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Bente Thers trak igen fuldt hus
Wiedergårdens festsal var fyldt til 
sidste plads, da Bente Thers holdt fore
drag om oplevelser i sit begivenhedsri
ge liv tirsdag den 19. november 2019.

Bente er en glimrende og engage
ret fortæller, og hun berettede åbent 
om sit liv og mange af de mennesker 
hun har stiftet bekendtskab med. Om 
originaler, sjove episoder og om huse 
i Dragør.

Adskillige latterbrøl gik gennem 
salen under foredraget, og humøret og 
stemningen var i top hos alle.

Bente Thers i sine hjemlige omgivelser 
(Foto: Dines Bogø)
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Bente har tidligere gæstet Dragør 
Lokalhistoriske Forening med succes
fulde foredrag.

Først om sit liv som ”Krokonen på 
Saltholm”, og senere med ”Mit liv med 
musik”, hvor Bente spillede og fortalte 
med sin elskede harmonika, som har 
været hendes trofaste følgesvend gen
nem livet.

Bente har et fyldigt fotomateriale at 
øse af, og vi fik set mange interessan
te og stemningsfyldte fotos fra hen
des lange liv i Dragør, spækket med 
anekdoter fra egne oplevelser. Et lille 
udpluk er gengivet på den følgende 
side.

Bente var særdeles velforberedt og 
havde et fyldigt manuskript at holde 
sig til. Hun er efter sine dejlige fore-
drag blevet en skattet foredragsholder. 
Dines Bogø har været hende en stor 
hjælp ved udarbejdelsen af præsentati-
onsmaterialet og digitalisering af fotos.

Bente som lille i klapvogn på Dragør 
Havn, og på toppen af Frednings-
stenen tilsyneladende endnu inden 
stenhuggeren var gået i gang.
Bentes forældre drev et danseinstitut, 
hvor hun som større pige måtte delta-
ge i danseopvisning. Bentes barndoms-
hjem på Strandlinien.
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Dragør Museum i nye klæder

Christian Aagaard fortalte engageret om de store ændringer der sker med museets 
indretning og formidling.

Model for indretningen på første sal 
med fem temaudstillinger.

Under temaet ”Dragør i Krig” bliver 
der vist genstande og film på video.

Dragør Museum, der har været under 
en tiltrængt renovering og ombygning 
gennem længere tid, forventes åbnet i 
sommeren 2020 med helt nye udstil
linger.

Det fortalte museumsinspektør 
Christian Aagaard om ved arrange
mentet den 22. oktober 2019 i Wie
dergårdens Festsal. Med modeltegnin
ger viste han, hvordan indretningen 
bliver.

Udvendigt bliver den mest i øjen
faldne ændring, at indgangen til mu
seet bliver flyttet fra den nuværende 
placering til den anden side af huset 
mod pladsen ved Havnepakhuset.

Førstesalen bliver helt nyindrettet 
med en lille filmsal og fem temaudstil
linger.

Et af temaerne bliver ”Dragør i 
Krig”, med genstande og historier fra 
de mange krige, hvor byen har været 
tilskuer eller har deltaget aktivt.

TrapDanmark i Dragør
Tirsdag den 21. januar 2020 hav
de Dragør Lokalhistoriske Forening 
formået direktør og chefredaktør for 
TrapDanmark, professor Niels Elers 
Koch at komme til Dragør. Han fortalte 
levende og meget engageret om hele 
historien bag Trap, og gik i detaljer 
med bogen om Dragør Kommune.

”TrapDanmark” er efter eget ud
sagn verdens mest omfattende beskri
velse af en nation. En uundværlig sam
ling af viden til alle, der gerne vil have 
indgående kendskab til natur, historie 
og kultur. Det blev til fulde dokumen
teret af aftenens foredragsholder, og af 
de mange spørgsmål og kommentarer 
fra den lydhøre forsamling.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
har været formidler af bogen ved at 
købe i alt 130 eksemplarer, som er 
videresolgt til medlemmerne med stor 
rabat (pris 130 kr.). Efter foredraget er 
der blot otte eksemplarer tilbage, som 
sælges ved kommende medlemsmø
der. Dog uden dedikation fra aftenens 
foredragsholder, som der var mulighed 
for efter foredraget.

Bogens forside er et smukt foto af 
Dragør Havn set fra vandet med 
Lodstårnet i centrum.

