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Stigende interesse for Dragørs lokalhistorie
Dragør er kendt for sine mange ildsjæ
le, der inden for forskellige interesse
områder yder en bemærkelsesværdig 
indsats for lokalsamfundet.

Blandt disse interesseområder er 
ikke mindst Dragørs lokalhistorie, som 

i disse år synes at få ekstra næring og 
vind i sejlene. Amagermuseet, Dragør 
Museum og Mølsteds Museum har 
været hjørnestene i adskillige år, men 
mange nye museumsaktiviteter er 
kommet til i de senere år.

Etablering af Foreningen ”Lodsbåd 202’s Venner” er et fint eksempel på Dragørs 
blomstrende foreningsliv inden for det lokalhistoriske område.



2 Dragør LokaLhistoriske Forening Dragør LokaLhistoriske Forening 3

Historie
Lokal

Medlemsblad for Dragør Lokal
historiske Forening
www.dragoerlokalhistorie.dk
Email: info@dragoerlokalhistorie.dk

Bestyrelse:
Formand: Claus Ehlers
Schoutgården 41, 2791 Dragør
Tlf: 32 53 32 23

Næstformand: Dines Bogø
Ulspilsager 57, 2791 Dragør
Tlf: 32 53 11 53 – 20 85 11 53

Kasserer: Lis Klynge
Søvej 7A, 2791 Dragør
Tel: 21 26 41 14

Sekretær: Marianne Bogø
Ternevænget 20, 2791 Dragør
Tel: 32 94 11 53  40 85 11 53

Bestyrelsesmedlem: Renee Schwaner
Ryvej 45, 2791 Dragør
Tel: 26 24 89 50

Redaktør og tekst: Claus Ehlers

Foto og research: Dines Bogø

Hvis foreningen har din email adres
se, modtager du med jævne mellem
rum nyheder om arrangementer mm.

Medlemsbladet bliver også lagt på 
DLF’s hjemmeside.

Havnepakhuset, Danmarks Lods
museum, Museumsskibet Elisabeth, 
Lodsbåden Ravnen, Isbåden Mågen og 
senest Lodsbåden 202.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
har løbende gennemført foredrags
aftener og historiske arrangementer 
siden foreningen blev stiftet i 1996, og 
interessen for lokalhistorie har været 
stærkt stigende i de senere år, hvilket 
blandt andet ses af det øgede med
lemstal.

Nye foreninger med lokalhistorisk 
tilknytning er kommet til, blandt andet 
Lodsmuseumsforeningen, Elisabeth 
Lauget, Lodsbåd 202’s venner og Smag 
på Dragør.

Dragør gamle by og havn er i sig 
selv et levende museum, der på næn
som måde er tilpasset livet for nuti
dens mennesker.

Gennem nogle år har en gruppe 
entusiaster arbejdet ihærdigt for at få 
Dragør optaget på Unesco’s Verdens
arvsliste, og det store arbejde synes 
nu at kunne bære frugt. – Det bliver 
spændende at følge.

Dragør Turistkontor har med en stor 
stab af frivillige ydet en fortræffelig 
indsats, ved blandt andet at formidle 
arrangementer af guidede byture med 
forskellige historiske vinkler.

I julemåneden er Levende Låger 
blevet en stor succes – i år med et 
samlet deltagerantal på flere tusinde.

Dragør Lokalarkiv gør et stort arbej
de for at gøre deres historiske materia
le mere tilgængeligt.

Lokalhistoriske bøger udgives med 
stor iver i disse år, og interessen synes 
at være vedvarende.

Der arrangeres events og foredrags
aftener på Wiedergården, i vore to 

Det imponerende prospekt på 100 sider til ansøgningen om at kunne få Dragør 
gamle by og havn optaget på UNESCO’s Verdensarvsliste.
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kirker, lokalt i Ældresagen og i klubber 
som Rotary, Lions og Dragør Erhverv. 
På det seneste er Dragør Bibliotekerne 
begyndt at arrangere forskellige kurser 
og aktiviteter uden for bøgernes og 
mediernes verden.

