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Det nydesignede byvåben for Dragør og Store Magleby er her anvendt som dekoration
sammen med tidligere og nuværende byvåben. Den harmoniske sammensmeltning, der
med tiden er sket for de to lokalsamfund, er bragt til en helhed.
DEN 14. NOVEMBER 1995 blev det
besluttet at stifte en lokalhistorisk forening
i Dragør.
Initiativtageren var Dines Bogø, der
gennem en årrække havde interesseret sig
for lokalhistorie, og som havde formidlet
sin viden gennem artikler, historiske bøger
og hæfter.
Medstifteren var Kurt Mathisen, der
også var interesseret i lokalhistorie, og
som boede ikke langt fra Dines Bogø. Kurt
havde et lille trykkeri i garagen, som kun
ne fremstille hæfter og tryksager i mindre
oplag til foreningens medlemmer.
Hvorfor Kurt var medstifter, har han
udtrykt således:
”Der kom en mand forbi (Dines Bogø)
og spurgte, om jeg ville være med til at

starte en lokalhistorisk forening – og jeg
sagde ja – og blev formand”.
De to stiftere fik udarbejdet vedtægter
for den nye forening og andre praktiske
foranstaltninger. Blandt andet et logo teg
net af Niels Febber Andersen, hvor Store
Magleby Kirkespir og Lodstårnet i Dragør
var sat sammen til en helhed.
Foreningens formål blev udtrykt på
følgende måde:
”Foreningen har til formål at medvirke
til at forøge interessen for Sydamagers lo
kalhistoriske værdier. Disse kan have form
af nedskrevne beretninger, fotos, levende
billeder, interviews og samtaler med loka
le personer samt andet materiale, der kan
belyse lokalsamfundets udvikling og liv i
fortid og nutid.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Foreningen har endvidere til formål
at støtte udgivelse af bøger, hæfter og
lignende med lokalhistorisk indhold,
samt at opfordre og medvirke til, at der
bliver nedskrevet beretninger og artikler
om områdets lokalhistorie med fornøden
billedmæssig dokumentation.
Gennem foredrag, udflugter og andre
arrangementer med lokalhistorisk indhold
medvirker foreningen til at fremme og
vedligeholde interessen for Sydamagers
lokalhistorie.
Foreningen ønsker det bedst mulige
samarbejde med arkiver, museer og deres
støtteforeninger.
Foreningen medvirker til at viderefor
midle lokalhistorisk materiale til arkiver
og museer, hvor materialet bedst kan
opbevares for eftertiden.”
Ikke alle inden for det lokalhistoriske
miljø i Dragør hilste dog foreningen velkommen, idet enkelte havde den opfattelse, at det var en opgave som alene de
autoriserede museer og arkiver skulle tage
sig af. At lokale ildsjæle med interesse for
lokalhistorie tog opgaven på sig, var ikke
velset overalt.
Udviklingen gennem de efterfølgende
25 år har dog til fulde bevist foreningens
eksistensberettigelse. Med godt 400 aktive
medlemmer er Dragør Lokalhistoriske
Forening i dag måske Danmarks største
lokalhistoriske forening målt i forhold
til den kommunale størrelse. Den store
opbakning til foreningens mange arrangementer vidner om en ægte interesse for
lokalhistorie. En interesse som er med til at
understøtte sammenhængskraften blandt
borgerne i lokalsamfundet.
Jubilæumsbogen omfatter i kronologisk
orden foreningens mange arrangementer
gennem de forløbne 25 år, og med illu
strationer og fotos understøttes og fremhæ
ves særlige begivenheder og tidslommer.

1996

FORENINGENS stiftende generalforsam
ling blev indkaldt til at finde sted den 19.
marts 1996 kl. 19.30 i et mødelokale i
Hollænderhallen. Indkaldelsen skete ved
en annonce i Dragør Nyt.
Efterfølgende var der foredrag af orlog
skaptajn Peter Thorning Christensen om
Københavns befæstning, som han netop
havde færdiggjort en større bog om.
I alt 13 medlemmer og gæster var
mødt frem. På generalforsamlingen blev
Kurt Mathisen valgt til formand, Dines
Bogø til næstformand, Flemming Bang til
kasserer og Niels Zibrandtsen som besty
relsesmedlem. Flere af gæsterne benyttede
lejligheden til at melde sig ind i forenin
gen, heriblandt Claus Ehlers, der straks
blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
Claus Ehlers og Dines Bogø kendte al
lerede lidt til hinanden i forbindelse med
materialeindsamlingen til Dines Bogøs
første bog om Søvang.

NU VAR FORENINGEN I GANG, og Kurt
Mathisens lille garagetrykkeri sendte det
første medlemsblad ”DLF nyt” på gaden
i maj måned 1996. Heri fortaltes om ge
neralforsamlingens forløb og det efterføl
gende foredrag, samt om et arrangement i
Dragør Bio i forbindelse med Kulturby 96,
hvor foreningen bidrog med foredragsakti
viteter. Endvidere var der indbydelse til et
besøg på B&W Museet i Strandgade med
efterfølgende kaffe og brød.
Kurt Mathisens ihærdige arbejde med
at få sat foreningen i gang blev støttet af
hans hustru Kate, som siden har efterfulgt
ham i bestyrelsen som suppleant.
DLF nyt nr. 2 blev udsendt i oktober
1996 med invitation til at besøge Luft
havnens Brandstation Vest. Man kunne
endvidere læse, at Sundby nu også havde
fået en lokalhistorisk forening, stiftet den
4. september 1996 og med formål stort
set som i Dragør Lokalhistoriske Forening.
Dines Bogø var medstifter.

Det første medlemsblad var på fire sider
og dannede prototypen for de mange
følgende medlemsblade.

Det næste medlemsblad var en invitation
til at besøge lufthavnens nye brandstation,
som Dines Bogø havde skaffet adgang til.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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1997

Sammen med medlemsbladet blev ud
delt første udgave af ”DLF special”, med
en lidt større artikel om Jægergården eller
”Den kvarte lagkage”, som arealet blev
kaldt i folkemunde. Artiklen var skrevet af
Dines Bogø og med en fotokavalkade af
bygningerne på området, som var under
opførelse.

NU VAR DEN skriftlige medlemsinforma
tion på plads og i marts 1997 indkaldes
til ordinær generalforsamling, hvor Claus
Ehlers indtræder i bestyrelsen efter Niels
Zibrandtsen, der ønskede at udtræde på
grund af stort arbejdspres i hans voksende
virksomhed.
Efter generalforsamlingen fortalte
Dines Bogø om Nyboder Skole som en
appetitvækker til det kommende besøg.
Dines Bogø vidste, at fra den tophemme
lige tyske kommandobunker ved skolen
havde der været flere direkte telelinjer til
Dragør.
Det lykkedes også at få nogle donati
oner fra Amagerbankens jubilæumsfond,
fra Dragør Kommune og Ullerup kræm
mer & Hestemarked, således at der med
medlemsbladet kunne udgives to special
numre.
Det ene omhandlede Georg Ibsens
konditori og bageri, som blev drevet på
Stationspladsen fra 1925 til 1950. Artiklen

Det første DLF special på var 8 sider og
omhandlede ”Den kvarte lagkage”.

Georg Ibsens drev sin forretning med
succes fra 1925 til 1945.

Ved besøget på lufthavnens brandstation
begyndte Dines Bogø at tage fotos. Antallet af fotos fra foreningens arrangementer
er efterfølgende fortsat eksplosivt.
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Den tidligere tyske kommandobunker
under Nyboder Skole havde Dines Bogø
skaffet adgang til, og de mange deltagere fik en stor oplevelse i det hemmelige
anlæg.
var skrevet af Bent Ibsen og med fotos fra
Dines Bogøs arkiv.
Den anden var en invitation til at
besøge den tidligere tyske kommando
bunker på Nyboder skole ved Østerport
station. Skolen blev beslaglagt af Den
tyske Værnemagt allerede den 10. april
1940 og ombygget med en betonbunker
med telefonforbindelser til tyske centraler
i både Danmark og udlandet. De to andre
lokalhistoriske foreninger på Amager var
inviteret med til dette arrangement, så
hele 70 personer fik den sjældne lejlighed
til at besigtige det store underjordiske
bunkeranlæg.
Med medlemsbladet i september fulgte
en invitation til et besøg på Københavns
Rådhus. Rundviseren var foreningens kas
serer Flemming Bang, der via sit arbejde
kendte alle kroge af det imponerende råd

Ved besøget på Københavns Rådhus fik
vi lejlighed til at se grundstenen fra 1894,
som gemmer sig i en særlig kælderhvælving.
hus. Vi fik set mange steder, der ellers ikke
er tilgængelige for publikum, og Flem
ming krydrede sit indlæg med forskellige
anekdoter fra rådhusets snart 100 årige
historie. På flere områder er Københavns
Kommune koordinerende faktor for Stor
københavn. Ønsker en kommune f.eks.
et nyt vejnavn, undersøger et Vejnavne
udvalg på Kbh. Rådhus om det kan give
anledning til forviklinger.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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DLF special fortalte om et besøg hos cykelhandler Jens Peter på Strandlinjen.
Endvidere blev udsendt et DLF special,
indeholdende et besøg hos cykelhandler
Jens Peter Andersen. Han havde en cy
kelforretning på Strandlinjen 27 i næsten
fyrre år, hvor han reparerede og solgte
cykler, og han fortalte levende og muntert
om sit liv. En beretning som er guld værd
for eftertiden, og som Dragør Lokalhistori
ske Forening har bidraget til at bevare.

1998

MED INDKALDELSEN til generalforsam
lingen i marts 1998 medfulgte et hæfte om
”Danmarks længste badebro”. Her beret
tede Claus Ehlers om badebroens sær
prægede historie som kulminerede med
optagelsen i Guinness Rekordbog. Claus
Ehlers havde taget initiativet til oprettelsen
af ”Søvang Brobisselaug”, som stadig fun
gerer i bedste velgående ved badebroens
udlægning og indtagning, og hans viden
om Søvang og badebroen er betydelig.
6
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”Danmarks længste badebro” er efterhånden blevet Søvangs vartegn, og den
har været omtalt adskillige gange gennem
årene. I 2003 havde TV2Lorry en længere reportage om badebroens historie og
badelivet.
Efter generalforsamlingen holdt
handelsgartner Poul Hoe fra ”Tritoma” et
interessant foredrag om sit lange liv i Store
Magleby og om menneskene i de gamle
huse. Da Poul Hoe blev gift med Gunhild
i 1945 var der 105 ejendomme i Store
Magleby og hele 30 servicevirksomheder:
4 købmænd, en hjulmand, tømrer, murer,

snedker, slagter, flere vognmænd, kro,
skole, kirke, kommunekontor mv. Mange
tjenestefolk kom fra Skåne, og Hollænder
ne behandlede deres folk godt. I de første
300 år kunne hollænderne betragtes som
en slags land-adel ifølge Poul Hoe.
Poul Hoe, der havde været gruppele
der i den lokale modstandsbevægelse, var
den første i rækken af personligheder i
serien: ”Ældre med lokal viden fortæller”.

