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Efter generalforsamlingen den 3. marts 2020 underholdt Bordinghus Spillemænd. 
Der blev sunget fællessang og alle havde det herligt i den festlige stemning. Blot en 
uge senere blev hele Danmark lukket ned som følge af Corona-krisen.

”We will meet again”
Vera Lynn’s velkendte sang var med til 
at holde modet oppe hos både solda
ter og befolkning under Anden Ver
denskrig, og gav en forhåbning om at 
man kunne mødes igen, når krigen var 
bragt til ende.

Den 93 årige engelske dronning 
Elisabeth brugte for nylig også ordene 

”we will meet again” i en engageret 
tale direkte til folket for at skabe håb 
om et godt og velordnet samfund efter 
”Corona krisen”.

Også vor egen dronning Margrethe 
talte direkte til os under krisen med de 
velvalgte ord. ”Hold afstand til hinan
den og lad være med at mødes”.
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se, modtager du med jævne mellem
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Medlemsbladet bliver også lagt på 
DLF’s hjemmeside.

Men sandheden er jo, at vi savner 
hinandens samvær både i familiekred
sen, blandt venner og sammen med 
andre. Et samvær som vi blandt andet 
oplever det ved vore arrangementer i 
Dragør Lokalhistoriske Forening.

Senest vi mødtes var til den velbe
søgte generalforsamling den 3. marts 
2020 i Wiedergårdens Festsal med 
efterfølgende underholdning og fælles
sang med Bordinghus Spillemænd.

Kort efter blev hele Danmark lukket 
effektivt ned. En forsigtig åbning i før
ste fase blev først påbegyndt efter fem 
lange ugers forløb, og anden fase blev 
påbegyndt fire uger efter. Fase tre og 
fire forventes først at kunne ske i løbet 
af sommeren og sensommeren.

Nedlukning af samfundene med 
økonomiske og erhvervsmæssige kon
sekvenser, som synes uoverskuelige, er 
i større eller mindre omfang sket over 
hele verden.

Vera Lynn gav håb om bedre tider efter 
Anden Verdenskrig med sangen ”We 
will meet again”.
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Alle arrangementer i Dragør Lo
kalhistoriske Forening er blevet aflyst 
indtil videre, og det næste arrange
ment vil først kunne finde sted efter 
sommerferien.

Kampen mod Coronavirus ”Co
vid19” minder på mange måder om en 
”ny verdenskrig”, men nu mod en helt 
usynlig og lumsk fjende.

Anden Verdenskrig blev efter 
fem år afsluttet med nedkastning af 
atombomber over Japan mod byerne 
Hiroshima og Nagasaki, og krigen 
mod ”Covid19” forventes først afsluttet 

for alvor, når der er blevet opfundet en 
effektiv vaccine.

Epidemier har fundet sted i lokale 
områder mange gange i menneskets 
historie, og i alvorlige tilfælde kan 
det udvikle sig til en såkaldt pande
mi, hvor epidemier spredes over hele 
verden.

Dragør har lokalt været ramt af 
epidemier og pandemier flere gange 
i historisk tid, hvilket nok kan være 
interessant at se lidt nærmere på i den 
nuværende alvorlige krisesituation. 

Den sorte død (1347-52)
Den første for alvor kendte pandemi 
benævnes som ”Den sorte død”.

Det var en byldepest, som gav store 
sorte pletter på huden, hvilket navnet 
kommer af. Pesten kom fra Asien og 
spredte sig til hele Europa, hvor i alt 
op imod halvdelen af befolkningen 
afgik ved døden, og mange landsbyer 
blev mennesketomme.

Blev man smittet gik der kun få 
dage indtil døden indtrådte.

Smitten blev overført fra lopper, og 
der fandtes ingen helbredende midler.

Der er ingen beretninger om ”Den 
sorte døds” hærgen på Amager, men 
det må formodes, at den har haft sam
me uhyggelige omfang, som i resten af 
Europa.

Pestepidemier har efterfølgende 
hærget flere gange i Europa både som 
byldepest og lungepest, og ud over 
lopper har også rotter været mellemled 
for smitten.

Pestlægerne i Middelalderen var ofte 
iført en uhyggelig klædedragt, for at 
beskytte sig selv mod smitte. For en-
den af det store næb var der medika-
menter, som man mente kunne rense 
indåndingsluften.



4 Dragør LokaLhistoriske Forening

Man vidste ikke, hvad sygdommen 
skyldtes. Nogle mente, at det var Guds 
straf for menneskenes synder, mens 
andre troede at det skyldes en smitte
kim, der spredtes gennem luft og vand.

Man kunne ikke behandle sygdom
men. Kirken pålagde folk at skrifte og 
faste, og datidens læger forsøgte at 
beskytte sig selv med en særlig ansigts
maske.