Byens to fugleskydningsforeninger 
trives i bedste velgående, i øvrigt som 
de eneste på Amager, og de kunne 
sidste år tilsammen fejre 200 års jubi
læum.

Fastelavnsridningen er en anden 
af de lokale traditioner, som hvert år 
samler tusindvis af tilskuere fra nær og 
fjern.

Dragør kan endvidere prale af at 
have Amagers ældste biograf, som fun
gerer med en stor gruppe frivillige gen
nem Dragør Biografforening. Biografen 
har mulighed for at vise lokalhistoriske 
film på det store lærred.

Dragør Video Gruppe fastholder 
med stor entusiasme og interesse 
mange lokalhistoriske begivenheder, 
og tilsætter den rette historiske vinkel 
på begivenhederne.

Sildens Dag er en festlig event til 
markering af de store gamle sildemar
keder fra middelalderen.

Endelig kommer store militærhi
storiske anlæg som Dragør Fort og 
Kongelunds Fort, samt de nu nedlagte 
raketbatterier fra ”Den kolde Krigs” 
tid. Forsvaret har stadig en betydelig 
placering i Dragør Kommune med 
Pionérgården og Forsvarets Efterret
ningstjeneste på Sandagergård.

Ja, man bliver helt forpustet over de 
mange aktiviteter, der tilbydes, og der
til kommer uden for det lokalhistoriske 
område aktiviteter inden for sport og 
motion samt hobbyrelaterede felter.

Dragør kan med rette betegnes som 
et lokalhistorisk ”smørhul” med et utal 
af aktivitetsmuligheder, hvor ingen 
nysgerrige og videbegærlige borgere 
behøver at kede sig.

Claus Ehlers

Siden sidst
Siden sidste medlemsblad blev udgivet primo oktober 2017, har foreningen af
holdt tre vellykkede arrangementer, og også på anden måde deltaget i det lokale 
samfund.

Glimt af Dragørs historie
-fortalt gennem kongeskjolde
Tirsdag den 10. oktober 2017 kl. 
14.00 afholdtes et eftermiddagsarran
gement i samarbejde med Wiedergår
dens aktivitetshus.

Dines Bogø og Claus Ehlers fortalte 
om den netop udgivne jubilæums
bog, der med udgangspunkt i Dragør 
Borgerlige Skyttelags interessante 
historie gennem 90 år, fortalte om 
Skyttekongerne og foreningen gennem 
tiden med henvisning til deres smuk
ke kongeskjolde, der er ophængt på 
Dragør Strandhotel.

Dragør Borgerlige Skyttelag har 
gennem alle årene forstået at skabe 
fest og stemning omkring den årlige 
fugleskydning på Dragør Fort den 2. 
søndag i august måned. Kongevejen 
er flagsmykket, når det store optog går 

gennem byen og vækker denne til live. 
I år med imponerende musikledsagel
se fra Helsingør Garden i deres flotte 
uniformer.

Forfatterne, der begge er ekskon
ger, fortalte om bogens tilblivelse og 
ikke mindst om de mange kendte 
personligheder i Dragør, som gennem 
årene er blevet kåret som fuglekonger. 
Foredraget blev krydret med fotos og 
filmoptagelser helt tilbage fra Skyttela
gets etablering.

I anledning af 90års jubilæet har 
Dragør Videogruppe optaget såvel 
selve festen på jubilæumsdagen den 
9. juni 2017, som fugleskydningen på 
Dragør Fort den 13. august.

Foreningen og Videogruppen vil på 
et senere tidspunkt vise filmen.

Der god stemning i den fyldte festsal på Wiedergården.
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Helsingør Garden var imponerende at skue som fortrop for skytternes optog gen
nem byen.