Den 3. april blev Dines Bogø ved en
højtidelighed i Wiedergårdens Aktivitetshus tildelt Dragør Kommunes Sports- og
Kulturpris for sine mange lokalhistoriske
artikler og bøger. Prisen blev overrakt af
daværende borgmester Birgitte Rinhart og
folkeoplysningsudvalgets formand Allan
Holst.
Den 17. maj var der arrangeret et
besøg på Raketstation Birkelund, hvor
HAWK-eskadrille 542 havde base. Hawk
raketterne er et moderne transportabelt
forsvarssystem, som skal beskytte mod
fjendtlige flyangreb. HAWK afløste det tid
ligere Nike raketbatteri, der var stationært
og havde sin base på Kongelundsfortet.
Raketbatteriet var forberedt til at fremføre
atomvåben. Nike-mandskabet havde bolig
på Kongelundskasernen på Kalvebodvej.
Den blev senere anvendt som flygtninge
lejr for Røde Kors, men er efterfølgende
(2019) nedrevet. Epoken med militære for
svarsværker på Sydamager er i dag forbi,
men mange minder er fastholdt gennem
foreningen.
I november blev udgivet et DLF special

DLF special indeholdt en smagsprøve på
Poul Petersens mange fotooptagelser fra
befrielsesdagene på Amager i maj 1945.
om Poul Petersen fra Maglebygård, der
var ivrig amatørfotograf, og havde mange
enestående optagelser fra besættelsestiden
og befrielsen, som Dines Bogø sørgede for
blev bevaret til glæde for eftertiden.
Den 30. november var der besøg og
rundvisning på den nye Tårnby Politigård
på Kamillevej, der var taget i brug for
afløsning af den gamle politistation ved
Tårnby Rådhus. Alle besøgende fik lejlig
hed til at stille spørgsmål, og spørgelysten
var stor.

1999

MED INDKALDELSEN til generalfor
samlingen i marts 1999 fulgte et DLF
special om ”Livet på Saltholm, samtale
med en indfødt”. Det var formanden Kurt
Mathisen der fra en samtale med Hans
Zimling havde fundet interessante beskri
velser frem. Hans Zimling havde netop
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Saltholm Museum er et enestående lille museum, som er indrettet i den gamle magasinbygning, der i sig selv er en sjældenhed, som en af Danmarks eneste bygninger, der er
bygget af flintesten.

DLF special marts 1999 var om livet på
Saltholm, hvor Hans Zimling fortalte om
livet på øen, og om hans museum.
8
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fået åbnet Saltholm Museum, med et væld
af genstande han havde samlet sammen
fra livet i gamle dage. Artiklen var ledsaget
af mange private fotos.
Generalforsamlingen den 17. marts
1999 blev holdt på Kongelundsdal, idet
skovfoged Markus Sørensen efter general
forsamlingen holdt et foredrag om Konge
lunden. Kongelunden blev anlagt i 1818
og havde mange problemer i starten med
tørke og skader forårsaget af harer. Kon
gelunden blev på grund af økonomiske
problemer i 1845 købt af kongen (Frede
rik VII) for 20.000 rdl. Kongen oprettede
et fasaneri som fungerede helt til 1920.
Fra omkring 1990 er Kongelundens areal
næsten blevet tredoblet, og skoven ligger
i dag som et væsentligt aktiv i Naturpark
Amager.
Årets sidste arrangement var et besøg
på dommerkontoret på Vægtergangen
i Kastrup. Vor lokale dommer Ditlev
Nielsen viste rundt og fortalte om ste
det og dommergerningen. Indtil 1989
havde Tårnby Retskreds haft til huse på
Blegdamsvej på Nørrebro, hvorefter man

flyttede til en retsbygning i det tidligere
Superfos Kemis administration. Denne
bygning blev dog efterfølgende nedrevet
og et helt nyt dommerkontor blev opført
som nabo til Tårnby Politi.

2000

GENERALFORSAMLINGEN blev afholdt
den 28. marts i bibliotekssalen på Vest
grønningen. Bibliotekssalen blev heref
ter flittigt benyttet ved arrangementer i
foreningen.
Efter generalforsamlingen fortalte
bibliotekar Søren Willumsen om Dra
gør Biblioteksvæsen, hvor han havde sit
arbejde gennem en snes år. Dragør er
Storkøbenhavns mindste bibliotek, og det
bestod dengang af to halve biblioteker og
et lokalarkiv. I dag er der stadig to halve
biblioteker tilbage, mens lokalarkivet er
overgået til Museum Amager.
Næste arrangement var en tur til Salt
holm med besøg på museet og rundvis
ning på øen. Hans Zimling viste rundt på
museet, og hans lillebror Georg Zimling
var chauffør på ”Saltholmsbussen” rundt
på øen. Saltholmsbussen er en prærievogn
trukket af en traktor. Besøget var en stor
succes, og vil forsøgt gentaget, da delta
gerantallet var begrænset.

”Saltholmsbussen” med Georg Zimling
ved rattet førte os rundt på øen.
Med DLF nyt i august 2000 fulgte et
DLF special om ”en plads i Dragør uden
navn”. Det drejer sig om den plads, som
i dag hedder ”Nordre Væl”. Her fortæller

DLF special i august 2000 tog hul på en
sag, som optog foreningen i en længere
periode.
Dines Bogø om pladsens spændende hi
storie gennem 100 år. Oprindelig var der
på stedet et større vandhul. Den private
forening Dragørs Fremme forskønnede i
flere omgange vandhullet med stensæt
ning og springvand med forskellige figurer.
Den sidste figur populært kaldet ”Lille
Petter”, befinder sig i dag på sydsiden af
plejehjemmet Enggården. Historien om
”Pladsen uden navn” optog opmærksom
heden i den kommende periode, som det
vil fremgå efterfølgende.
Den 6. september holdt handelsgart
ner Poul Hoe Larsen et meget personligt
foredrag om besættelsestiden, hvor han på
flere måder var aktiv i modstandsbevægel
sen i Store Magleby. Foredraget var et led
i arrangementer med temaet ”Lokale med
”gammel viden” fortæller.
I novemberudgaven af DLF nyt kom
der skub i sagen om ”pladsen uden navn”.
Dragør Lokalhistoriske Forening udskrev
Dragør Lokalhistoriske Forening
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I forbindelse med afsløringen af ”Dragørbåden” havde Kurt Mathisen skrevet en
længere artikel i DLF special.

Navngivningen af pladsen uden navn
skete ikke uden dramatik på det afgørende
kommunalbestyrelsesmøde.

en konkurrence blandt medlemmerne og
borgerne om at finde et passende navn
til pladsen. Der stod tre flasker rødvin på
højkant til vinderen og afleveringsfristen
var sat til 20. november. Forslagene vil
blive behandlet af en særlig komité, bestå
ende af repræsentanter for Dragør Kom
munalbestyrelse, Dragør Beboerforening,
Dragør Borgerforening, Dragør Erhvervs &
Turistråd, Dragør Bevaringsnævn, Sam
menslutningen af grundejerforeninger i
Dragør, Dragør Museumsforening, Biblio
tekerne i Dragør, Kongevejens Gadelaug
samt Dragør Lokalhistoriske Forening. En
virkelig imponerende dommerkomite.
Med DLF nyt fulgte et DLF special med
den historiske baggrund for opstilling af
Dragørbåden på ”pladsen uden navn”. En
interessant orientering og et godt oplæg til
den forestående navnekonkurrence.
Navnekonkurrencens vindernavn var
”Skippertorvet”. Dette navn blev drøftet i

Plan og Teknikudvalget primo december
og blev vedtaget med et snævert flertal
efter en længere diskussion og indstillet til
kommunalbestyrelsen. Kommunalbesty
relsen holdt møde kort før jul, og det gik
ikke stille af. Borgmester Birgitte Rinhart
var blevet syg, og man havde ikke fået
indkaldt en suppleant. Der var således 14
medlemmer tilstede. Axel Lange indtog
som viceborgmester formandssædet, og
da navnet skulle vedtages under dagsor
denspunktet, sagde Axel Lange, at han
synes pladsen skulle hedde Nordre Væl,
for det havde han altid kaldt den. Efter
nogle lange drøftelser var der afstemning
om navnet, og der var stemmelighed mel
lem Skippertorvet og Nordre Væl med syv
stemmer til hver. Mødet blev afbrudt og
kommunaldirektøren måtte slå op i bøger
for at finde ud af, hvad man så skulle
gøre. Der kom en ny afstemning og efter
flere afstemninger var der endelig flertal
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Amagerbankens imponerende direktions- og bestyrelseslokale, findes desværre ikke mere.
Ak ja, ”Evigt ejes kun det tabte”.

for navnet Nordre Væl, som Axel Lange
havde foreslået. Og således blev det!

2001

I FORBINDELSE MED generalforsamlin
gen den 27. februar fortalte pensioneret
trafikmester Aage Pedersen om sin tid ved
Amagerbanen og HT. Aage Pedersen, der
i folkemunde blev kaldt ”Dyt Aage”, star
tede ved Amagerbanen helt tilbage i 1934
og fortalte mange muntre historier fra sit
liv med busser.
Den 18. april var der arrangeret besøg
i Amagerbankens hovedsæde på Ama
gerbrogade. Erik Housted, der var Ama
gerbankens ”interne historiker”, var den
kyndige guide. Efter en interessant filmop
tagelse fra åbningen af filialen i Dragør
blev der vist rundt i repræsentationsloka
lerne, hvor de meget smukke vægge med
indlagt træ gjorde indtryk. En del af det

fine arbejde stammede fra Frederiksborg
Slot. Erik Housted havde fremlagt en flot
lokalhistorisk udstilling, som blev diskute
ret og studeret. Sørgeligt at dette eneståen
de historiske interiør efter Amagerbankens
konkurs er forsvundet for altid.
Den 5. august var der atter arrange
ret en tur til Saltholm med 25 deltagere,
hvor vi denne gang skulle besøge Salt
holm Batteri (Fortet), der i dag er udlejet
som ”jægerhytte” for jægerne. Militær
historikeren Peter Thorning Christensen
fortalte om Saltholms Militære rolle
under Første Verdenskrig. Vi besøgte igen
Saltholm Museum ved Hans Zimling og
den medbragte frokost blev sat til livs på
Barakkegården.
Den 26. september blev priserne for
Årets Ama’rkaner uddelt, og påskønnelses
prisen blev givet til ”Søvangs Brobisser”
for deres indsats for ”Danmarks længste
badebro”. Claus Ehlers modtog prisen på
Dragør Lokalhistoriske Forening
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brobissernes vegne ved en større recepti
on i Heerings Gård på Christianshavn.
Den 16. oktober var der arrangeret
besøg på Dragør Fort, der på daværende
tidspunkt stadig var ejet af forsvaret. Vi
fik hørt om Kystartilleriet, fik startet en af
de store dieselmotorer, fik en rundtur på
fortet og forevist en række private fotos
fra krigens første år, som aldrig tidligere
havde været vist.
Den 27. oktober blev foreningens
formand Kurt Mathisen udnævnt til Fugle
konge i Dragør Borgerforening. Samtidig
blev han takket for sin store indsats for
Borgerforeningen gennem en lang årræk
ke.

Dragør Lokalhistoriske Forening gratulerede Lokalarkivet med et særnummer.

Det glade og stolte kongepar Kate og Kurt
Mathisen.

2002

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den
13. marts 2002 på Dragør Bibliotek var
der foredrag af lokalarkivar Lis Thavlov,
der veloplagt fortalte om transporterne
fra Dragør til Sverige i perioden 1943-45.
Især jødernes flugt i begyndelsen af okto
ber 1943 blev beskrevet, hvor det lykke
des at bringe ca. 700 personer i sikkerhed.
Efterfølgende har jødernes flugt været
et vægtigt element i Dragør historie. Der
er opsat en stor mindesten med relief ved
12
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60 året, der er udgivet bøger og afholdt
arrangementer, og museumsskibet Eli
sabeth er blevet et markant element af
museumsaktiviteterne.
Den 13. maj kunne Dragør Lokalarkiv
fejre 40 års jubilæum, og Dragør Lokalhi
storiske Forening bidrog med en udgave
af DLF special om arkivets udvikling og
betydning, og takkede for godt og kon
struktivt samarbejde til gensidig glæde
og fornøjelse. På jubilæumsdagen udgav
arkivet en bog om Dragør Havn i 1700og 1800-tallet, skrevet af Birte Hjorth.
Den 9. juni holdt daværende havne
foged Bent Kofoed-Hansen et interessant
foredrag om Dragør Havn i fortid og nutid,
og om de mange planer der har været om
havnens udbygning. Bent Kofoed-Hansen
viste plancher og overheads om havnens
udvikling fra den første primitive mole
til den moderne havn. Nordre Mole og
Dampskibsbroen er de ældste helt tilbage
fra 1700-tallet. Han kunne fortælle at den

Dragør Revyens can-can piger har altid
vagt begejstring.
Han sang også nogle revyviser, hvor pub
likum kunne synge med.