Sidste store pestepidemi (1709-14)
Efterhånden havde man fundet ud af 
at sikre sig mod smitte ved at indføre 
karantæne. I havnebyerne skulle skibe, 
der havde syge ombord i 40 dages 
karantæne på en ø eller et afskær
met område, indtil man kunne være 
nogenlunde sikker på, at der ikke var 
smitte ombord. Denne isolationsteknik 
havde en vis effekt.

I 1709 var pesten kommet faretru
ende nær fra Sydeuropa, så der blev 

oprettet karantænestationer på småøer 
rundt i landet.

Saltholms isolerede placering hav
de gjort øen velegnet som karantæne
station for København. På nordsiden af 
øen blev der i 1709 opført tre pakhuse 
og et ”våningshus”. Der blev ansat 12 
arbejdere, 3 funktionærer, 2 vågekoner 
og en præst. Her skulle personer og 
varer fra tilrejsende skibe i karantæne 
i 40 dage.

Man forsøgte endvidere at isole
re øen ved at afskære forbindelsen 
mellem Amager og Saltholm i 1710. 

Karantænestationen blev opført på det 
nordvestlige hjørne af Saltholm tæt 
ved Barakkebroen. 
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Faktaboks:

Karantæne kommer fra italiensk 
”quarantina”, der betyder fyrre 
dage.

Men lige meget hjalp det. Pesten ramte 
Danmark og Amager ikke mindst. Her 
døde ca. halvdelen af øens befolkning 
af sygdommen.

Hvor mange der døde på Saltholm 
vides ikke, men det var nok til at der 
blev indrettet en kirkegård lige syd for 
karantænestationen.

I 1713 valgte man at flytte karan
tænestationen til Christianshavn. Men 
året efter udbrød der en ny pestbølge i 
Tyskland, så karantænestationen kom 

tilbage til Saltholm. I 1715 blev den 
nedlagt og bygningerne blev fjernet i 
1719.

Koleraepidemier
Ud over pest blev især de store byer 
med mellemrum ramt af koleraepide
mier, der spredte sig med drikkevan
det. Den sidste store koleraepidemi 
ramte København i 1853, og den 
kostede ca. 5.000 menneskeliv.

Den gav anledning til et opgør med 
tidligere tiders dårlige vandforsyning, 
kloakering og hygiejne, og det blev 
gennembruddet for et organiseret 
sundhedsvæsen.

Under en tidligere koleraepidemi 
blev der i 1830 indrettet et karantæne
hus på havnen i Dragør, der hvor Dra
gør Kajakklub i dag har til huse. Her 
skulle ankomne søfolk i karantæne.

Kolera er en meget smitsom 
mavetarmsygdom, som inden for få 
dage kan give voldsom og livsfarlig 
diarré. Sygdommen er fremkaldt af 
en vandbåren bakterie, som skyldes 
forurenet drikkevand.

Kolerahuset har også 
fungeret som kogehus, 
smedie, vagthus og filial til 
Dragør Strandhotel. I dag 
er det hjemsted for Dragør 
Kajakklub.
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Koppeepidemier
Efter pesten var kopper den mest fryg
tede epidemiske sygdom, som kunne 
gøre det af med en fjerdedel af de 
sygdomsramte, og efterlod de overle
vende med frygtelige ar på huden.

Allerede i slutningen af 1700tallet 
fandt en læge ud af, at man kunne 
hindre kopper i at udvikle sig, hvis 
man i forvejen var blevet inficeret med 
kokopper.

Det førte til fremstilling af en vacci
ne og i begyndelsen af 1800tallet blev 
vaccinationer gennemført, således at 
København allerede i 1810 var helt fri 
for kopper.

Vaccination mod kopper var en 
succes over hele verden, og i 1980 
kunne WHO erklære kopper for ud
ryddet. I dag vaccinerer man således 
ikke mere mod sygdommen.

Tuberkulose
Tuberkulose var den helt store og 
meget frygtede sygdom, der især ramte 
den fattige del af befolkningen, både 
i byerne og på landet. Omkring år 
1900 skyldtes hvert tredje dødsfald i 
Danmark i aldersgruppen 1560 år tu
berkulose. Det svarede til ca. 56.000 
dødsfald om året.

Den mest udbredte form var lun
getuberkulose, og der blev udviklet 
et helt koncept for behandlingen af 
tuberkulosepatienter på de sanatorier, 
der skød op i hele landet.

Tuberkulose smitter ved overførsel 
af baciller via spyt og partikler fra ud

åndingsluften, og sygdommen udvikler 
sig langsomt. Den blev i ældre tider 
betegnet som brystsyge eller ”tæring”, 
fordi den ofte medførte store vægttab.

Sygdommen kunne diagnosticeres 
fra slutningen af 1800tallet, men syg
dommen kunne dengang ikke helbre
des med medicin.