Den første udgave af Trap fra 1960 
indeholdt meget fine detaljerede kort.

Som tak for foredraget fik Niels Elers 
Koch overrakt tre lokalhistoriske bøger 
med dedikation.
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Kikkenborgen 2019
Foreningen Kikkenborgen, som 
udgiver årbogen Kikkenborgen med 
lokalhistoriske artikler, er skrevet af 
frivillige ved Historisk Arkiv Dragør, og 
redigeres af arkivar Henning Sørensen. 
Selv har han skrevet artiklen ”Med 
andre øjne”, der fortæller om Trap, og 
om hvorledes Dragør og Store Magle
by er omtalt i de forskellige udgaver 
fra 1860 til i dag.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
har som tilskyndelse og i respekt for 
de frivilliges arbejde givet tilsagn om 
støtte på kr. 3.000 til årbogen.

I bogens forord bydes læserne vel
kommen med ordene:

”Selvom en række danske søfarts
byer har haft kikkenborge siddende 
på toppen af deres huse, så er Dragørs 
kikkenborge noget særligt. Det er 
stadig mange af dem, og de er stadig 
i brug.  

En kikkenborg var noget særligt for 
de gamle skippere, der gik i land. Her
oppe på toppen af taget, var der godt 
udsyn over omgivelserne – og ud over 
havet. Der var mulighed for fordybelse 
i det lille rum, og der var mulighed for 
en god historie og en passiar, når man 
havde gæster med op – ofte fortællin
ger om fjerne steder og tider.

Det er lige netop sådan, årbogen 
Kikkenborgen skal ses. En årbog, hvor 
der bliver kigget ud, fortalt historier 
om fjerne steder og tider – hvor den 
gode historie bliver fortalt. Den er et 
sted, der kan inspirere til fordybelse – 
til selv at dykke ned i historien.”

Bogen, der har et omfang på 90 
sider med 11 lokalhistoriske artikler, er 
til salg i Historisk Arkiv Dragør (kr. 90).

Også årbogen 2018 kan erhverves, 
så længe lager haves.

Underholdning ved Bordinghus spillemænd
Efter generalforsamlingen vil Bording
hus Spillemænd fortælle om deres 
historie og spille op til fællessang og 
underholdning med munter musik.

Bordinghus Spillemænd blev 
etableret i 1977, og består af ca. 15 
glade musikere som gerne vil spille for 
andre og underholde og skabe glæde 
omkring sig. For at spille i orkestret 
skal man være fyldt 60 år, og de er 
alle musikere, som har en vis erfaring, 
inden de er optaget. Instrumenterne er 
klaver, guitar, violin, harmonika, trom
pet saxofon og klarinet samt sanger. 
Deres trofaste stampublikum består 
overvejende af modne mennesker.

Orkestret spiller hver torsdag 
formiddag i Bordinghus, som er et 
brugerstyret aktivitetshus for Tårnby 
Kommune.

Navnet Bordinghus stammer fra 
den tidligere ejer landbrugsminister 
Kristen Bording, som var landbrugsmi
nister i mere end tyve år til 1950. 

Orkestermedlemmerne har omsorg 
for hinanden og har stor glæde ved at 
spille og underholde under mottoet 
”Spil musik til glæde for dig selv og 
andre”.

Det bliver utvivlsomt en både 
munter og festlig aften.

Den årlige generalforsamling
Generalforsamlingen i Dragør Lokal
historiske Forening finder sted tirsdag 
den 3. marts kl. 19.00 – 19.30 i Festsa
len på Wiedergården. 

Dagsorden og regnskab følger på 
de to næste sider, men vil også forelig
ge på generalforsamlingen.

Helt fra foreningens spæde start medlemmerne båret deres karakteristiske ”uni-
form” med sorte læderveste og røde slips.
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Ordinær generalforsamling 
Tirsdag den 3. marts 2020 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 2021 
     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 
     Lis Klynge – villig til genvalg 
            Kate Mathisen – villig til genvalg som  
     

bestyrelsessuppleant
 7: Valg af revisorer 

     Valg af revisor – Else Lykke Madsen – villig til genvalg 
     Valg af revisorsuppleant – Chr. Clausen – villig til genvalg 
8: Eventuelt 
 

– villig til genvalg  
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Ny lokalhistorisk bog ”Dragør går i vandet”
Lørdag den 18. januar kunne vinter
baderforeningen ”De Dragør Vand
hunde” fejre 50 års jubilæum, og det 
skete ved en gigantisk fest i Hollæn
derhallen med næsten 300 festklædte 
deltagere.