2003

Søvang blev markedsført som et rekreativt
område tæt ved vandet.
populære stenmole (”Kødranden”) lige
over for Dragør Strandhotel i folkemunde
blev kaldt ”Røvens hvile”.
Den 17. september var arrangementet
flyttet til Søvang Sportsklub, hvor Dines
Bogø og Claus Ehlers fortalte om Søvang
og Søvangs udvikling. Claus Ehlers var
dengang formand for Grundejerforenin
gen Søvang, som kan ”prale” af at være
Danmarks største grundejerforening og
i statistisk forstand er en selvstændig by,
større end f.eks. Gedser og Gudhjem.
Dines har stor viden om Søvang, som han
har beskrevet i ialt fem mindre bøger.
Den 19. november i Biblioteket på
Vestgrønningen holdt Willi Palm Hansen
et foredrag om Dragør Revyens historie.
Willi har været med i revy- og teaterfore
stillinger siden 1946, og har ikke blot stået
på scenen, men også virket som lysmand,
instruktør, sufflør og tekstforfatter. Willi var
en fantastisk fortæller, og hans foredrag
blev ledsaget af fotos og filmoptagelser.

I DLF NYT FRA FEBRUAR 2003 fulgte et
DLF special om ”Mordet i Kongelunden”
forfattet af Dines Bogø. Mordet, som hav
de en politisk baggrund, blev begået på
adressen Birkevej 32 i Søvang. Da Søvang
ikke var særlig kendt, fandt journalister på
at erstatte Søvang med Kongelunden, som
var kendt af de fleste.
Generalforsamlingen blev igen holdt
på Dragør Bibliotek, og efter denne
fortalte Erik Housted om den nye store
bog med titlen AMAGER, som han havde
skrevet sammen med Karl-Erik Frandsen,
Inger Kjær Jansen og Lis Thavlov. Det er
betegnende for de fire forfattere, at de alle
har dyb interesse for Amager, og de øser
beredvilligt af deres store historiske viden
om vor kære ø.
Den 11. juni var der arrangeret besøg
på Dragør Lokalarkiv med foredrag af
lokalarkivar Lis Thavlov og tidligere man
geårig ansat på det gamle rådhus Bent
Larsen, der fortalte om livet dengang. Han
begyndte som elev på rådhuset.
Med DLF nyt fra juni fulgte et DLF
special ”Min barndom på Saltholm” af
Martha Zimling Mikkelsen. Hæftet var det
hidtil største fra foreningen på 24 sider
og rigt illustreret. Martha Zimling er født
i 1921 og tilbragte de første 22 år af sit
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Bogen om Amager er et større samlet værk
om øen og dens historie.
liv på Saltholm. Hendes meget velskrev
ne erindringer er guld værd for efterti
den. Udgivelsen blev velvilligt støttet af
Saltholmsejerlauget. Martha Zimlings
barndomserindringer blev fulgt op i et
foredrag i Dragør Borgerforening den 29.
september, hvor hun fortalte levende om
sin barndom.
I DLF nyt september kunne man læse,
at Claus Ehlers var blevet udnævnt til årets
Fuglekonge i Dragør Borgerlige Skytte
lag som den første fra det fjerntliggende
Søvang. Ved samme lejlighed blev Dines
Bogø tildelt titlen som æresstorkorsridder.
Med bladet fulgte et DLF special om
”Den Danske Brigade - Danforce”. Bri
gaden blev oprettet i Sverige i november
1943, og formålet var at der blev oprettet
en elitestyrke, der skulle sørge for opret
holdelse af ro og orden i Danmark, indtil
dansk politi og militær igen var reetab
leret. Særnummeret var forfattet af Dines
Bogø, og blev fulgt op ved en foredrags
14
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Marthe Zimlings barndomserindringer på
Saltholm var på 24 sider.

Der var også kransenedlæggelse ved
mindestenen for de danske jøders redning
til Sverige fra Dragør. ”Den der redder
et enkelt menneskes liv, redder hele
meneskeheden”.
aften den 15. oktober, hvor to aktive fra
Brigaden Werner Dalsgaard og Arvid
Toudahl fortalte.
Brigadens 60 års jubilæum den 15.
november var henlagt til Dragør, hvor der
først var ceremonier i Dragør Kirke med

Pensioneret præst ved Store Magleby
Kirke Erling Agnild samlede fulde huse da
han fortalte om sin barndom og ungdom
på Sydstranden.

Wilhelm Lauritzens terminalbygning fra
1939 blev i 1999 flyttet to kilometer tværs
over landingsbanerne for at undgå nedrivning.

kransenedlæggelse, march gennem byen
med hjemmeværnsorkestret og efterføl
gende spisning på Wiedergården med
taler og underholdning fra Dragør Sang
forening. Ved samme lejlighed fik Dines
Bogø overrakt Brigadens erindringsplaket
te for hans medvirken i arrangementet.

eller gik på visit hos hinanden. En tid han
mindes med stor glæde.
Den 9. juni havde Dines Bogø arran
geret en konkurrence med titlen ”Gæt et
billede”. En række steder eller bygninger i
Dragør var delt op i et elektronisk pusle
spil. De enkelte brikker blev lagt på en
efter en, og det gjaldt om at gætte først,
hvad billedet forestillede. En lille som
merspøg for medlemmerne. Søren Arnbo
kender sin by, og han gik med flere af
præmierne.
Den 23. november var der arrange
ret et besøg i Wilhelm Lauritzens gamle
terminalbygning i lufthavnen. Bygningen
blev opført i 1939 og blev flyttet til sin nu
værende placering ved Amager Landevej i
1999. Vi så en lille film om flytningen, fik
en interessant rundvisning i bygningen og
sluttede af med kaffe og brød i ”Hammers
Restaurant”, hvor spørgelysten var stor.

2004

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den 9.
marts i Dragør Bibliotek holdt pensioneret
sognepræst ved Store Magleby Kirke Erling
Agnild et sprudlende foredrag om hans
barndom og ungdom som landligger med
familien på Solvænget på Sydstranden.
Illustreret med et væld af fotos fortalte
Erling Agnild om tiden ”hvor solen altid
skinnede om sommeren”, og der var liv og
glade dage. De mange børn legede på ve
jene, og forældrene hyggede sig i haverne

Dragør Lokalhistoriske Forening
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I anledning af 60 års dagen for befrielsen
var der foredrag i foreningen den 3. maj,
efterfulgt af et storstilet optog gennem
byen den 4. maj.

Som optakt til et senere besøg på Drogden Fyr var der udsendt et DLF special om
fyrets historie og virke.

2005

60 års dagen for Danmarks befrielse var
der et større arrangement på Dragør Havn,
hvor Dragør Lokalhistoriske Forening
havde bidraget i betydelig grad til den vel
lykkede gennemførelse. En rigtig Dragør
begivenhed der samlede hele byen.
I DLF nyt fra september var blandt an
det omtale om Københavns Befæstnings
dag, hvor Dragør Lokalhistoriske Forening
i en årrække efterfølgende har medvirket
i arrangementer på Dragør Fort og Konge
lundsfort. Med bladet fulgte et DLF special
om Drogden Fyr, der stod i fare for at blive
nedrevet (Det står der heldigvis endnu).
Den 11. oktober var der i samarbejde
med Biblioteket i Dragør arrangeret et
foredrag i serien ”Lokale med gammel
viden fortæller”. Her fortalte pensioneret
lods Jens Lydom Christensen om sit liv og
om sit virke gennem mere end 25 år som
lods i Dragør.

I FORBINDELSE MED generalforsamlin
gen den 1. marts 2005 fortalte efterfølgen
de skovfoged Sven Norup om Kongelun
den før og nu og om de fremtidige planer.
Skoven blev plantet på lejet jord i 1818 og
fik sit navn efter kongelig bevilling i 1830
”Kongelunden”. Fra 1913 har skoven hørt
under Jægersborg Skovdistrikt. I 1988
besluttede Folketinget, at man skulle satse
på, at der kom dobbelt så meget skov i
Danmark, og Kongelunden blev udpeget
som et af de områder, der ved opkøb skul
le gøres større. Og det er sandelig sket,
idet Kongelunden i dag er blevet godt tre
gange større end den oprindelige skov.
Med DLF nyt i april fulgte et DLF
special om befrielsen den 4. maj 1945.
Dines Bogø havde fra Poul Pedersen fået
en række fotos, som han havde taget i de
hektiske dage omkring befrielsen. På selve
16
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Det var ikke mindst Dines Bogøs indsats som organisator og koordinator, der stod bag det
storslåede arrangement på Dragør Havn i anledning af 60 års dagen for Danmarks befrielse den 4. maj 1945.
Den 14. november 2006 kunne Dragør
Lokalhistoriske Forening fejre 10 års
jubilæum. I den anledning blev udgivet et
DLF special, hvor enkelte nedslagspunkter
blev fremhævet. Ved 10 års jubilæet var
foreningen vokset til 150 medlemmer,
hvilket var væsentligt mere end de 50
medlemmer, man havde håbet på.

2006

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den
28. marts viste Dines Bogø en fotoserie

med titlen ”cykeltur rundt i vor kommu
ne”. Vi startede i Dragør gamle by og fort
satte på Nordstranden, videre ad Nordre
Dragørvej til Store Magleby landsby. Et
smut ad Kirkevej. Derfra sydpå til Aflands
hage og Søvang. Turen fortsatte gennem
Vængekvarteret og langs Sydstranden mod
Dragør Fort inden cykelturen sluttede i
Dragør Havn.
Claus Ehlers blev gratuleret med titlen
”Årets Ama’rkaner 2005”, som han havde
modtaget for udgivelsen af det første kort,
der dækkede hele Amager siden boghand
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Drogden Fyr blev indviet i juni 1937 til afløsning af det tidligere fyrskib ”Drogden”.
Fyret er 30 meter højt fra havbunden.

Sophus Falck byggede i 1923 et sommerhus i Dragør. Sophus Falck døde i 1926,
61 år gammel.

ler Ole Bloch udgav et kort over Amager
ca. 35 år tidligere.
Med DLF nyt i juli 2006 fulgte hele to
udgaver af DLF special. Et om Drogden
Fyr og et om Sophus Falck. Begge som
optakt til forestående arrangementer.
Den 29. juli stod foreningen for et
større arrangement, i anledning af 80
årsdagen for Sophus Falcks død og red
ningskorpsets 100 års jubilæum. Mødeste
det var ud for Sophus Falcks Alle nr. 11,
hvor Sophus Falck havde sit sommerhus
med garage. Ved afsløringen var ca. 500
personer mødt op, så det var en rigtig
Dragør-begivenhed. Dragør Lokalhistori
ske Forening fik megen omtale i de lokale
aviser, ja selv Falcks medarbejderblad
Falck-nyt havde omtale, ligesom arrange
mentet blev omtalt i Falcks 100 års jubi
læumsbog. Der sås mange fine uniformer,
også fra Dragør Brandvæsen, som deltog
med brandkøretøjer. Falck havde blandt

andet en gammel stigesprøjte, men den
mest populære var en motorsprøjte med
et specielt slukningsapparat, nemlig en
øl-hane, som forsynede de mange glade
deltagere.
Med medlemsbladet fulgte en lille bog
(32 sider) med titlen ”Sophus Falck og red
ningskorpsene i Dragør”, forfattet af Dines
Bogø. Mindepladen kan stadig ses på den
gamle garage, Sophus Falcks Allé nr. 11.
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Ca. 500 mennesker deltog i det storslåede arrangement på Sophus Falcks Allé den 29.
juli 2006. Alle sejl var sat til med et imponerende optog af brand- og redningskøretøjer
og afsløring af mindepladen, som stadig kan ses på den oprindelige garagebygning. Det
ombyggede Falck-køretøj med fadøl til at slukke publikums tørst vakte selvsagt jubel.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Den 10. august var der arrangeret en
tur til Drogden Fyr. Vi havde hyret marine
hjemmeværnskutteren MHV 813, Baunen
til sejladsen til fyret. Vi fik en meget flot
rundvisning i alle kroge af Drogden Fyr,
som har hele otte etager. Mandskabet på
tre mand bliver udskiftet en gang hver
uge. Den primære opgave er at overvåge
sundet og passe fyret.
Den 18. august sagde vi farvel til
lokalarkivar Lis Thavlov, der skulle videre
i sit lokalhistoriske liv som leder i Silke
borg. Claus Ehlers holdt på foreningens
vegne en tale og sagde blandt andet:
”Vi blev virkelig kede af det, da vi erfarede, at du skulle tiltræde en ny stilling i
Silkeborg. Vi har lært dig at kende som en
dygtig og kompetent person, som på utrolig kort tid tilegnede dig Dragørs og Store
Maglebys historie. Ikke bare det historiske
i boglig form, men også et indgående
kendskab til områdets beboere og til hver
en krinkelkrog i kommunen.
Samarbejdet med vor forening har
altid været perfekt, og jeg ved, at vi også
har bidraget ikke så lidt til Lokalarkivets
store værdifulde samlinger. Det sidste ikke
mindst takket være dit samarbejde med
Dines Bogø, der med rund hånd har indle20