Franskmanden Calmette udvikle
de en vaccine i 1921. I Danmark er 
tuberkulose i dag en sjælden sygdom, 
mens den fortsat er en stor dræber især 
i udviklingslandene.

Den spanske syge (1918-20)
Den spanske syge var en influenza
pandemi, der brød ud før afslutnin
gen af Første Verdenskrig og dræbte 
millioner af mennesker. Danmark slap 

relativt billigt, men det var slemt nok. 
Mellem 15.000 og 18.000 danskere 
mistede livet. Sygdommen rasede i de 
krigsramte lande, og den fik let spil i 
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Artillerivejens Kaserne blev bygget i 1887/88 tæt ved ”Faste Batteri”. I 1903 blev de 
første bygninger til Statens Seruminstitut opført lige uden for kasernen. I 1973 blev 
kasernen nedlagt, og bygningerne overgik til Statens Seruminstitut. Den fornemme 
direktørbolig ud til Amager Boulevard er kendt af de fleste.

skyttegravene og blandt den underer
nærede befolkning i de krigsførende 
lande. På verdensplan anslås det, at 
den spanske syge kostede mellem 20 
og 40 millioner mennesker livet.

Den første bølge af spansk syge 
kom til Danmark via udlandet i juli 
1918. Lægerne tog det i starten roligt, 
for det var jo kun en almindelig influ
enza, selv om den opførte sig atypisk 
ved at angribe om sommeren og pri
mært ramte unge mennesker. Almin
deligvis optræder influenzaepidemier 
om vinteren, hvor specielt ældre og 
svagelige mennesker bliver syge.

Lægerne stod i starten magtesløse, 
for de anede ikke, hvad sygdommen 

skyldtes. På Statens Seruminstitut 
arbejdede forskerne i døgndrift for at 
finde frem til årsagen, og konklusio
nen var, at der måtte være tale om en 
mikroorganisme, der var for lille til at 
kunne ses i et mikroskop. Forskerne 
var dog sikre på, at smitten blev over
ført via patienterne luftveje.

Influenza er en virussygdom i mod
sætning til pest og kolera, der skyldes 
bakterier, der kan behandles med 
penicillin.

Penicillin blev opdaget i 1928, 
men blev først for alvor fremstillet 
industrielt under Anden Verdenskrig.



8 Dragør LokaLhistoriske Forening

Polio
Polio, også kendt som børnelammelse, 
er en akut virusinfektion i hjerne og 
rygmarv, som kan medføre varige og 
invaliderende lammelser. Polio var 
indtil midten af 1950’erne en alminde
lig og frygtet sygdom i Danmark.

Især 1950’erne var præget af meget 
store polioepidemier i Danmark, og 
der er stadig patienter, der plages af 
senfølger efter de lammelser, de fik 
dengang, hvor de blev smittet som 
store børn eller unge voksne.

I 1955 udførte Danmark, som det 
andet land i verden, vaccinationer 
mod polio med en inaktiveret polio
vaccine (Salk), der blev indtaget på en 
sukkerknald.

Forekomsten af polio faldt snart 
herefter. Indtil da optrådte sygdommen 
i epidemier med års mellemrum. Sid
ste tilfælde af polio opstået i Danmark 
var i 1976, og i dag er sygdommen på 
det nærmeste udryddet i hele verden.

Andre smitsomme sygdomme 
hos mennesker og dyr
Hiv og Aids
Hiv er en virusinfektion, der nedbryder 
immunsystemet, så man på sigt ud
vikler Aids, der er en dødelig tilstand, 
som følge af smitte med hivvirus.

Virussen spredes gennem blodba
ner, og havde fra starten blandt andet 
sin årsag i seksuel aktivitet hos perso
ner af samme køn.

Hivvirussen ødelægger de hvide 
blodlegemer, så immunforsvaret ikke 
længere er til stede til at bekæmpe de 
små og store angreb, man hele tiden 
udsættes for.

En Aids epidemi bredte sig i 
1980’erne og spredte skræk og rædsel 
mange steder i verden. I 1995 kunne 
man fremstille en effektiv hivkombi
nationsbehandling, som med efterføl
gende forbedringer har skabt kontrol 
over sygdommen.

Kogalskab
En kvægsygdom blev konstateret i 
England i 1986, hvorefter millioner af 
dyr blev slået ned for at undgå smitte
spredning. Kogalskab angriber hjernen 
og dødeligheden er 100% blandt 
smittet kvæg.