Foredragsholderne havde ved afslutningen iført sig de fine hatte, som alle skytter
ne havde på ved marchen gennem byen. Her står de med medarrangøren Hanne 
Westmar fra Wiedergården.

Jubilæumsbogen kan stadig købes med medlems
rabat hos foreningens kasserer.

Dragørs to foreninger 
med historiske 
fugleskydninger
Ved skæbnens ironi blev Claus Ehlers 
få dage efter foredraget kåret til Fugle
konge i Dragør Borgerforening den 14. 
oktober 2017. Ved aftenfesten benyt
tede den nye konge anledningen til 
at fortælle om de to fugleskydninger i 
Dragør, som i dag er de eneste på hele 
Amager.

Dragør Borgerforening har holdt 
årlige fugleskydninger i 110 år og 
Dragør Borgerlige Skyttelag har holdt 
årlige fugleskydninger i 90 år. Tilsam
men kan de to fugleskydninger således 
holde 200 års jubilæum – ganske 
imponerende.

Som det er tradition i Dragør Bor
gerforening, skal den nye fuglekonge 
holde et foredrag om sig selv og sit liv 
ved et efterfølgende arrangement. Det 

fandt sted den 20. november 2017, 
hvor Claus Ehlers fortalte om sin egen 
livshistorie, sit virke og sine interesser.

Det stolte nykårede kongepar i Dragør 
Borgerforening, Claus og Kirsten 
Ehlers.
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”Mit liv med musik”
Tirsdag den 31. oktober 2017 havde 
Bente Thers taget sin harmonika med 
og holdt et levende foredrag om sit 
rige liv med musik.

Bente har underholdt utallige gan
ge ved arrangementer og har skrevet 
sange og viser til familiefester, revyer 
og i mange andre sammenhæng, som 
hun med humor fortalte om.

En fyldt festsal på Wiedergården 
dannede rammen om en herlig aften, 
hvor der også blev mulighed for fæl
lessang af nogle af de mange dejlige 
lejlighedssange Bente har fremført 
gennem årene.

Bente sørgede for herlig stemning 
og fest, som smittede alle.

”Levende låger”
Levende låger er en fantastisk ”opfin
delse”, og er nu ved at blive en rigtig 
juletradition i Dragør Gamle by. Hver 
dag i december fra den 1. til den 24. 
mødes interesserede på Badstuevælen, 
hvorefter man går gennem byen i en 
lang række med for og bagtrop for at 
ende ved det sted, som dagens låge 
befinder sig. Her bliver der serveret 
en lille forfriskning og fortalt en særlig 
historie om stedet.

Levende Låger er for alle, og det 
kan stærkt anbefales, at dukke op 
næste år og få en dejlig juleoplevel
se med hjem. Selve arrangementet 
varer kun en halv times tid, men man 
går glad hjem hver gang. Det var i år 
tredje gang, at Levende Låger blev 
gennemført, og mon ikke det bliver en 
fast juletradition i Dragør. I år deltog 
godt et par tusinde i alt, men der var 
selvfølgelig mange gengangere.

Festsalen var fyldt og stemningen høj, da der blev sunget igennem på de mange af 
Bentes sange, som kom på skærmen.

Bente Thers mange for
klædninger er legendarisk. 
Her som julemand.
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75 år
Formand Claus Ehlers holdt åbent hus 
på Dragør Fort på sin fødselsdag den 8. 
december 2017, og siger varm tak til alle 
som mødte op og gjorde dagen festlig.

Ved ”Levende låger” mødes man på Badstuevælen med de smukt pyntede boder 
og den fine belysning, og snakken går livligt under hele arrangementet. Her de to 
lokale spillemænd Fin Alfred og Mogens Bille i julemandsantræk foran de flotte 
boder.

Her den glade fødselar 
med Lene Høegh og 
Dines Bogø.

Et kunstnerægtepar i Dragør
Tirsdag den 13. februar 2018 samlede 
Majken Thorsen fuldt hus i festsalen på 
Wiedergården, da hun 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 billedkun
stens verden, med landskabsmalerier, 
portrætmalerier og illustrationer til 
store ugeblade.

