Wiedergårdens Festsal
Foredrag af Majken Thorsen og filmfremvisning af kunstnerægteparret i arbejde.

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 i Wiedergårdens Festsal
Ordinær generalforsamling

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Foredrag med Nils Schiønnemann

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Foredrag af Klaus Mønsted Pedersen om 
saltholmsmaleren Th. Philipsen

Onsdag den 23. maj 2018
Besøg i Dragør Golfklub

Næste nummer af Lokal Historie forventes 
udsendt februar 2018.