Kogalskab forårsages af smitsom
me udgaver af proteiner, der normalt 
er knyttet til nervecellemembraner. 
Dyrene optager disse ved at æde infi
ceret kød og benmel, som især blev 
anvendt i foder i England. Kogalskab 
har næsten udelukkende angrebet 
malkekøer i intensive industrialiserede 
dyrehold. I begyndelsen af 1990’erne 
ophørte anvendelsen af dette foder, 
da sammenhængen mellem foder og 
smitte var blevet klarlagt i 1989. Målet 
var at undgå en eventuel overførsel af 
sygdommen til mennesker.
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Fugleinfluenza
I Europa blev det første udbrud af 
fugleinfluenza konstateret i 2005, og 
efterfølgende er millioner af smittede 
især ænder og høns blevet destrueret.

Sygdommen betragtes med stor 
alvor overalt i verden, fordi den er 
en trussel mod den erhvervsmæssi
ge avl af fugle. Hvis dyrene på store 
fjerkræfarme bliver smittet må de alle 
nedslagtes omgående for at hindre 
videre smitte, og den økonomiske om
kostning ved den fremgangsmåde kan 
ramme samfundene hårdt og hindre 
verdenshandelen med fjerkræproduk
ter.

Sygdommen har risiko for at kunne 
mutere og sprede sig til mennesker.

I Dragør har fugleinfluenza med
virket, at den årlige sommergræsning 
på Saltholm af Dragørgæssene, som 

har fundet sted gennem århundreder, 
er ophørt. Risikoen fra smitte fra vilde 
gæs til tamme gæs er for stor.

Svineinfluenza og svinepest
Svineinfluenza er ligesom fugleinflu
enza en smitsom virussygdom, som 
især kan ramme industrialiserede 
svinefarme med store økonomiske 
følgevirkninger.

Svinepest kan overføres fra vilds
vin, og for at undgå smitte herfra er 
der ved den dansktyske grænse netop 
opført et vildsvinehegn, for at hindre 
tyske vildsvin i at komme til Danmark, 
og true de meget store grisefarme i 
landet.

Udskibning af gæs fra Saltholmen. Maleri af Christian Mølsted.
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Coronavirus/Covid19
Udbruddet af coronavirus på et fiske
marked i den kinesiske provins Wuhan 
ved årsskiftet 2019/20 har sat hele 
verden i alarmberedskab, og medført 
død og økonomisk ruin over store dele 
af verden.

Man mener at sygdommen er 
opstået hos flagermus, og overført til 

mennesker ved fortæring af vilde dyr, 
som er en delikatesse hos mange kine
sere i det folkerige land.

Covid19 er særdeles smitsom 
blandt mennesker, og hele menneske
heden må sætte sin lid til, at der snart 
kan udvikles en effektiv vaccine.

Med denne historiske oversigt over nogle af de største epidemier og pandemier 
i verden og med afstikkere til vort lokale samfund sendes de hjerteligste hilsener 
til alle medlemmer i håbet om, at vi snart kan mødes igen.
På vegne af Dragør Lokalhistoriske Forening, Claus Ehlers, Formand

Ordinær generalforsamling
Tirsdag den 3. marts 2020 kl. 19.00 i Wiedergårdens Festsal

Formand Claus Ehlers bød velkommen 
og mindedes ved et øjebliks stilhed de 
medlemmer, som er gået bort siden sid
ste generalforsamling, Benny Gyngsø, 

Knud Abildgren, Arne Frost, Arne Juste
sen og Hanne Ahrensberg. På bestyrel
sens forslag blev Evald Andersen valgt 
til generalforsamlingens dirigent.

Et overblik over nogle af de mange deltagere til årets generalforsamling.
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Formandens beretning:
Dragør Lokalhistoriske Forening kan 
igen se tilbage på et travlt år, med en 
række gode og velbesøgte arrange
menter. Det illustrerer Dines under 
beretningen med nogle fotos, som 
genskaber de enkelte arrangementer. 

Vi har haft den glæde, at medlems
tallet også i år er øget med godt et 
halvt hundrede nye medlemmer, såle
des at det samlede antal medlemmer i 
dag udgør godt 450.

Et ganske imponerende medlemstal 
for en lokalhistorisk forening i en lille 
kommune. I forhold til byens og kom
munens størrelse hører vi utvivlsomt 
til blandt landets største lokalhistoriske 
foreninger.

Medlemstallet er blevet mere end 
fordoblet inden for de seneste fem år, 
og det tager bestyrelsen som tegn på, 
at medlemmerne er tilfredse med vore 
arrangementer, der samler fulde huse 
hver gang.

Efter sidste års generalforsamling 
havde vi et foredrag af arkitekt Jan 
Engel om Dragørs vej til verdens kul
turarv. Jan Engel bor selv i det gamle 
Dragør, og kender byen som sin egen 
bukselomme. Han har i mange år 
beskæftiget sig med byplanlægning, 
og ikke mindst den berømte fingerplan 
har været hans faglige område.

Jan Engel fortalte om Dragørs 
enestående historie og værdier, om 
byplanen med gader og stræder, om 
de velbevarede huse og det levende 
liv, der stadig finder sted i de historiske 
huse.