Dragør Lokalhistoriske Forening

veret tusindvis af fotos og andet materiale,
og har medvirket i opklaringsarbejdet med
identifikationer og beskrivelser. Ja, I har
sågar skrevet en bog sammen i forbindelse
med 50-året for befrielsen, om Dragør og
Store Magleby under besættelsen og ved
befrielsen.
For at sikre, at du ikke vil glemme os
helt her i Dragør, vil vi som en erindringsgave overrække dig dette maleri af vor
lokale kunstmaler Mogens Amdi Thorsen,
fra et af hans yndlingsmotiver på Dragør
Havn, som en kærlig hilsen fra os alle i
Dragør Lokalhistoriske Forening.”

Farvel til Lis Thavlov

Den 8. november i biblioteket i Dragør
var der foredrags aften, hvor projektleder
Helge Erlandsen fra Ørestadsselskabet tog
os med på en tidsrejse fra anlægget af den
gamle Amagerbane op til nutiden. Den
gamle Amagerbane står foran 100 året
for åbningen, og den nye metrolinje fra
Amagerbro til Lufthavnen følger det gamle
tracé fra Amagerbanen.

2007

I FORBINDELSE MED generalforsam
lingen den 6. marts var der foredrag af
beredskabschef Børge Schaltz, der fortalte
om det kommunale brandvæsen. Etable
ringen af Dragør Brandstation lige ved den
gamle by skete i 1932, mens det kom
munale brandvæsen først kom til Store
Magleby i 1962. Der blev vist brandudstyr
og brandkøretøjer der har været anvendt
gennem tiden i lokalsamfundet, og spør
gelysten var stor.
Den 15. juni var der arrangeret et be
søg på Kongelundsfortet, hvor de lukkede
rum til kasemat-, kaserne- og depotbyg
ningerne blev åbnet. Deltagerne fik også
adgang til det Nato Luftværnsbatteri, som
blev etableret i 1953. Efter rundgangen

Befæstningshistorisk dag den 30. september 2007 foregik i strålende sol på cykel
fra Kongelunds Fort til Dragør Fort med
passende holdt undervejs blandt andet i
Søvang for at se gamle befæstningsanlæg.
var der tændt op i grillen, og foreningen
sørgede for drikkevarer.
Den 23. august var der igen besøg på
Drogden Fyr, specielt for de medlemmer,
som ikke fik plads på den tidligere tur.
På Befæstningshistorisk dag den 30.
september stod foreningen for et større
arrangement med besøg først på Konge
lundsfortet og efterfølgende på Dragør
Fort. Transporten foregik på cykel, og der
blev også lejlighed til at besigtige spor
fra anlæggene fra Første Verdenskrig i og
omkring Søvang.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Den 23. oktober var der foredrag om
den hemmelige lyttestation, som Forsva
rets Efterretningstjeneste har på Sandager
gård. Dines Bogø havde formået chefen
for FE admiral Jørn Olsen til at komme og
fortælle generelt om efterretningstjene
sten. En repræsentant for Sandagergård
fortalte om historien, og berettede blandt
andet at Sandagergård havde været i spil
som atomforsøgsanlæg. Det endte dog
med at anlægget blev placeret på Risø ved
Roskilde, mens Amager fik lyttestationen
for Forsvarets Efterretningstjeneste. Der var
selvsagt stor spørgelyst, og der blev svaret
på næsten alt. Enkelte spørgsmål blev dog
besvaret med et stort smil.

2008

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den
4. marts 2008 fortalte formanden for
Amager Museumsforening Dirch Jansen
om optakten i slutningen af 1800-tallet
og til etableringen af foreningen i 1901.
Den første bestyrelse repræsenterede hele
Amager helt ind til Christianshavn. Dirch
Jansen fortalte videre om udviklingen med
statsanerkendelse og køb af de tre gårde,
som museet ejer i dag. Formanden for
Dragør Museumsforening Carsten Dinesen
Maass fortalte om etableringen i 1930,
hvor læge Poul Dich var initiativtager.
Fra starten havde doktor Dich håbet på et
fælles museum, men det var svært at få et
samarbejde mellem de to museer. Efterføl
gende er de to museer lagt sammen i den
selvejende institution ”Museum Amager”.
Søndag den 18. maj kl. 13.00 var der
arrangeret picnictur til vort lokale veteran
bilmuseum i Strøby ved Store Magleby.
Museet er bygget op af Ingelise og Søren
Lund, og foruden veteranbiler af mærket
Peugeot så vi samlinger af radioer, model
biler, telefoner, skrivemaskiner, dukkehu
se, dåser og meget andet.
Den 9. august var der igen arrange
ret tur til Saltholm. Der var rundtur med
Saltholmsbussen med Georg Zimling ved
rattet, og vi fik en rundtur til blandt andet
Kirkegården. Under frokosten fortalte
22
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Dirch Jansen og Carsten Dinesen Maass
blev takket behørigt for deres historiske
foredrag.

Besøget på det lokale veteranbilmuseum
var en stor oplevelse.
Hans Zimling om sit liv på Saltholm, og
hjemturen blev afsluttet med en sejltur
gennem Københavns Havn inden turen
gik tilbage til Dragør.
Den 3. september var der arrangeret
byvandring med Dines Bogø og Henning
Sørensen som guider med udgangspunkt

Saltholm Museum befinder sig i den gamle stenlade bygget af flintesten. Desværre er det
meste af gavlen efterfølgende blæst ned under Bodil-stormen.
ved Dragør Lokalarkiv til ”landligger”
villaerne på Dragør Nordstrand.
Den 16. september fortalte Morten
Dreyer om træfningen på Amager mod
svenskerne under Københavns belejring
i 1658. Efter at svenskerne med 1.100
fodfolk og 400 ryttere, der var landsat
ved Dragør, havde stukket det meste af
Amager i brand igangsatte danskerne et
succesfyldt udfald fra Christianshavn,
hvorefter svenskerne tog flugten. Det
lykkedes næsten løjtnant Mikkel Skov at
fange den svenske konge Carl den 10.
Gustav, men han undslap i sidste øjeblik.
I Dragør bærer en drengespejdergruppe
navnet ”Mikkel Skov-gruppen”.
I anledning af 90 års jubilæet for stif
telsen af Det Danske Luftfartsselskab den
29. oktober havde foreningen sørget for
hele tre arrangementer. Først en foredrags
aften den 28. oktober med filmforevisning
og foredrag om DDL og senere omdan
nelsen til SAS. Den 1. november var der
besøg på SAS Museet i Kastrup under SAS

En smuk detalje fra Wilhelm Lauritzens
gamle lufthavnsterminal.
Flyhistoriske Forening, og endelig igen
besøg i Wilhelm Lauritzens gamle luft
havnsterminal.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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2009

PÅ GENERALFORSAMLINGEN den 17.
marts havde bestyrelsen foreslået en kon
tingentforhøjelse. Medlemskontingentet
havde siden foreningens start 14 år tid
ligere været 60 kr. for enkeltmedlemmer
og 100 kr. for et familiemedlemsskab, og
bestyrelsen foreslog en forhøjelse til 75 kr.
og 125 kr. Det kunne forsamlingen ikke
tilslutte sig, idet et medlem havde fore
slået en forhøjelse til 100 kr. og 150 kr.,
hvilket blev vedtaget med stor majoritet.
En flot håndsrækning fra medlemmernes
side, som vidner om stor tilfredshed med
foreningen.
Efter generalforsamlingen var der
foredrag om kommunesammenlægningen
mellem Dragør og Store Magleby i 1974.
Baggrunden var den sammenlægning der
var sket med virkning pr. 1. januar 2007,
hvor Dragør kommune forblev selvstæn
dig som følge af den såkaldte ”kattelem”,
hvor der blev etableret et samarbejde med
Tårnby Kommune på nogle særlige områ
der. Et følelsesladet spørgsmål var i 1974,
hvilket navn den sammenlagte kommune
skulle have. Dragør eller Store Magleby.
Dragørs borgmester sendte derfor en med
arbejder i fuld fortrolighed til Rigsarkivet
for at finde ud af hvilket navn, der var
det ældste. Det var Dragør. Han foreslog
derfor, at man skulle vælge det ældste
navn, hvilket Store Maglebys borgmester
gik med til. Spørgsmålet om en kommune
sammenlægning mellem Dragør og Tårnby
har siden ulmet, ikke mindst i forbindelse
med kommunalvalgene. Som et plaster på
såret fik den sammenlagte kommune et
nyt byvåben, som i hast blev udformet til
lejligheden. Et anker med en beskyttende
engel, som var inspireret af et motiv på en
kirkebænk i Store Magleby Kirke.
I maj måned deltog foreningen i
foredragsaften om Kort over Amager på
Lokalarkivet, hvor Claus Ehlers bidrog
med sin indsigt, og Dines Bogø bidrog
ligeledes i en byvandring sammen med
Henning Sørensen.
Den 10. september var der arrange
ret foredragsaften med Dragør Revyfor
24
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ening, hvor der blev fortalt og vist film fra
sidste års revy. Claus Ehlers, der også har
bidraget med tekster til Dragør Revyerne,
stod for arrangementet og fortalte om den
historiske fortid og revyerne i dag.
Den 15. september var der foredrags
aften med Ove Carlsen, der havde udgivet

en bog om Hollænderne på Amager.
Mødet blev holdt på Amagermuseet,
Nordgård, hvor Ove Carlsen redegjorde
for de mange privilegier, som hollænder
ne havde fået gennem tiden, om deres

Ove Carlsens bog ”Hollænderne på
Amager” var på 80 sider og fortalte i ord
og billeder om hollændernes interessante
historie på Amager gennem 500 år.

Udsnit af Paul Fischers maleri, hvor man har navnene på de fleste deltagere.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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styreform, om forholdet til Dragør og
meget mere. Begge byer har haft deres op
gangs- og nedgangstider, men begge har
overlevet som selvstændige bysamfund
med hver deres selvstændige kulturer, som
de efterhånden udvekslede med hinan
den. Ove Carlsen har skrevet i alt 28 små
historiske bøger om emner med relation
til Dragør. Skønt han i det meste af sit vok
senliv boede i Jylland hørte han til blandt
Dragørs ildsjæle, der gerne gjorde noget
for at berige andre. Ove Carlsen døde for
få år siden.
Den 10. november var der en fore
dragsaften i Dragør Bådelaugs hus ved
siden af den nye lodsstation, hvor den tid
ligere og nuværende havnefoged fortalte
om planer for havnen gennem tiden. Der
har været mange planer, og det er de fær
reste, der er blevet til noget. Tænketankens
meget udførlige forslag til en helhedsplan
for havnen, var netop fremlagt, og det
bliver spændende at se, om den helt eller
delvis kan realiseres.