I anledning af jubilæet blev 
der udgivet en jubilæumsbog, som 
fortæller om badelivets udvikling i 
Dragør gennem de sidste 150 år, om 
badeanstalten Dragør Søbad og dens 
udvikling siden etableringen i 1890, 
om andre badeanstalter og badebroer 
på Sydamagers kyst, og endelig om 
”Vandhundenes” historie siden stiftel
sen i 1970.

Bogen er rigt illustreret, og afslut
tes med en særlig vinterbadersang 
 ”Vinterbadernes lykkelige dag”, der 
blev sunget for første gang ved festen.

Bogen er på 80 sider og kan 
erhverves af medlemmer af Dragør 
Lokalhistoriske Forening med med
lemsrabat, så længe lager haves.

Jubilæumsbogen med omslagsfoto med vinter-
motiv taget af Jørgen D. Petersen.

”De Dragør Vandhundes” bestyrelse, 
som havde lagt et meget stort arbejde 
i forberedelserne til festen, poserer 
på Dragør Søbad den 30. december 
2019. 

Claus Ehlers og Dines Bogø

Dragør går i vandetDragør går i vandet

i bølgen blå, med godt humør og højt til himlen
i sol, blæst, regn og is!

Vinterbaderforeningen
”DE DRAGØR VANDHUNDE”

50 år50 år
1970 - 2020

Forlaget Din Bog, Dragør

D
ragør går i vandet

D
ragør går i vandet

Dragør går i vandet Omslag.indd   1Dragør går i vandet Omslag.indd   1 07-01-2020   09:14:3807-01-2020   09:14:38

Kommende arrangementer

Optakt til fastelavn
Torsdag den 13. februar 2020 kl. 
19.30 i Wiedergårdens Festsal bliver 
der varmet op til fastelavn.

Fastelavnstraditionen har været me
get stor gennem generationer i Store 
Magleby med tøndeslagning til hest. 
Også i Dragør er fastelavnsridning 
blevet en fast tradition.

To entusiastiske lokale, som har fa
stelavnstraditionen i blodet, vil fortælle 
og berette om deres egne oplevelser. 
Det er Palle Cranil og Cythia Bech.

Der vil endvidere blive vist filmop
tagelser fra tidligere fastelavnsridnin
ger.

Efterfølgende kan man se forbere
delserne i Museum Amager søndag 
den 16. februar inden selve fastelavn, 
hvor tøndeslagningen til hest finder 
sted i Dragør søndag den 23. februar 
og i Store Magleby mandag den 24. 
februar.

Palle Cranil fortæller og viser film.

Cythia Bech udstiller sine mange fastelavnsgenstande.
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Byvandring i ”Ballonparken”
Onsdag den 29. april er der arrange
ret byvandring i ”Ballonparken”, som 
blev bygget som militær kaserne for 
hærens artilleriafdeling i slutningen af 
1800tallet.

I 1917 blev bygget en stor ballon
hangar til opbevaring af den brint
fyldte observationsballon, og lejren 
overgik til Hærens Flyvetropper.

I forbindelse med arrangementet i 
Ballonhangaren (Artillerivej 73B) kl. 
19.00 gennemføres to byvandringer 
henholdsvis kl. 18.00 og 19.40 (Artil
lerivej 63), hvor en af Ballonparkens 
beboere musikeren Frede Nordbrink, 
måske bedre kendt som ”Frede Fup”, 
viser rundt.

100 års jubilæum i Baggersmindelejren

Den 3. august 1920 blev Baggers
mindelejren åbnet som Frelsens Hærs 
sommerlejr, og samme dato i 2020 
kan man således fejre 100 års jubilæ
um.

Det fejrer Dragør Lokalhistoriske 
Forening med et arrangement i samar
bejde med Frelsens Hær. Der vil blive 
historiske foredrag, og der forventes 
underholdning med Frelsens Hærs 

orkester. Endvidere vil 
der blive orienteret om 
eventuelle planer for at 
oprette en privatskole, 
hvis der er noget aktu
elt at berette.

Dragør Lokalhi
storiske Forening har 
tidligere gæstet Bag
gersmindelejren den 5. 
oktober 1916 i forbin
delse med 100 året for 
lejrens opførelse.