Jan Engel har deltaget aktivt i UNE
SCOarbejdsgruppen, som har udar
bejdet det imponerende og digre værk, 
der har dannet et succesfyldt grundlag 

for ansøgningen til at blive optaget 
som verdens kulturarv.

Dragør gamle by og havn er nu 
den danske stats officielle kandidat til 
at komme på UNESCOs liste, og det 
bliver spændende at følge det sidste 
forløb, som kan komme til at få stor 
betydning for byen.

Tirsdag den 30. april var festsa
len på Wiedergården igen fyldt med 
forventningsfulde medlemmer til en 
foredragsaften med museumsleder 
Søren Mentz.

Engageret og med stor entusiasme 
fortalt Søren Mentz om museernes 
historie og udvikling, og han afslutte
de sit foredrag med en afsløring af en 
foreløbig skitse af Peter Carlsens store 
maleri om Amager, med historiske rød
der og et kig ind i fremtiden.

Maleriet blev officielt afsløret nogle 
måneder senere ved en velbesøgt 
reception på Amagermuseet den 26. 
juni 2019, hvor det har fået en central 
placering og en lille særudstilling. 

Maleriet, der har titlen Amager 
2019 vil indgå som et væsentligt 
element på udstillingen ”Historiske 
Dage” i Øksnehallen i weekenden den 
21. og 22. marts 2020, hvor også vor 
lokalhistoriske forening deltager aktivt 
i den fælles stand.

Søndag den 26. maj kl. 14.00 
inviterede foreningen til en byvandring 
i en for mange ukendt del af Dragør 
Kommune, nemlig Rosenlundskvarte
ret mellem Kalvebodvej og Kongelun
den. Mange har kørt forbi området, 
men kun få har været inde i området 
med de mange forskelligartede huse.

Vi startede i skovbørnehaven 
”Burlunden”, en meget stor børnehave 
med plads til i alt 300 børn fordelt i 
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fem afdelinger. Børnene kommer alle 
fra Amager og bliver kørt til stedet hver 
morgen i seks store busser. 

Navnet Burlunden er en sammen
trækning af Burmeister og Kongelun
den, idet den blev etableret af Bur
meister & Wain i 1954 som et fristed 
for de ansattes børn. Den blev købt af 
Københavns Kommune i 1972 og er 
efterfølgende udbygget betydelig.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
bød på kaffe og wienerbrød under 
foredraget i den store fællessal, mens 
regnen silede ned udenfor.

Men som ved et trylleslag ophørte 
regnvejret, da vi skulle starte byvan
dringen i kvarteret, hvor vi fik fortalt 
om området og de mange særprægede 
huse og haver.

Der blev naturligvis også gjort et 
passende ophold i haven til et spæn
dende hus, hvor foreningen serverede 
drikkevarer.

Det første arrangement efter 
sommerferien fandt sted søndag den 

18. august kl. 14.00, hvor vi var på 
byvandring på Amagerbro med arkivar 
Henning Sørensen fra Historisk Arkiv 
Dragør som kyndig guide.

Vi mødtes ved Amagerbro Me
trostation ved Amager Center, hvor 
Henning Sørensen fortalte om områ
dets historie.

Byvandringen gjorde holdt ved 
forskellige tidslommer, blandt andet de 
smukke toetagers byhuse i Sverrigs
gade bygget som arbejderboliger for 
ansatte på B&W. Vi slog et sving ind 
på Sundholmen, bygget i 1905 efter at 
Sundby Kommune var blevet indlem
met i Københavns Kommune.

Vi var inde i skolegården på 
Amager Fælled Skole og fulgte Ama
gerbanens gamle jernbanestrækning 
gennem Svinget og Store Møllegade. 
Vi hørte om jernbanens historie, og vi 
var inde i gården til Amagerbankens 
gamle hovedsæde og gik gennem Vor 
Frelser Kirkegård til udgangspunktet 
ved Amagerbro Metrostation.

Peter Carlsens Amagermaleri 2019 (foto: Museum Amager)
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Her tog formanden over og førte os 
til Amagers eneste Odd Fellow Loge 
i Jacob Holms Gade nr. 2, hvor der 
var forfriskninger. Vi hørte om Logens 
interessante historie og fik lejlighed til 
at komme ind i den smukke Logesal. 
Den er bygget i 1895, og er i dag Dan
marks ældste Odd Fellow Logesal.

Tirsdag den 27. august kl. 18.30 
var der igen byvandring. Denne gang 
i den Gamle By i Dragør, hvor film
konsulent Brian Iskov fortalte om 
de mange spillefilm, hvor Dragør er 
blevet anvendt som kulisse.

Turen startede på Nordre Væl over 
for det tidligere Højerup, der blev 
brugt i filmen ”Sommerglæder” fra 
1940. En film der på nogle områder 
kan minde om den populære TV serie 
”Badehotellet”, der for tiden kører på 
TV2 vistnok i 7 sæson.