Ved velkomsttalen fortalte formand 
Claus Ehlers, at han selv havde flere 
malerier hængende af Mogens og 
Majken, og spurgte ved håndsopræk
ning hvor mange af de tilstedeværende 
88 personer, som havde malerier af 

Et portræt af Majken og Mogens fra den kulørte presse.

Og som selvportræt 
i deres egen streg.
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kunstnerægteparret på væggene, og en 
skov af hænder røg i vejret.

Aftenen blev indledt med en lille 
film (22 minutter) af Jan Gotfredsen 
optaget i 2010, som gav et miniportræt 
af Majken og Mogens Amdi Thorsen 
med titlen ”Et maleri bliver til”.

En meget flot aften som blev hono
reret med et bragende bifald. Tilhører
ne blev længe og sludrede, og kunne 
tage hjem i dejlig opløftet og positiv 
stemning.

Alle fulgte interesserede med i Majkens flotte foredrag.

Den årlige generalforsamling
Generalforsamlingen i Dragør Lokal
historiske Forening finder sted tirsdag 
den 20. marts kl. 19.00 – 19.30 i Fest
salen på Wiedergården. Dagsorden og 
regnskab følger på de to næste sider, 
men vil også foreligge på generalfor
samlingen.

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.

Nils Schiønnemann har en hobby 
med gamle grammofoner og grammo
fonplader, og han vil tage et udvalg 
med og afspille dem på originale 
gamle pladespillere.

”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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Ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 

Generalforsamlingen afholdes i Festsalen på Wiedergården. 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1: Valg af dirigent 
2: Orientering om foreningens arbejde i det forløbne år 
3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
4: Fastsættelse af kontingent for år 2018 
     Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. 
     (Årligt kontingent pr. person kr. 150/familie kr. 200) 
5: Behandling af indkomne forslag 
     Der er ingen forslag 
6: Valg af bestyrelse 
     Dines Bogø - villig til genvalg 
     Lis Klynge – villig til genvalg 
     Renee Schwaner – villig til genvalg 
     Leise Hansen og Kate Mathiasen – villig til genvalg som  
     bestyrelsessuppleanter 
7: Valg af revisorer 
     Valg af revisor – Else Lykke Madsen – villig til genvalg 
     Valg af revisorsuppleant – Chr. Clausen – villig til genvalg 
8: Eventuelt 
 

Klokken 20.00 (efter generalforsamlingen) 
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. Han vil også 
fortælle om sin hobby med gamle grammofonplader og 
pladespillere. 
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Teodor Philipsens Saltholm – En tidsrejse
Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 i 
Festsalen på Wiedergården arrangeres 
en saltholmsaften omkring maleren Th. 
Philipsen, og hans mange malerier fra 
Saltholm.

Der er netop udgivet et større værk 
om maleren Theodor Philipsen, der var 
en af Danmarks største 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 kom første gang på 
Saltholm i 1880, og var resten af livet 
betaget af øens natur og ikke mindst de 
mange køer, som var på sommergræs 
på øen.

I sin sene alderdom mistede han 
synet, og døde i 1920 efter et utrolig 
produktivt liv med i alt 1.779 registrere
de kunstværker.

I tilslutning til det store værk om Th. 
Philipsen, der er forfattet af tidligere 
museumsdirektør Finn Termann Frede
riksen fra Randers Kunstmuseum, ud

gives endnu et værk om Th. Philipsens 
mange malerier fra Saltholm.

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

Idéen bag bogen er, at der tages 
nøjagtige fotos fra de steder på Salt
holm, hvor Th. Philipsen havde sat sit 
staffeli, således at man kan sammen
ligne landskabet fra dengang i slutnin
gen af 1800tallet til i dag. Cirka 40 af 
Philipsens motiver fra Saltholm bliver 
parallelfotograferet med samme motiv, 
samme vinkel, samme årstid, samme 
belysning som for mere end 100 år 
siden.