Tidligere Flyveleder Ove Hermansen fortalte om flyvningens interessante udvikling
på Amager.
Brygge, flyvepladsen på Kløvermarken,
vandflyverne på Magretheholm, Zeppe
linerhallen på Islands Brygge samt natur
ligvis om Københavns Lufthavn i Kastrup,
der de første år havde landingsbane på
Sundet for vandflyvere. Lige fra luftfartens
tidligste barndom har Amager været i
fokus.
Den 11. maj var der filmforevisning i
Dragør bibliotek, hvor foreningen havde
fået lejlighed til at vise gamle filmoptagel
ser fra fugleskydningsarrangementerne for
Dragør Borgerlige Skyttelag. Jan Godtfred
sen havde sammenklippet de gamle film,
og Mogens Amdi Thorsen og flere andre
gav kommentarer.

De to havnefogeder Bent Kofoed-Hansen
og hans afløser John Strøbæk fortalte om
Dragør Havns historie, og planer for fremtiden. De pågår endnu!

2010

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den 2.
marts var der foredrag om Amagers luft
havne. Tidligere flyveleder Ove Herman
sen fortalte om Ballonparken på Islands
26
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Formanden Kurt Mathisen takkede Mogens Amdi Thorsen og Jan Godtfredsen for
deres indsats.

Der er anvendt meget kraftigt tømmer til
kranen, og det fik man syn for på vej op til
toppen.

At komme op i den gamle mastekran var
en kæmpe oplevelse. Højt til vejrs er der
en fantastisk udsigt over Christianshavn og
hele byen.
Den 19. maj var der arrangeret byvan
dring i Dragør i samarbejde med Dragør
Lokalarkiv og med Henning Sørensen og
Dines Bogø som guider. Og den 5. juni
havde foreningen igen arrangeret byvan
dring i Dragør med Hanne Stockbridge
som guide. Begge byvandringer havde stor
tilslutning og vejret var fint.
På årets befæstningsdag den 26. sep
tember var der igen rundvisninger på Kon
gelundsfortet med en række aktiviteter.
Befæstningsdagen blev fulgt op af et
besøg den 16. oktober, hvor pens. Orlog
skaptajn Peter Thorning Christensen viste
rundt på flådens radiostation på Holmen.
Radiostationens historie går tilbage til
1908, og den fungerede lige til 1945. Da
flåden flyttede fra Holmen i 1991 stod
radiostationen i fare for at forsvinde, men
det lykkedes at få den flyttet fra Frederiks
holm til Nyholm, hvor den er genopført
ikke langt fra Mastekranen. Denne fik vi
også lejlighed til at besøge, og nyde den

Flådens radiostation er nu et fint lille
museum.
fantastiske udsigt over Christianshavn,
København og Amager.
Den 23. november fortalte Torben
Liebst fra Sporvejshistorisk Selskab om
hans store interesseområde. Vi fik en

Torben Liebst fra Sporvejshistorisk Selskab
fremviser er lokalt stoppestedsskilt.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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grundig gennemgang af buslinier og spor
vogne på Amager, og der var rig spørgelyst
efter foredraget, der fandt sted på Dragør
Bibliotek.
Den 26. november var der præsentati
on af den nye bog ”Amager – den lyse
grønne ø” i Amager Bog & Idé i Amager
centret. Bogen er forfattet af Claus Ehlers
og udgivet på forlaget Din Bog ved Dines
Bogø.

2011

DEN 3. FEBRUAR var der arrangeret
foredrag i Kedelhuset på Wiedergården,
hvor journalist Thomas Hjortsø fra Dan
marks Radio fortalte om ”Jødernes flugt” i
et økonomisk perspektiv. Udgangspunktet
var hans bog ”Den dyre flugt”, som netop
var udkommet. Der var især lagt vægt på
transporterne fra Dragør i oktober 1943.
Mange hidtil ukendte oplysninger blev
fremlagt, og spørgelysten var stor efter det
interessante foredrag.
I forbindelse med generalforsamlingen
den 8. marts fik de fremmødte medlem
mer bogen ”Barn af Engparken” som en
gave fra foreningen. Bogen er skrevet af
Niels Febber Andersen og omhandler erin
dringer fra hans opvækst i det dengang
nye Andelsforening Engparken.

Niels Febber Andersens bog ”Barn af Engparken” giver et tilbageblik over oplevelser
fra bebyggelsens start.
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Efter generalforsamlingen blev vist en
videooptagelse af sidste års revy i Dragør,
som selvsagt vakte en del moro.
Den 25. marts var der arrangeret
besøg på Carlsberg for at se et tidligere
kommandocenter og efterfølgende se
bryggeriets besøgscenter. Fra 1938 var der
opstillet ca. 700 observationsposter, der
skulle kontrollere luftrummet for fjendtlige
fly over Danmark. Alle oplysninger for det
meste af Sjælland blev samlet i kom
mandocentret i Carlsbergs kælder, hvor
det nærmest var at sammenligne med en
bunker.

Carlsbergs kælder var et centralt element
for overvågning af fjendtlige fly i det danske luftrum op til Anden Verdenskrig.
Den 14. maj var der arrangement på
Vestvolden, hvor vi besøgte Ejby-bunke
ren. En tophemmelig betonbunker, hvor
luftforsvaret af Storkøbenhavn blev ledet
under Den Kolde Krig. Efterfølgende er
bunkeren blevet renoveret og benyttes
i dag som et koldkrigsmuseum, hvor
skolebørn kan lære om fortiden. Der var
efterfølgende rundvisning i Artillerimagasi
net, og vi hørte historien om Vestvolden.
Den 18. maj fortalte Claus Ehlers
på baggrund af den netop udgivne bog
”Amager – den lysegrønne ø” om øen
Amager i fortid og nutid. Arrangementet
foregik i restaurant Sundby Sejl for et
større publikum. Foruden Dragør Lokalhi
storiske Forening var arrangementet åbnet
for andre på Amager.

”Amager – den lysegrønne ø” blev
præsenteret ved et større arrangement i
Restaurant Sundby Sejl.

Pensioneret lods Jens Lydom Christensen
fortalte om forretninger i Dragør gennem
tiden, som han huskede dem.

Den 31. maj var der den første af flere
byvandringer i Søvang med Dines Bogø
og Henning Sørensen som guider.
Den 17. august var der arrangeret
byvandring i Dragør med pensioneret lods
Jens Lydom Christensen som guide. Han
fortalte om de mange forretninger der var
i Dragør, da han var dreng, og det var ikke
så få. Som optakt til byvandringen var der
udgivet et DLF special med beskrivelse
af de mange butikker under temaet ”En
Dragør dreng fortæller”.
Den 25. september medvirkede for
eningen igen som aktiv deltager i Befæst
ningsdagen på Kongelundsfortet.
Den 4. oktober var der foredragsaften
på Dragør Bibliotek, hvor Søren Arnbo
fortalte om sin opvækst og sit liv i Dragør.
Søren er en kendt skikkelse i Dragør, og
han kan føre sine aner flere generationer
tilbage. Mange husker ham fra hans tid i
Amagerbanken på Sydstranden.

En ægte Dragørdreng Søren Arnbo var
den næste i rækken til at fortælle om sine
erindringer.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Den 22. maj var der byvandring langs
D.B. Dirchsens Allé med Dines Bogø som
guide. Vi hørte om områdets forhistorie,
om udflyttergårde fra Store Magleby, om
”Negerlandsbyen”, flygtningelejre, Royal
Air Force-lejren og flykirkegårde ved af
slutningen af Anden Verdenskrig.
Den 21. august var der igen byvan
dring i Søvang med Dines Bogø som
guide. Denne gang var fokus på den vest
lige del af Søvang. Vi hørte om problemer
ne mellem grundejerforeningen Søvang
og den dengang eksisterende Grundejer
forening Parkvej, hvor der i 1939 i en
periode herskede nærmest ”borgerkrig” i
det ellers fredelige område forårsaget af
larmende ungdom. På turen langs Søvang
på Tværvej og Søvej hørte vi om ”Gummi
Larsen”, og det gamle marketenderi og om
Søvang under Første Verdenskrig.

2012

PR. 1. JANUAR indledtes et samarbejde
mellem Dragør Lokalhistoriske Forening
og Dragør Lokalarkiv om at udgive et fæl
les blad for medlemmer af DLF og andre
interesserede fra Lokalarkivet og bibliote
kerne. Bladet tog navnet ”Kikkenborgen”,
som tidligere har været anvendt som
nyhedsbrev fra Dragør Lokalarkiv.
Efter generalforsamlingen fortalte farve
handler Jørgen Palm Steffen om sit liv, sin
familie, og sine oplevelser i Dragør helt
tilbage fra besættelsestiden.
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Den store flok af interesserede medlemmer samles omkring den vidende guide.
Der blev blandt andet gjort holdt foran
”Sømandsbossens” tidligere villa i Søvang.

Den 4. september besøgte vi igen det
interessante veteranbilmuseum i Store
Magleby, til glæde for dem som ikke kun
ne deltage sidste gang.
På befæstningsdagen den 30. sep
tember var der sat særligt fokus på ”Den
Kolde Krig” med hele tre arrangementer
på Kongelundsfortet. Henning Sørensen
havde en vandretur nord for fortet, Kurt
Mathisen fremviste 40 mm kanonbatteriet
ved Kongelundshallen, og Dines Bogø
gennemførte en rundvisning både inde og
ude på fortet.
Den 9. oktober fortalte tidligere
havnefoged Bent Koefoed-Hansen om
”Dragør som krigshavn”. Foredraget var
en populærhistorisk gennemgang af den
rolle Dragør og Dragør Havn har spillet
i Danmarks krigshistorie. Arrangementet
fandt sted i Dragør Bibliotek.

Den 28. maj var der arrangeret byvan
dring på Dragør Nordstrand med Dines
Bogø som guide. Vi blev ført forbi en række
spændende villaer, hvoraf mange blev
opført af landliggere, og hørte historier i et
væk. Vi hørte også den interessante historie
om hvordan Dragør Sejlklubs klubhus blev
flyttet til en villahave på Nordstranden.
Den 14. juni mødtes vi i Sømands
kirken, der ligger gemt bag i gården bag
Nyhavns gamle huse, og drak kaffe på
sømandshjemmet Bethel. Det havde
vor bestyrelses-suppleant Leise Hansen
arrangeret. Bagefter var der byvandring
i området med Henning Sørensen som
guide. Turen sluttede på Café Optimisten,
der i sin tid hed Kridtpiben, og var ejet af
Jan Passer fra Dragør Kro.

2013

EFTER GENERALFORSAMLINGEN den
5. marts fortalte fhv. bibliotekar Søren
Willumsen om 30 år mellem bøger og
godtfolk. Søren Willumsen blev ansat ved
Dragør-bibliotekerne i 1981 og gik på
pension i 2012. Han havde blandt andet
ansvaret for bibliotekets kunstudstillinger.
Søren Willumsen fortalte levende om sine
oplevelser i Dragør.

Biblioteksleder Søren Willumsen blev takket for sit indlæg med boggave og lokalt øl
fra Amager Bryghus.