Turen gik gennem den gamle by 
til havnen og Dines Bogø supplerede 
undervejs på turen med ekstra oplys
ninger.

Der var ophold på Hans Isbrandt
sens Plads med forfriskninger og turen 
fortsatte til Badstuevælen, hvor Frøken 
”Nitouche” blandt andet var optaget, 
og turen sluttede på Neels Torv på 
Kongevejen.

Ved Dragør Kulturnat fredag den 13. 
september 2019 havde Dines Bogø en 
velbesøgt byvandring (149 deltagere) 
under temaet ”Gestapos sidste aktion i 
Dragør”. Turen gik fra Villa Pax på An
nasvej og sluttede ved sprøjtehuset ved 
Dragør Skole, hvor et skud fra en dansk 
gestapomand den 5. maj 1945 kostede 
en dragørborger livet.

Dagen efter den 14. september kl. 
14.30 var der ”Verdenspremiere” i 
Dragør bio på Videofilmen fra Dragør 
Borgerlige Skyttelags 90 års jubilæ
umsskydning. Formanden, der har 
været medlem af Dragør Borgerlige 
Skyttelag i 40 år, indledte og fortalte 
om de mange traditioner, der er om
kring Skyttelagets årlige fugleskydning, 
som nu er fastholdt og bevaret på film.

Byvandringen på Amagerbro bød på en spændende overraskelse, da dørene blev 
åbnet til ”Aladdin’s Hule” i logen ”Christian den 4.”
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Tirsdag den 17. september kl. 
19.00 i Wiedergårdens Festsal var der 
foredrag om segl, symboler, bomær
ker og byvåben på Amager gennem 
tiderne.

Omdrejningspunktet var det af 
Flemming Brylle og Jens Windings 
udviklede nye ”Brand” for Dragør. Et 
enkelt grafisk symbol, som kan binde 
de to gamle bysamfund Dragør og 
Store Magleby sammen.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup frem
viste den imponerende og særprægede 
borgmesterkæde, som deltagerne fik 
lejlighed til at nærstudere.

I tilslutning til foredraget var trykt 
et 40siders hæfte forfattet af Claus 
Ehlers Og Dines Bogø, som deltager
ne kunne tage med hjem til nærmere 
studium.

Tirsdag den 22. oktober var der 
foredragsaften i Wiedergårdens Festsal, 
hvor museumsinspektør Christian 
Aagaard fortalte om ”Dragør Museum 
i nye klæder”.

Dragør Museum har været under 
tiltrængt renovering og ombygning 

gennem længere tid, og forventes 
åbnet i sommeren 2020 med helt nye 
udstillinger.

Christian Aagaard løftede sløret for 
den nye indretning og de planlagte 
udstillinger til åbningen.

Udvendigt bliver den mest i 
øjenfaldne ændring, at indgangen til 
museet bliver flyttet til den anden side 
af huset mod Havnepakhuset, idet 
Havnepakhuset tænkes at indgå som 
både turistkontor og café med fore
dragssal.

Tirsdag den 19. november kl. 19.30 
var der igen fuldt hus i Wiedergårdens 
Festsal, da Bente Thers for tredje gang 
gæstede vor forening med et foredrag.

Denne gang fortalte hun om ori
ginaler, sjove episoder og om huse i 
Dragør.

Adskillige latterbrøl gik gennem 
salen under foredraget, og humøret og 
stemningen var i top hos alle, da Bente 
åbent berettede om sit liv og de mange 
mennesker hun har mødt på livets vej.

Foredraget var ledsaget af mange 
fotos fra Bentes righoldige fotoalbums, 
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som Dines beredvilligt havde bearbej
det til elektronisk form.

Tirsdag den 21. januar 2020 havde 
foreningen formået direktør og chef
redaktør for TrapDanmark professor 
Niels Elers Koch til at komme og 
fortælle om historien bag Trap og om 
bogen om Dragør.

TrapDanmark er efter eget udsagn 
verdens mest omfattende beskrivelse 
af en nation. Det blev til fulde do
kumenteret under foredraget, og de 
mange spørgsmål og kommentarer det 
affødte, viste deltagernes interesse.

Dragør Lokalhistoriske Forening har 
været formidler af bogen ved at købe 
130 eksemplarer, som er videresolgt til 
medlemmerne og andre interesserede 
med stor rabat. Efter aftenens foredrag 
er der blot fem eksemplarer tilbage, 
som vil blive solgt ved kommende 
arrangementer.

Tirsdag den 13. februar 2020 kl. 
19.30 var Wiedergårdens Festsal deko

reret til den forestående fastelavn.
Palle Cranil berettede om de 

mange fastelavnstraditioner i Store 
Magleby og Dragør, og Cythia Bech 
fremviste sin store samling af faste
lavnsgenstande.