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

Forsiden til den nye bog.

Kommende arrangementer
Efter generalforsamlingen er der allerede fastlagt seks spændende arrangementer, 
tre før sommerferien og tre efter, og flere er i støbeskeen.

Efterlysning
I tilslutning til bogen efterlyses et ma
leri af Th. Philipsen ”Fra kirkegården 
på Saltholm” malet i sommeren 1889. 

Maleriet der har størrelsen 57 x 63 
cm, kendes kun i sort/hvid gengivelse 
fra en kunstbog af kunsthistoriker Karl 
Madsen, hvor maleriet beskrives på 
følgende måde:

Maleriet viser os den høj, hvorun
der nogle af koleraens ofre ligger ned
gravet og som kaldes ”Kirkegården”. 
En hest græsser ved dens fod, to heste 
på dens top, hvor også et føl søger die 
hos sin moder. I baggrunden ses den 

store saltholmsflade med mange krea
turer. Skyerne løfter sig i mægtige for
mer i den høje luft, flænges af vinden 
og kantes med lys fra solen, der sender 
et blegt og flygtigt strejf ned over de 
to græssende heste på højen og lader 
den hvide lyse dobbelt hvid. Hestenes 
manker og haler vajer for blæsten.

Mange af Th. Philipsens malerier 
hænger eller har hængt på væggene 
hos familier på Amager, og måske er 
der et af vore historisk interesserede 
medlemmer, som kan kaste lys over 
maleriets skæbne!
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Historien om Dragør Golfklub
Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 
besøger vi Dragør Golfklub, og hører 
om klubbens interessante historie. Det 
er golfklubbens næstformand Ulrik 
Ankerstjerne, der sammen med Dragør 
Lokalhistoriske Forening står for arran
gementet.

Vi starter naturligvis først med at 
prøve at slå på Driving Range, hvor 
det gælder om at slå langt, og på gre
enen, hvor det gælder om at komme i 
hul på færrest mulige slag. Der følger 

naturligvis instruktion med om golfreg
ler, og hvordan man skal slå. 

Vi håber naturligvis på godt vejr, 
men selv i regnvejr er der mulighed for 
at slå på driving range uden at blive 
våd.

Efter en times tid med leg med den 
drilske golfkugle, går vi ind i restau
ranten for at høre Ulrik Ankerstjerne 
fortælle om golfklubbens historie, og 
hvor der naturligvis også bliver mulig
hed for at stille spørgsmål.

Hvis man ikke har lyst til at prøve 
golfspillet, kan man nyde en forfrisk
ning i golfklubbens velassorterede bar.

Efter foredraget vil der være 
mulighed for spisning i restauranten, 
hvor dagens ret kan købes til kr. 125. 
Nærmere orientering herom udsen
des senere pr. mail og på foreningens 
hjemmeside.

Velmødt til et festligt arrangement.

Næstformand i Dragør Golfklub Ulrik 
Ankerstjerne fortæller om klubbens 
historie.

Det ukendte Amager
Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00 
slutter vi forårssæsonen af med en 
spændende byvandring på det nordli
ge Amager, hvor vi blandt andet skal 

besøge historiske steder, som ellers 
ikke er tilgængelige for offentligheden. 
Når detaljerne er på plads, vil der 
komme nærmere information herom.

Byvandring med Jørgen Palm Steffen
Efter sommerferien tirsdag den 28. 
august 2018 kl. 19.00 er der arran
geret byvandring med den kendte 
dragørborger Jørgen Palm Steffen. 

Han kender Dragør som sin egen 
bukselomme, efter at han i en menne
skealder har drevet forretning i Dragør, 
og før ham blev forretningen drevet af 
hans far, der i folkemunde gik under 
øgenavnet ”Den tavse”.