Leise Hansen fik sin debut som foredragsholder på Sømandshjemmet Bethel. Dykkeren foran Svitzers Bjergnings-Entreprise
overser man nemt i forbifarten.
Den 26. juli var det skånske flag hejst
på Dragør Fort, hvor Foreningen Skånsk
Fremtid med Jørgen Palm Steffen som
guide havde samlet til byvandring. Dragør
Lokalhistoriske Forening var inviteret med.
Den 10. august var der et større arran
gement med spisning i Restaurant Sundby
Sejl, hvor Claus Ehlers fortalte om Amager
og Saltholm. Spisningen var ”Amagerret
ter” efter gamle opskrifter.
Den 20. august var der arrangeret
byvandring i Dragør, hvor vi mødtes ved
det gamle krudthus på hjørnet af Møllevej
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Der blev gjort holdt ved den tidligere galgebakke lidt udenfor Store Magleby.
Vi fik adgang til Krudthuset på Bachersmindevej med den imponerende tømmerkonstruktion.
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og Krudttårnsvej. Vi hørte blandt andet om
krudthusenes historie, om soldaterlejren
ved Ternevænget, om Galgebakken og en
hemmelig bunker fra den kolde krig.
På Befæstningsdagen den 29. septem
ber medvirkede foreningen igen aktivt i
arrangementerne.
Den 8. oktober var der foredragsaften
i Dragør Bibliotek med Ove Carlsen, som
fortalte om de mange huse i Dragør hans
far murermester Henry Carlsen havde
opført. Det har han skrevet om i en af sine
mange små bøger.
Den 12. november fortalte den 91 åri
ge Bent Nielsen om sine mere end 60 år i
Dragør under temaet ”Ældre med gammel
viden fortæller”, herunder også om sine
oplevelser fra besættelsestiden, blandt
andet Den Franske Skole.

Under temaet ”Ældre med gammel viden
fortæller” causerede Bent Nielsen om sine
oplevelser. Han er i dag 98 år.

Det store livreddertårn var arkitekt Arne
Jacobsen særlig glad for. Til hans store
ærgrelse blev det væltet i 1944.

2014

VED GENERALFORSAMLINGEN den 4.
marts indtrådte bestyrelsesmedlem Claus
Ehlers som næstformand i foreningen.
Efter generalforsamlingen var der
foredrag af Dines Bogø om arkitekt Arne
Jacobsens store badeetablissement på Syd
stranden. Det imponerende anlæg blev
åbnet i pinsen 1933 med megen festivitas.
Den store succes udeblev og Badeetablis
sementet måtte efter nogle år gå konkurs.
Det store 22 meter høje livreddertårn blev
væltet under besættelsen, og efterfølgen
de er badeetablissementet fuldstændigt
blevet fjernet, men ikke i Dragør borger
nes hukommelse, hvor de ældre stadig har
erindring om badeetablissementet.
Den 4. maj var der arrangeret byvan
dring på Christianshavn med Henning
Sørensen som guide. Turen tog sin be
gyndelse på Christianshavns Torv og gik
Dragør Lokalhistoriske Forening
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gennem B&Ws gamle maskinfabrik, som
nu næsten er forsvunden. Forbi Christians
Kirken og rundt om Udenrigsministeri
et, forbi de gamle købmandsgårde, Vor
Frelser Kirke, Christiania, forbi det lille
vagthus for at slutte på Ravelinen.
Den 27. maj var der lokal byvandring
med Dines Bogø og Henning Sørensen
som guider. Turen gik fra ”Den kvarte lag
kage”, gennem Dragør Lund og gennem
de store villaområder i vængerne. Der
blev holdt hvil i en have på Hollænder
vænget for forfriskninger.

Under temaet ”Gå med i Lunden” guidede Dines Bogø og Henning Sørensen os
gennem en del af Vængekvarteret.
Den 23. august var der arrangeret
byvandring på Islands Brygge med Sussie
Paddison fra Islands Brygge Lokalhistori
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ske Forening som guide. Vi besøgte blandt
andet Hans Tausens Kirke og afsluttede
med kaffe og kage i Kulturhuset.
Søndag den 28. september 2014 var et
af højdepunkterne i Foreningens historie.
Dragør Fort fejrede 100 års fødselsdag
på Befæstningsdagen, og det blev et brag
af et arrangement. Det hele var organise
ret af foreningens utrættelige organisator
Dines Bogø.
Festlighederne begyndte med en march
gennem byen fra Nordre Væl. Søværnets
Tamburkorps var fortrop for Arveprins
Knuds gamle fine ”dollargrin”, Chrysler
Windsor årgang 1952. I bilen var hans tre
børnebørn Josephine, Camilla og Feodora
af Rosenborg, der var indbudt som særlige
gæster.
På fortet blev de på den røde løber
budt velkommen af Fortets ejer Torben
Bødtker, byens borgmester Eik Dahl
Bidstrup, Dragør Lokalhistoriske Forening
v/Claus Ehlers samt en flot faneborg. Tam
burkorpset musicerede med tattoo opvis
ning, der var rundvisninger og skattejagt
for børn, fortets store gamle dieselmotor
blev startet, der var servering af mad og
drikkevarer, og afslutning med opvisning
og koncert af 8. Regiments Musikkorps.
På jubilæumsdagen blev udgivet to store
historiske bøger, som blev signeret af
forfatterne. I alt ca. tusinde mennesker
deltog i det festlige arrangement.

De tre komtesser Josephine, Camilla og Feodora, børnebørn af fortets tidligere kommandant Prins Knud, blev budt velkommen med flagparade, rød løber og flotte blomsterbuketter.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Også borgmester Eik Dahl Bidstrups hustru Kezia fik blomster af fortets nuværende ejer og ”kommandant” Torben Bødtker.
Der var stor trængsel overalt på Dragør
Fort på 100 års jubilæumsdagen.
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Dronning Alexandrines og senere Prins
Knuds flotte Chrysler Windsor fra 1952
blev behørigt beundret. Chaufføren
imponerede med sin fine uniform, som
kun bliver luftet, når der skal transporteres
VIP-personer i Københavns Lufthavn.
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Den 23. november var der arrange
ret besøg på SAS’ historiske samlinger,
som dengang var beliggende på Amager
Strandvej 390. SAS Flyhistoriske Forening
er efterfølgende flyttet til andre lokaler på
adressen Peterdalsvej 1 i Lufthavnen, hvor
den flyhistoriske udstilling kan ses incl.
historiske film fra SAS lange og interessan
te historie.

2015

DEN 13. JANUAR var det igen lykkedes
at få adgang til Wilhelm Lauritzens gamle
lufthavnsterminal, for de af vore medlem
mer som endnu ikke havde oplevet den
unikke bygning.
Efter generalforsamlingen den 10.
marts holdt ægteparret Dorrit og Jan
Norden foredrag om deres flugt til Sverige
i 1943, efter at besættelsesmagten havde
besluttet at deportere de danske jøder til
Tyskland. Jan Norden blev sendt over Øre
sund sammen med sin bror Arthur med en
seddel om halsen. Herpå stod navnet på
en af familiens bekendte i Halmstad, som
Jan og hans bror skulle bo hos. Tidligere
var forældrene også taget til Sverige, og fa
milien blev samlet. Transporten til Sverige
foregik fra Dragør Havn, og sandsynligvis
med kutteren ”Elisabeth”. Dorrit var flygtet
med sine forældre til Sverige fra Vedbæk.

Ved en festlig reception i ”Dansehal
len” i Hollænderhallen den 20. marts blev
Dines Bogø tildelt Dragør Kommunes
Kulturpris 2014. I motiveringen blev frem
hævet Dines Bogøs livslange indsats for
at dokumentere og fastholde den lokale
historie, hvorved han har bidraget til at
fastholde væsentlige elementer til gavn
ikke blot for kommunens borgere men
også for kommende generationer. Det er
første gang i kommunens historie, at sam
me person har modtaget prisen to gange.
Den 21. april havde foreningen i
samarbejde med Danmarks Lodsforening
en foredragsaften om Drogden Fyr, med
Henning Sørensen som levende fortæller
om fyrvæsenets forhistorie i Dragør gen
nem tiden.
Den 2. maj mistede foreningen sin
aktive formand. Kurt Mathisen døde
efter nogen tids sygdom. Kurt Mathisen
var medstifter af Dragør Lokalhistoriske
Forening i 1995, og han blev foreningens
formand lige fra Starten. Foreningen er
Kurt Mathisen stor tak skyldig. Æret være
hans minde. Foreningens næstformand
Claus Ehlers udfyldte formandsposten efter
Kurt Mathisen.
Som tak for det engagerede og interessante foredrag modtog Dorrit og Jan Norden
to aktuelle boggaver.

Dragør Lokalhistoriske Forening
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Det er sin sag at gå ombord på Drogden
Fyr selv i magsvejr.
Den 19. maj var der igen en vellykket
tur til Drogden Fyr til glæde for dem, som
der ikke var plads til på sidste tur. For
eningens kasserer Lis Klynge (indvalgt i
bestyrelsen i 2015) fik her sin ilddåb som
forsyningsansvarlig, med at bakse drikke
varer m.m. ombord på skibet og efterføl
gende op ad den stejle trappe til fyret.
Den 9. juni var der arrangeret byvan
dring på Dragør Nordstrand med Dines
Bogø og Henning Sørensen som guider.
Turen var koncentreret omkring Skan
sevej, Rybakkevej og Ryvej. Vi sluttede
hos Reneé Schwaner, som kunne fortælle
spændende historier om sit hus, hvor
blandt andet ”Slangepigen Anika” havde
huseret. Reneé blev indvalgt som bestyrel
sesmedlem i 2016.
Den 30. august var der byvandring i
Sundbyøster, hvor vi fulgte Amagerbanens
spor og hørte spændende historier med

Henning Sørensen som guide. Vi mødtes
ved Lergravsparkens Metrostation og slut
tede i Restaurant Sundby Sejl med kaffe
og lagkage.
Den 6. oktober havde foreningen
inviteret gåseholder Ole H. Svendsen til
at fortælle om gæssene og deres historie
i salen i Kedelhuset. Før i tiden boede
gæssene rundt omkring i byen og fornø
jede sig på strandengene uden for byen
dagen igennem. Når mørket faldt på, fandt
de selv hjem til det rigtige hus og lagde sig
under slagbænken. I dag holder gæssene
til i ”Gåserepublikken” ved Dragør Søbad,
og det fortalte Ole Svendsen levende om.
Efter foredraget blev vist den præmierede
film ”Den sidste gåseholder”, og for at
sætte prikken over i’et havde Bent Larsen
medbragt sin flotte udstoppede gase.
Den 14. november blev foreningens
20 års jubilæum markeret ved en recepti
on på Dragør Lokalarkiv med festtaler og

Bent Larsen præsenterede med stolthed
sin imponerende udstoppede gås.

Det sidste jernbanespor fra den hedengangne Amagerbane kan stadig benyttes
med pedalbetjent dræsine.
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udgivelse af et 32 siders jubilæumsnum
mer af ”Kikkenborgen” med særlig fokus
på nogle af de markante arrangementer i
foreningens historie. Ved samme lejlighed
blev bogen om ”Kejserlodsen” udgivet, og
dette blev naturligvis også fejret.

Selve jubilæumsfesten blev fejret på
Dragør Fort den 17. november med spis
ning i restauranten (stegt flæsk og persille
sovs), og med festtaler og underholdning.
Claus Ehlers, der gennem en årrække har
leveret tekster til revyen, fortalte ved kaf
fen om revyens historie. Herefter fulgte en
videooptagelse med et uddrag af Dragør
Revyens 90 års jubilæumsforestilling med
titlen ”Fort og godt – en kanonrevy”.

chef Claus Rex, der fortalte om hvordan
historien kan blive en faktor i turismeind
satsen.
Den 6. april var der en velbesøgt
byvandring i Dragør, hvor Martin Borg
som kyndig guide ledte os gennem byen i
skibsredernes fodspor fra Dragør Museum
til Stautz Allé. Dragørs store skibsreder
H.N. Jeppesen (1815-1883) lagde grunden
til Dragørs største rederi. H.N. Jeppesen
havde syv døtre, og blandt svigersønnerne
blev to af dem imperiebyggere inden for
international skibsfart, Hans Isbrandt
sen (1891-1953) og Arnold Peter Møller
(1886-1965). Under syv stop undervejs
blev der gjort holdt ved historiske huse
med særlige ”tidslommer” om skibsre
dernes liv og virke. Turen sluttede i A.P.
Møllers fødehjem, og hvor deltagerne fik
lejlighed til at besigtige det værelse, hvor
A.P. Møller kom til verden den 2. oktober
1876. Arrangementet blev afsluttet med
lækre sandwich, som generøst var sponse
ret af Rosenkilde Catering, mens Forenin
gen stod for drikkevarer.