Endvidere blev der vist historiske 
film om fastelavn gennem tiderne.

Siden sidste generalforsamling har 
der således været hele 12 medlemsar
rangementer, og det kan nok tage 
pusten fra de fleste.
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Endvidere har der været kræfter til 
at kæmpe for bevarelsen af Historiens 
Hus, som nu synes at være i sikker 
havn. At få opsat navnet ”Dragør Sø
bad” på badeanstalten. At deltage ak
tivt i ”Frivillig Fredag”. At skrive hæftet 
om Bomærker og Byvåben. Og sidst 
men ikke mindst at skrive og udgive 
bogen ”Dragør går i vandet” i forbin
delse med vinterbaderforeningen ”de 
Dragør Vandhundes” 50 års jubilæum 
den 18. januar i år.

Herudover er foreningen repræsen
teret i UNESCOkomiteen, som skal 
søge at bringe Dragør på verdensarvsli
sten, og Dines har som sædvanlig været 
flittig til at skrive lokalhistoriske artikler 
i OnLine Avisen DragørNyheder.

Vort medlemsblad ”LokalHistorie” 
er udgivet med tre numre, og et fjerde 
vil blive afsløret lidt senere, når Bor
dinghus Spillemændene tager over.

Arrangementerne for det meste 
af indeværende år er ved at være på 
plads, og aktivitetsniveauet i forenin
gen fortsætter i højeste gear, så længe 
kræfterne slår til.

Som afslutning på min beretning 
vil jeg gerne takke bestyrelsen for som 
sædvanlig flot indsats, hvor hver på 
deres post trækker et stort læs.

Vor kasserer Lis Klynge styrer kon
tingentindbetalingerne og regnskabet 
med mild men bestemt hånd.

Vor sekretær Marianne Bogø har 
styr på medlemskartoteket og sikrer at 
alle medlemmerne får deres medlems
blade.

Renee Schwaner er bestyrelsens 
handy mand, der står for praktiske 
aktiviteter i forbindelse med arrange
menterne.

Vores næstformand Dines Bogø, 
der startede foreningen den 14. no
vember 1995 i hjemmet på Ulspilsager 
klarer alt med fotos fra arrangemen
terne til vores medlemsblad. Han er 
en ildsjæl og den praktiske arrangør 
af vore medlemsmøder, og han er den 
uundværlige støtte for formanden. 

Dines passer foreningens hjem
meside på fortræffelig vis, og sørger 
for mails til medlemmerne i en lind 
strøm.
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Dines og jeg har i øvrigt kørt et per
fekt parløb med vores fælles interesse 
for lokalhistorie gennem mere end 25 
år, og det er der kommet mange gode 
resultater ud af. Og så længe helbredet 
holder, fortsætter vi med sædvanlig 
ildhu.

Også tak til Wiedergårdens Akti
vitetshus for lån af Festsalen og tak til 
Hanne, Dan og Ole for stor hjælpsom
hed ved arrangementernes tekniske 
afvikling.

Vi er nu på vej ind i det store 
jubilæumsår, hvor foreningen kan fejre 
25 års jubilæum. Det sker officielt på 
selve stiftelsesdagen den 17. novem
ber 2020, hvor foreningen lægger op 
til en festlig jubilæumsaften.

Og hermed slut på formandens 
beretning.

Tak for Jeres tålmodighed.

Foreningens kasserer Lis Klynge 
forelagde regnskabet for 2019, som 
udviste et underskud på kr. 2.730,68.

Kontingentet blev fastsat uændret 
til årligt kr. 150 og for familiemed
lemsskab kr. 200.

Bestyrelse og revisorer blev gen
valgt. Til ny bestyrelsessuppleant blev 
på bestyrelsens forslag valgt Ingelise 
Lund.

Under punktet eventuelt bad 
formanden om ordet for at udtrykke 
en tak til den afgåede suppleant til 
bestyrelsen.

Som vi lige har hørt ønsker Leise 
Hansen ikke genvalg. Årsagen er, at med 
et tiltagende høretab synes hun ikke at 
kunne fungere helt så godt som før.

Nedsat hørelse er også aldersbe-
tinget, og Leise er jo sandt at sige ikke 
længere nogen vårhare. Leise kom her 
op.

Du har været trofast suppleant til 
bestyrelsen i 15 år, og vi har i høj grad 
værdsat din store viden om lokalhisto-
riske forhold, for du har boet hele dit 
liv i Dragør, og du kender byen ud og 
ind.

Du har haft dit virke i din fars fi-
skeforretning på Kongevejen i de gode 
gamle dage, og du har deltaget aktivt i 
det lokale liv.