Efter Første Verdens
krig solgte Krigsministe
riet Baggersmindelejren 
til Frelsens Hær i 1919, 
og efter renovering blev 
den åbnet året efter 
som sommerlejr.

Danmarks befrielse
Den 4. og 5. maj 2020 er det 75 året 
for Danmarks befrielse fra den tyske 
besættelse af landet.

Det vil blive markeret og fejret 
mange steder i landet, og det vil 
utvivlsomt også ske i Dragør, som på 

flere måder har haft besættelsen tæt 
på.

Dragør Lokalhistoriske Forening vil 
måske også på en eller anden måde 
bidrage, men det er endnu ikke fastlagt 
hvordan.

Et agentbureau oplyser 
at foto fra 1950 ikke 
må anvendes uden 

oplysninger om fotograf 
og med tilladelse.
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Foreningens 25 års jubilæum
Tirsdag den 17. november kan Dragør 
Lokalhistoriske Forening fejre 25 års 
jubilæum.  Arrangementet er endnu i 
planlægningsfasen, men det er aftalt 
med Carol Conrad, at hun igen gæster 
os med herlig musik.

Der planlægges en større udgave 
af medlemsbladet LokalHistorie, som 
en jubilæumsbog for foreningen med 
historisk gennemgang af foreningens 
mange arrangementer gennem tiden.

Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren.

I weekenden den 21. og 22. marts 
2020 er der igen ”Historiske Dage” i 
Øksnehallen.

Museum Amager, Historisk Arkiv 
Dragør og Dragør Lokalhistoriske 
Forening forventer at kunne deltage på 
en fællesudstilling bemandet med lo
kalhistorisk interesserede personer og 

med assistance fra de mange frivillige 
ildsjæle i Dragør.

Der foreligger allerede spændende 
ideer til en flot stand, som vil skabe 
opmærksomhed omkring lokalhistori
en på Sydamager.

Endvidere forventer man at kunne 
deltage med et større foredrag.

Peter Carlsens Amagermaleri indgår som et element i fællesudstillingen 
(foto: Museum Amager)

Ligesom det var tilfældet sidste år, forventer foreningen igen at kunne bidrage med 
en aktivitet ved Dragør Kulturnat 2020, fredag den 11. september.

Glæd Jer til et festligt gensyn med 
Carol Conrad.

Amagerbladets arkiv i 
gode hænder

Amagerbladets redaktion fraflyttede i 
sommeren 2018 sine lokaler på Ama
gerbrogade, og efterlod sit fotoarkiv 
og alle de indbundne Amagerblade fra 
1924 og til i dag hos Sundby Lokalhi
storiske Arkiv.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
deltog i lokalernes indvielse ved en 
reception den 30. oktober 2019.



Returadresse:
DLF v/Marianne Bogø
Ternevænget 20
2791 Dragør

Næste udgave af Lokal Historie forventes udsendt juni 2020.
Foreningens hjemmeside: www.dragoerlokalhistorie.dk

Hjemmesiden bliver løbende opdateret af webmaster Dines Bogø, og dér kan 
medlemmerne få yderligere information om kommende arrangementer.

Kommende medlemsarrangementer:
Torsdag den 13. februar 2020 kl. 19.30 i Wiedergårdens Festsal
Optakt til fastelavn med foredrag af Palle Cranil og fremvisning af Cythia Bech’s 
historiske fastelavnssamling og filmoptagelser.

Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 i Wiedergårdens Festsal.
Den årlige generalforsamling med efterfølgende underholdning af Bordinghus 
Spillemænd.

21. og 22. marts 2020 ”Historiske Dage” i Øksnehallen
Historisk udstilling og foredrag i samarbejde med Museum Amager m.fl.

Onsdag den 29. april 2020 byvandring i ”Ballonparken”
Foredrag i den historiske Ballonhangar (nu fint restaureret ridehal) og byvandring 
med ”Frede Fup”.

4. - 5. Maj 2020, 75 året for Danmarks Befrielse
Markering og arrangementer i Dragør endnu ikke fastlagte.

Mandag den 3. august i Baggersmindelejren
100 års jubilæumsarrangement med foredrag og 
underholdning

Fredag den 11. september 2020
Dragør Kulturnat med mange arrangementer

Foreningens 25 års jubilæum. 
Reserver datoen 17. november 2020 allerede nu.