De festglade skuespillere byder velkommen til Dragør Fort, som blev det nye spillested efter Kedelhuset på Wiedergården.
Desværre har blandt andet corona-krisen
efterfølgende sat en stopper for løjerne.

2016

VED GENERALFORSAMLINGEN den 9.
marts blev der efter et mindre underskud
vedtaget en kontingentforhøjelse på 50 kr.
for såvel enkeltmedlemmer som familie
medlemskaber til henholdsvis kr. 150 og
kr. 200. Efter generalforsamlingen var der
foredrag af Dragørs erhvervs- og turisme

Martin Borg var den kyndige guide, da vi
gik i skibsredernes fodspor og endte hos
Lone og Erik Drøidal på Stautz Allé.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Det værelse, som skibsreder Arnold Peter
Møller kom til verden i, er i dag soveværelse for Lone og Erik Drøidal
Den 29. maj var der arrangeret byvan
dring med Henning Sørensen som guide.
Turen gik fra Absalonstatuen på Højbro
Plads rundt i det indre København til
Christiansborg, og sluttede i den gamle
flådehavn på Slotsholmen, der i dag er
bibliotekshave for Det Kgl. Bibliotek.
Den 20. juli blev første bind af afdøde
lods Hans Bach Jeppesens erindringer ud
givet ved en reception i Havnepakhuset.
Arrangementet fandt sted den dag, hvor
Hans Bach Jeppesen ville være fyldt 91
år. Bogen er udgivet af Claus Ehlers efter

aftale med forfatteren, som desværre ikke
nåede at se den færdige udgave. Første
bind på 280 sider med undertitlen ”Min
barndom i Dragør”, efterfølges af bind 2,
hvor Hans Bach Jeppesen fortæller om sin
tid ”Fra dæksdreng til lods”. I receptionen
deltog mange af Hans Bach Jeppesens fa
milie og venner, og der var underholdning
af badevennerne Fin Alfred og Mogens
Bille fra ”De Dragør Vandhunde”.
Den 9. august var der byvandring på
Dragør Sydstrand med Dines Bogø som
entusiastisk og kapabel guide. Turen star
tede på hjørnet af Wiedersvej og Vestgrøn
ningen, og fortsatte rundt om Batteribæk
ken til Gåserepublikken, Gabriel Jensens
feriehus og fortsatte over strandengene,
hvor Dines fortalte om blegepladserne,
og campinglivet langs stranden. Omtalen
omfattede også Arne Jacobsens store ba
deetablissement, som i dag er fuldstændig
forsvundet. Resterne kan findes angiveligt
som fyld under ”Den høje vej”. Turen
sluttede udendørs i Enggårdens Park, hvor
der blev serveret forfriskninger, og hvor
det også var muligt at erhverve Hans Bach
Jeppesens bog til særpris.
Den 20. august kunne Kongelunds
fortet fejre 100 års dag ved et større
arrangement med flere partnere (Dragør

I herlig sensommersol ledte Dines Bogø den store flok deltagere over strandengene til
Enggårdens Park.
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Mere end 100 personer deltog i arrangementet med foredrag og spisning.

Bente Thers med festlig maske sørgede
for at underholde med blandt andet herlig
musette-musik på harmonika.

harmonika, og vi havde fællessang om
”Bordets Glæder” med særlig hyldest til
Sven Ole. Alle gik glade og berigede hjem
fra dette festlige arrangement.
Den 8. november fortalte Bente Thers
om sin tid som krokone på Saltholm.

Kommune, Lokalarkivet og DGI). Forenin
gen deltog på flere måder. Dines Bogø
gennemførte rundvisninger og fremviste
historiske fotos og øste af sin store viden.
Den 25. september havde Dragør
Lokalhistoriske Forening på Befæstningshi
storisk Dag arrangeret foredrag og rund
visning på Dragør Fort, med Claus Ehlers
som guide.
Den 5. oktober kunne Baggersminde
lejren fejre 100 års jubilæum, og i den
anledning havde Dragør Lokalhistoriske
Forening i samarbejde med foreningen
”Smag på Dragør” et større arrangement.
Vi fik en grundig rundvisning i den store
lejr og et foredrag af oberst Hannelore
Tvedt fra Frelsens Hær. Frelsens Hær køb
te Baggersmindelejren af Krigsministeriet
i 1919 for at indrette den til sommerlejr.
I festsalen var der historisk foredrag af
Dines Bogø, efterfulgt af hyggelig spis
ning arrangeret af Foreningen ”Smag på
Dragør”. Sven Ole Rosenkilde havde tilbe
redt en herlig ”Amagergryde” efterfulgt af
æblekage med flødeskum. Under og efter
spisningen underholdt Bente Thers på sin

Tak til Bente Thers for et herligt foredrag
om at være krokone på Saltholm.
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171 tilhørere dukkede op, og vi måtte
udvide festsalen med hele forlokalet
(populært kaldet ”Strøget”) for at der
kunne blive plads til alle. Bente fortalte
åbenhjertigt om sine oplevelser ledsaget
af et righoldigt udvalg af private fotos
fra familielivet på Saltholm i 1960’erne.
Latteren rungede, når Bente afsluttede sine
fortællinger med pudsige og morsomme
bemærkninger. Dragør Video Gruppe
optog hele foredraget, og det indgår nu i
videogruppens righoldige og interessante
fastholdelse af folks fortællinger fra gamle
dage.
Den 30. november holdt Claus Ehlers
et foredrag om udgivelsen af afdøde lods
Hans Bach Jeppesens erindringsbøger. Det
er måske det største erindringsværk fra en
enkelt person, som er udgivet på Amager.
Fin Alfred og Mogens Bille underholdt
med muntre sømandsviser, og flere af
de tilstedeværende kunne supplere med
historier og oplevelser med Hans Bach
Jeppesen.

Der var smil på læberne, da der blev
fortalt anekdoter fra Hans Bach Jeppesens
erindringsbøger.

2017

VED BUDGETFORHANDLINGERNE i
Dragør Kommune i slutningen af 2016
blev det besluttet, at tilskuddet til Kik
kenborgens produktion med halvdelen af
omkostningerne ikke længere ville blive
dækket af Dragør Lokalarkiv, idet Lokalar
kivet fremover alene vil kommunikere
med borgerne i digital form. Kikkenborgen
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Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening
Marts 2017

22. årgang

Dragør Lokalhistoriske Forening – et tilbageblik
Dragør Lokalhistoriske Forening blev
stiftet den 14. november 1995 af Kurt
Mathisen og Dines Bogø med Kurt
Mathisen som formand og Dines Bogø
som sekretær.
Den første generalforsamling blev
afholdt den 19. marts 1996, hvor 13
medlemmer og gæster var mødt. Claus
Ehlers blev indmeldt i foreningen og
blev valgt til bestyrelsessuppleant. Efter
generalforsamlingen holdt orlogskaptajn Peter Thorning Christensen et
foredrag om Københavns Befæstning.
Allerede i maj 1996 udgav foreningen et medlemsblad ”DLF nyt”
på 4 sider i A5 format, med referat fra
generalforsamlingen og orientering om
kommende arrangementer mm.
Medlemsbladet er siden udgivet
4-5 gange om året suppleret med
større særnumre. Medlemsbladet var
gennemgående på 4 sider med enkelte
numre på 8 sider. Særnumrene ”DLF

special” var noget større med et sidetal
på 8 til 28 sider.
Foreningens formand Kurt Mathisen
producerede bladene og var sammen
med Dines Bogø de drivende kræfter
bag bladet og foreningens arrangementer.
Det sidste ”DLF nyt” i den oprindelige udformning blev udgivet i september 2011.
I marts 2012 ændrede ”DLF nyt”
navn til ”Kikkenborgen”, idet Kurt
Mathisen indledte et samarbejde med
Dragør Lokalarkiv, således at Kikkenborgen var et medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening og med
nyt fra Dragør Lokalarkiv, dog med
undertitlen ”DLF nyt”. Samtidig øgedes
sidetallet til 8 og bladet blev trykt i
farver.
Kurt Mathisen var fortsat ansvarshavende redaktør af bladet i den nye
udformning.
Medlemsbladets første udgave.
Logo med motiv fra Store
Magleby Kirke, Lodsstationen
og Lodstårnet er tegnet af Niels
Febber Andersen.

Det nye medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening tog navnet LokalHistorie,
og i den første udgave (22. årgang) causerede formanden over medlemsbladets
historie.
for november 2016 som medlemsblad
for Dragør Lokalhistoriske Forening blev
dermed det sidste.
Bestyrelsen i Foreningen var enige om,
at et medlemsblad til foreningens mange
medlemmer er en god måde at pleje sam
menholdet og at kommunikere kommen
de arrangementer. Endvidere er det en god
måde at kunne genopleve velgennemførte
arrangementer. ”Foreningen er inde i en
succesfuld udvikling til glæde for de man
ge medlemmer, og den udvikling søger
bestyrelsen at fastholde”, som det blev
udtrykt af formanden.
Da bladets navn ”Kikkenborgen” ikke
længere kunne benyttes, idet det tilhørte
Dragør Lokalarkiv, fik medlemsbladet nu
navnet LokalHistorie udformet i et fint nyt
bladhoved. Det første blad blev udgivet i
marts måned 2017 som 22. årgang, idet
der siden foreningens etablering løbende

har været udgivet medlemsblade. Bladet
var på 16 sider, med en forventet udgi
velsesfrekvens på tre gange årligt. Både
sidetal og udgivelsesfrekvens er dog blevet
øget ved flere lejligheder.

Den 17. februar kl. 17.00 besøgte
foreningen Thai-templet ”Watpa Copen
hagen” på Rytterager nr. 100. Templet
har eksisteret i bedste velgående siden
etableringen i den tidligere ”Skippergår
den” i 1992. I den fyldte tempelsal bød
templets leder Phra Somsak velkommen.
Han fortalte om templet og gav gode råd
om vejrtrækningen for at få et godt, lykke
ligt og langt liv. Herefter bød templet på et
overdådigt måltid af velsmagende thai-ret
ter og et stort frugt- og kagebord. Dines
Bogø fortalte om gårdens spændende hi
storie, og Jørgen Clausen fortalte levende
om sin barndom og ungdom på gården.
Jørgen hjalp til i forældrenes gartneri, hvor
der var nok at se til med dyrkning af grønt

Thai-templet bød alle deltagerne hjertelig velkommen til en uforglemmelig aften. Inden
indtræden i tempelsalen måtte alle pænt stille fodtøjet fra sig, hvorefter templets leder Phra
Somsak holdt sit foredrag.
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Ved generalforsamlingen den 21. marts
i Wiedergårdens Festsal udtrykte forman
den glæde og stolthed over, at det igen
var lykkedes at få godt 50 nye medlem
mer til foreningen, således at det samlede
medlemstal nu udgjorde 350. Et ganske
imponerende medlemstal for en lokalhi
storisk forening i en lille kommune.
Efter generalforsamlingen introduce
rede Knud Abildgren fra Videogruppen
aftenens meget interessante og seværdige
film om 500 års kirkehistorie i Dragør og
Store Magleby. Filmen gav et indgående
indblik i de to kirkers righoldige historie,
og mange detaljer blev beskrevet. Filmen
er indtalt af Poul Himmelstrup, som også
har stået for teksten. Som et lille ekstra
nummer viste leder af lokalarkivet Hen
ning Sørensen en historisk film fra 1961
om royalt besøg i Store Magleby Kirke,
med en stor del af menigheden i amager
dragter.