Som en beskeden tak for din ind-
sats, og også din omsorg med dejlige 
hjemmebagte kager til vore bestyrel-
sesmøder, får du en lille vingave, en 
buket blomster og et dedikeret eksem-
plar af bogen ”Dragør går i vandet”, 
hvor der er mange ting du vil kunne 
genkende fra dit lange liv.

Hanne Kirkeberg takkede bestyrel
sen for de mange vellykkede arrange
menter, og formanden takkede dirigen
ten for indsatsen.

Formanden takkede Leise Hansen med 
blomster, vingave og en dedikeret bog.
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Bordinghus Spillemænd
Underholdning af Amagers lokale spillemænd 
ved årets generalforsamling.

Efter generalforsamlingen gjorde 
Bordinghus Spillemændene klar til et 
par timers glad underholdning med 
munter musik og fællessang.

Formanden introducerede på føl
gende måde.

Vi er nu nået til anden del af afte
nen, hvor Bordinghus Spillemænd vil 
underholde og fortælle.

Bordinghus Spillemænd er en del 
at Amagers lokalhistorie, hvor musik 
og sang hører til den lokale identitet.

Bordinghus Spillemænd blev etab
leret i 1977, og består af 12 glade mu
sikere, som gerne spiller for andre og 
underholder og skabe glæde omkring 
sig. For at spille i orkestret skal man 
være fyldt 60 år, og de er alle musike
re, som har en vis erfaring, inden de er 
optaget.

Orkestret spiller hver torsdag 
formiddag i Bordinghus, som er et 
forbrugerstyret aktivitetshus for Tårnby 
Kommune. Lidt som aktivitetshuset her 
på Wiedergården, dog ikke så stort.

Navnet Bordinghus stammer fra 
den tidligere ejer landbrugsminister 
Kresten 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”.

De spiller i flotte spillemandshabit
ter med hvid skjorte og røde slips. Den 
ulastelige påklædning har været deres 
kendemærke helt fra starten.

Der bliver under forløbet mulighed 
for lidt fællessang til populære Amager
melodier, og til hjælp herfor har vi trykt 
et lille sanghæfte, som nu deles ud.

Vær så god til Bordinghus Spille
mænd.

Og så blev der filet på violinerne, 
slået på strengene, mens melodien 
blev markeret med keyboard og til 
lyden af skøn saxofonmusik. En herlig 
forsanger samlede det hele i fin har
moni.

Som tak for den humørfyldte 
underholdning fik alle spillemændene 
overrakt et eksemplar af den netop 
udgivne bog ”Dragør går i vandet”.

Sanghæftet til fællessang indeholdt 
sange fra ”En søndag på Amager”, 
”Amagergildet”, ”Dragørs Pris”, ”Jeg 
har en ven” og endelig ”Åh, Amager-
land”.

Historie
Lokal

Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening

Marts 2020 ISSN 2446-3469 25. årgang

Sanghæfte til fællessang og underholdning 
med Bordinghus Spillemænd

i Wiedergårdens Festsal Tirsdag den 3. marts 2020

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.
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Historiske Dage skulle have fundet 
sted i Øksnehallen den 21. og 22. 
marts 2020, men på grund af Coro
nakrisen måtte det store arrangement 
aflyses.

Dragør Lokalhistoriske Forening 
havde satset på at kunne have mar
keret sig i Øksnehallen, men sådan 
skulle det altså ikke være.

Vi må væbne os med tålmodighed 
til næste år.

Byvandringen i ”Ballonparken” den 
29. april måtte desværre også aflyses 
på grund af Coronakrisen.

Der var mange forhåndstilmeldin
ger til arrangementet, og vi kommer 
tilbage med en udmelding om et nyt 
tidspunkt, så snart det er muligt.

For nærværende er det usikkert om 
100 års jubilæet i Baggersmindelejren 
den 3. august kan gennemføres som 
planlagt.

Det vil blive udmeldt pr. mail lige 
så snart det kan lade sig gøre.

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 udga
ve af medlemsbladet LokalHistorie, 

som en jubilæumsbog for foreningen 
med historisk 
gennemgang af 
foreningens mange 
arrangementer 
gennem tiden.

Sæt allerede nu 
kryds i kalende-
ren.



Returadresse:
DLF v/Marianne Bogø
Ternevænget 20
2791 Dragør

Næste udgave af Lokal Historie forventes udsendt november 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:
Byvandring i ”Ballonparken”
Foredrag i den historiske Ballonhangar (nu fint restaureret ridehal) og byvandring 
med ”Frede Fup” gennemføres lige så snart det er muligt.

100 års jubilæumsarrangement i Baggersmindelejren
En festlig sammenkomst med foredrag og underholdning gennemføres efter 
sommerferien, så snart det er muligt.

Fredag den 11. september 2020
Dragør Kulturnat forventes gennemført som tidligere med mange lokale aktiviteter.

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

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god sommer 

og på gensyn.