Jørgen Palm Steffen er fuld af 
finurlige historier om Dragør og om 
personligheder gennem tiden, og han 
vil føre os ind i mange spændende 
dele af byen.

Vi mødes på Badstuevælen, og 
under turen vil der naturligvis blive 

serveret en forfriskning på et hyggeligt 
sted, som først vil blive afsløret under 
byvandringen.

Jørgen Palm Steffen ved en tidligere 
byvandring.
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Danmarks største grundejerforening fylder 100 år
Onsdag den 25. september 1918 
blev der indkaldt til stiftelsen af en 
grundejerforening i Søvang blandt 
de grundejere, som tidligere på året 
havde erhvervet en grund i det ny
udstykkede område, der i dag udgør 
Søvang. Dengang var det blot et vådt 
uopdyrket strandengsområde langt ude 
på landet.

Mødet fandt sted på ”Stjernekroen” 
på Tingvej, og det blev begyndelsen 
til det, der senere blev til ”Danmarks 
største grundejerforening”, som i dag 
omfatter ca. 650 store parceller. Indtil 
1972 var Søvang et sommerhusområde 
med enkelte helårsboliger, mens det 

i dag har udviklet sig til et eksklusivt 
villaområde.

I anledning af grundejerforenin
gens 100 års jubilæum afholdes en 
foredragsaften tirsdag den 4. septem
ber 2018 kl. 19.30 i Wiedergårdens 
Festsal. Det er to personer med særlig 
interesse for Søvangs historie, der 
fortæller.

Dines Bogø har i årene fra 1996 
til 2001 udgivet i alt fem små bøger 
om Søvang, og har også efterfølgende 
indsamlet et imponerende historisk 
materiale og en omfattende foto
dokumentation af huse og begivenhe
der i Søvang gennem tiden.

Søvang anprises i blomstrende vendinger, da salget af grunde blev sat i gang for 
100 år siden.

”Så fjernt fra Storbyen – så nær”

”Ude bælter Sundet sig blåt og blankt og tindrende. Det sender sine sus af friskhed 
og sundhed ud over den grønne ø. Her bliver aldrig trangt og indelukket, aldrig 
lummert og kvælende. Det sørger søen for med sit pust af evig friskhed og evig liv 
af skibe, der færdes derude. Og nede i strandkanten rører sig et mylder af fugleliv, 
så broget og rigt, rødben og grønben, klyde og måge, ryle og alle disse luftens ele
gante sejlere bor og bygger uforstyrrede og stolende på menneskets godhed. Her 
falder man til hvile og mærkelig må den være indrettet, der ikke får lyst til at bygge 
og leve her”. 

Claus Ehlers har haft tilknytning til 
Søvang gennem 70 år, heraf 42 år som 
helårsbeboer. Han har været formand 
for grundejerforeningen gennem otte 
år, og fik sat Søvang på landkortet, 
ikke mindst som initiativtager og for
mand for ”Søvangs Brobisser” ved sin 
indsats for Danmarks længste bade

bro, som han fik optaget i Guinness 
Rekordbog. Endvidere har han stået 
for indhold og produktion af Søvang
Nyt, som i hans tid som redaktør i en 
årrække blev udgivet fem gange om 
året og med et omfang på 40 sider pr. 
nummer samt ved adskillige indlæg 
om Søvang i lokalpressen.
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Arrangementer i støbeskeen
Til efteråret arbejdes der med et yder
ligere arrangement i forbindelse med 
ansøgningen om at Dragør by kan 
komme på Unesco’s kulturarvsliste. 
Der foreligger en meget flot rapport 
herom, og repræsentanter for udar
bejdelsen påtænkes indbudt til en 
foredragsaften.

Endvidere forventes det, at filmen 
om 90 års jubilæet for Dragør Borger

lige Skyttelag kan blive fremvist, når 
den foreligger i færdig form.

Endelig arbejdes der på en byvan
dring, som vil tage udgangspunkt i 
de mange filmoptagelser, der i tidens 
løb har fundet sted med Dragør som 
kulisse.

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 
19.30 i Wiedergårdens Festsal kommer 
museumsinspektør ved Amagermuseet 
Christian Aagaard og holder foredrag 
om forsvarsanlæggene på Sydamager 
under Første Verdenskrig.

Christian Aagaard har indsamlet 
materiale og skrevet en historisk af
handling om de særlige forsvarslinjer, 
som sikringsstyrken på Amager skulle 
forsvare, hvis en fjendtlig invasion 
skulle finde sted på Sydamager. 

Den første forsvarslinje gik tværs 
over Amager og blev betegnet ”Tøm
merupstillingen”. Den stod færdig i 
slutningen af 1915 med pigtråd, skyt
tegrave og artilleri og med en beman
ding på ca. 2.000 mand.

Det stod dog snart klart, at det 
gjaldt om at en fjende ikke skulle kun
ne komme i land på Amagers sydkyst. 
Derfor igangsattes et større forsvarsan
læg langs kysten mellem Dragør Fort 
og Kongelunds fort, og med forlængel
se langs kysten forbi Kongelunden.

Sydamagerstillingen havde en 
længde af godt ti kilometer, og var et 

endnu tættere forsvarsværk end Tøm
merupstillingen med en sammenhæn
gende linje af kanonbatterier, skanser 
og skyttegrave og beskyttet af en seks 
meter bred pigtrådsspærring.

I alt 10 batterier var anlagt, hver 
med fire kanoner til at bestryge langs 
kysten, men også med mulighed for at 
køre frem til frontal skydning, hvis det 
skulle blive nødvendigt.

I løbet af foråret 1916 var Sydama
gerstillingen færdigbygget. Herved 
opstod spørgsmålet om nedlæggelsen 
af Christianshavns vold som befæst
ning. På trods af alvorlige protester 
fra Københavns Kommandant blev 
Christianshavns voldanlæg nedlagt 
som befæstningsanlæg, og soldaterne 
derfra blev overført til at gøre tjeneste 
ved sydfronten på Amager.

I forbindelse med Sydamagerstillin
gen blev der til sikringsstyrkens mange 
soldater opført fem baraklejre, hvoraf 
kun én nemlig Baggersmindelejren 
eksisterer i dag.

Kort over Amager med markering af de to forsvarslinjer.

Forsvarsanlæg på Sydamager



Returadresse:
DLF v/Marianne Bogø
Ternevænget 20
2791 Dragør

Kommende medlemsarrangementer:
Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.00 – 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Ordinær generalforsamling i Dragør Lokalhistoriske Forening

Tirsdag den 20. marts 2018 kl. 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Foredrag med Nils Schiønnemann om et interessant liv.

Tirsdag den 10. april 2018 kl. 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Theodor Philipsens Saltholm – En Tidsrejse. Foredragsaften med Klaus Mønsted 
Pedersen om saltholmsmaleren Th. Philipsen.

Onsdag den 23. maj 2018 kl. 17.00 i Dragør Golfklub på Kalvebodvej
Prøv at spille golf og hør foredrag af Ulrik Ankerstjerne om Dragør Golfklubs 
historie.

Tirsdag den 12. juni 2018 kl. 19.00
”Det ukendte Amager”, byvandring på det nordlige Amager med spændende 
overraskelser. Nærmere om mødested følger.

Tirsdag den 28. august 2018 kl. 19.00, mødested Badstuevælen
Byvandring med Jørgen Palm Steffen.

Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 i 
Wiedergårdens Festsal
Foredrag med Dines Bogø og Claus Ehlers om 
Danmarks største grundejerforening, Søvang.

Tirsdag den 20. november 2018 kl. 19.30 i 
Wiedergårdens Festsal
Foredrag af museumsinspektør Christian Aagaard 
om forsvarsanlæg på Sydamager under Første 
Verdenskrig

Næste nummer af Lokal Historie forventes 
udsendt juni 2018.