Filmen om de to kirker i Store Magleby
og Dragør blev belyst på fortræffelig vis i
filmen ”500 års kirkehistorie”.
Et fantastisk måltid blev serveret i spisesalen, hvor Dines Bogø holdt et historisk
foredrag om ”Skippergården” og Jørgen
Clausen fortalte om sin barndom og ungdom på gården.
sager og pasning af mistbænke, hvor der
var 600 - primært til dyrkning af meloner.
Som afslutning på et vellykket arrange
ment blev alle deltagerne forsynet med et
smukt armbånd, og foreningen udtrykte en
stor tak for en enestående aften.
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Den 25. april holdt Ph.d. i historie Lars
Bærentzen et særdeles interessant fore
drag om Forsvarets Efterretningstjeneste.
Han har været kontorchef i FE på San
dagergård i 42 år, som den 1. maj kunne
fejre 60 års jubilæum på Amager. Lars
Bærentzen fortalte om vigtigheden af at
have pålidelige efterretninger om forsvars
anliggender verden rundt, og fulgte op
med mange eksempler fra de forgangne år,
hvor trusselsbilledet er i bestandig foran
dring. ”Tys-tys” som Sandagergård bliver

Forsvarets Efterretningstjeneste har gennem 60 år haft aktiviteter på Sandagergård ved
Kongelunden. Efter sigende er det Dragørs største arbejdsplads. Den går lokalt under det
sigende navn ”Tys-tys”.
omtalt lokalt, har siden efterfølgende
mere åbnet op for deres hemmeligheder i
offentligheden.
Den 16. maj var der besøg og foredrag
i Dragør Kajak Klub i de smukke lokaler
på Strandlinjen lige overfor Dragør Strand
hotel. Kajakklubben havde netop fejret
100 års jubilæum, som verdens ældste
kajakklub. Der var i den anledning udgi
vet et flot jubilæumsskrift, som foreningen
havde støttet. Der blev vist videofilm fra
jubilæumsaktiviteterne, som var optaget
af Dragør Videogruppe. I munter stemning

Vor lokale historiker Martin Hans Borg
samlede mange deltagere til kirkegårdsvandringen og besøget i Store Magleby
Kirke.
fortalte det mangeårige medlem Niels
Febber Andersen om sin tid i klubben fra
drengeårene til i dag.
Den 20. juni var der kirkegårdsvan
dring og besøg i Store Magleby Kirke
under kyndig guide af historikeren Martin
Hans Borg. Vi dvælede ved mange af de
gamle gravsteder og fik fortalt historier,
også om det store mindesmærke for de
døde søfolk under kanonbådskrigen mod
England. Inde i kirken blev der serveret en
forfriskning, og da kirkepladserne var fyldt
godt op holdt Martin Borg et glimrende
foredrag om kirkerummet og de mange
interessante genstande, der pryder den
gamle kirke, som er Amagers næstældste.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Fredag den 25. august deltog Dragør
Lokalhistoriske Forening i arrangementet
”Frivillig fredag”, der blev afholdt i et stort
telt på havnen. Teltet rummede dagen efter
den traditionsrige ”Sildens Dag”.
Den 30. september var der igen kirke
gårdsvandring, denne gang som et efter
middagsarrangement på Dragør Kirkegård,
hvor Martin Hans Borg igen var guide.
Efter kirkegårdsvandringen var foreningen
vært ved en forfriskning i ”Skibsrederens
Have”, der er nabo til kirkegården. Ejerfor
eningens formand Martin Lönborg takkede
for den store indsats Dines Bogø har gjort
for at genetablere lågen til kirkegården.
Vi fik hørt om A.P. Møllers fødehjem og
barndom i Dragør og fik udpeget det
værelse, hvor den berømte skibsreder blev

født. Efter forfriskningen gik vi til Dragør
Kirke, der netop var blevet restaureret på
smukkeste vis. Her fik vi fortalt om kirkens
tilblivelse og interiør, og Martin Hans Borg
øste af sin righoldige viden om kirken og
byens historie. En viden han har tilegnet
sig ved udarbejdelsen af kirkens 125 års
jubilæumsskrift, der udkom i 2010.
Den 10. oktober afholdtes et efter
middagsarrangement i samarbejde med
Wiedergårdens Aktivitetshus. Dines Bogø
og Claus Ehlers fortalte om den netop
udgivne jubilæumsbog ”Glimt af Dragørs
historie – fortalt gennem kongeskjolde”,
der var udgivet i anledning af Dragør Bor
gerlige Skyttelags 90 års jubilæum.

Bente Thers i en af hendes mange forklædninger, når hun underholder på sin
harmonika.
Martin Hans Borg var igen i ilden som
guide på Dragør Kirkegård og omliggende
seværdigheder. Vi fik set den nye kirkegårdslåge til Stautz Allé, som ikke mindst
Dines Bogø havde sikret genetableringen
af. Og igen var der flot servering inden
vi begav os til ind til seværdighederne i
Dragør Kirke.
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Den 31. oktober havde Bente Thers
taget sin harmonika med og holdt et
levende foredrag om sit liv med musik.
En fyldt sal rungede af harmonikaspil og
fællessang imellem Bentes interessante
fortællinger om utallige musikalske begi
venheder i sit liv.

Der var fuldt hus i Wiedergårdens festsal til Majken Thorsens foredrag om sit lykkelige liv i
kunstens verden sammen med ægtefællen kunstmaler Mogens Amdi Thorsen.

2018

DEN 13. FEBRUAR havde vi besøg i
festsalen af Majken Thorsen, der fortalte
om sit lykkelige 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 to år tidligere. Majken fortalte
om sin barndom og ungdom på Sydstran
den, og om det livslange ægteskab og
det gode samarbejde med Mogens, om
deres oplevelser og fællesskab i billed
kunstens verden, med landskabsmalerier,
portrætmalerier og illustrationer til store

ugeblade. En skov af hænder røg i vejret,
da formanden spurgte, hvor mange af
de tilstedeværende, der havde et maleri
hængende af Majken eller Mogens, og det
vidnede til fulde om den store glæde, der
er ved deres malerier. Aftenen blev ind
ledt med en lille film af Jan Godtfredsen
optaget i 2010, som gav et miniportræt af
Mogens og Majken med titlen ”Et maleri
bliver til”.
Efter generalforsamlingen den 20.
marts var der foredrag af Nils Schiøn
nemann, der fortalte om sin barndom
og ungdom i Dragør, og familiens lange
tilknytning til Dragør By og havn. Selv om
Nils Schiønnemann er flyttet fra Dragør
for mange år siden, har han genoplevet
sin kærlighed til byen ved at dykke ned
i familiens historie. Hans oldefar Laurits
Schiønnemann var skibsreder og skibs
fører i Dragør. Bedstefaderen havde en
større tømrervirksomhed på havnen ved
siden af Dragør Museum, og faderen Eiler
Schiønnemann var havnefoged i Dragør
i en lang årrække. Foredraget var krydret
med tidstypiske indspilninger på gamle
rejsegrammofoner, hvoraf den ældste var
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Blandt de afspillede lakplader var blandt andet ”Den allersidste dans”, og det fik nogle af
tilhørerne til spontant at omdanne foredragssalen til en dansesal, og det forhøjede naturligvis stemningen blandt publikum.
Thomas A. Edisons originale apparat fra
slutningen af 1800-tallet. Nils Schiønne
mann forærede til foreningen et smukt
maleri af Dragør Havn fra vand-siden med
to af de ældre lodsbåde ved Dampskibs
broen, samt en særpræget metalæske fra
barkskibet ”Trinidad”, som havde været
anvendt til opbevaring af skibets logbog.
Begge genstande er overdraget til Museum
Amager, hvor de vil indgå i udstillingsgen
standene på Dragør Museum og Dan
marks Lodsmuseum.
Den 10. april var der foredrag af Salt
holmsentusiasten Klaus Mønsted Peder
sen, der fortalte om Saltholmsmaleren Th.
Philipsen, som er emnet i hans impone
rende bogværk ”Theodor Philipsens Salt
holm – en tidsrejse”. Ideen bag bogen er,
at der tages et nøjagtigt foto fra de steder
på Saltholm, hvor Th. Philipsen i sin tid
havde sat sit staffeli, således at man kan
sammenligne landskabet fra dengang i
slutningen af 1800-tallet til i dag. Cirka 40
malerier med motiver fra Saltholm er ble
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Klaus Mønsted Pedersen er kommet på
Saltholm gennem mere end 25 år, og øen
har altid fascineret ham. Bogen dokumenterer, hvordan Saltholm ligger uforandret
mere end 100 år efter, at Theodor Philipsen skabte sine banebrydende malerier.
vet parallelfotograferet med samme motiv,
samme vinkel, samme årstid og samme
belysning som for mere end 100 år siden.
På Saltholm har tiden næsten stået stille,

Claus Ehlers fik overdraget et dedikeret
eksemplar af bogens forfatter.

og forandringerne er kun få på den grønne
ø i Øresund. Klaus Mønsted fortalte om
Th. Philipsens liv, om hans kunstneri
ske udvikling og uddannelse, om hans
mange rejser, hans venskab med maleren
Gauguin, og hans kærlighed til Saltholm
og kreaturerne på øen. Mange spændende
malerier fra bogen blev gennemgået og
forklaret med Klaus Mønsteds levende og
inspirerende fortællemåde.
Den 22. maj blev bogen præsenteret
ved en reception på Bryggergården ved
Kastrup Havn, hvor Claus Ehlers og Dines
Bogø repræsenterede Dragør Lokalhisto
riske Forening. Claus Ehlers har bidraget
ved bogens tilblivelse med sin store viden
om Saltholm.
Den 23. maj var der besøg i Dragør
Golfklub, der to år tidligere kunne fejre
25 års jubilæum. Golfklubbens næstfor
mand Ulrik Ankerstjerne bød velkommen,
og stemningen blev ikke mindre, da han
annoncerede at klubben gav et glas øl
eller vin til deltagerne. Med drikkevarer

fra baren gik vi udenfor, hvor Ulrik Anker
stjerne fortalte om golfklubbens historie
og udvikling. Golfbanen blev indviet af
daværende statsminister Poul Schlüter
den 15. august 1991, og i jubilæumsåret
lykkedes det for golfklubben at købe hele
anlægget, således at klubben efter 25 år
nu er blevet herre i eget hus. Efter foredra
get blev der lejlighed til at prøve golf-spil
lets finesser, både på putting range og på
driving range. Det vellykkede arrangement
blev afsluttet med et selvbetalt måltid på
klubbens Café Mulligan, og arrangementet
sluttede først da de sidste solstråler gik
ned over golfbanen.
Den 12. juni var der arrangeret byvan
dring på det ukendte Amager. Det skete
ved et besøg på den tidligere Artillerivej
ens Kaserne, som nu er en del af Statens
Seruminstitut. Et historisk område, som
ellers ikke er tilgængeligt for offentlig
heden. Guiden på turen var afsnitsleder
og systemadministrator Jan Findsen, som
havde nøgle til de mange spændende byg
ninger. Vi fik blandt andet lejlighed til at
kigge ind i Danmarks Nationale Biobank,
hvor utallige biologiske prøver opbevares
under sikre forhold. Vi fik også en rund
gang i den tidligere direktørvilla med det
imponerende bibliotek, et kig i den store
gymnastiksal og en tur på det imponeren
de loftsrum. I tilslutning til de frie drik
kevarer bød foreningen på en velsmurt
sandwich fra Sven Ole Rosenkilde.

Deltagerne fik lejlighed til at kigge ind
i Danmarks Nationale Biobank, hvor
utallige biologiske prøver opbevares under
sikre forhold.
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Som en spektakulær sommerspøg den
22. maj blev den store granithavfrue afslø
ret på Dragør Fort. Det var formand Claus
Ehlers, der forklædt som ”Dragørgåsen”,
deltog i afsløringen.
Den 28. august var der byvandring
i Dragør med Jørgen Palm Steffen som
guide. Vi mødtes på Badstuevælen, hvor
Jørgen fortalte om sin gamle legeplads og

de mange personligheder, der boede i hu
sene på Badstuevælen. Turen gik gennem
det Gamle Dragør til Dragør Skole, hvor
Jørgen fortalte om sine klassekammerater
og skolelivet dengang. Gennem Nyby gik
turen mod det gamle anlæg, der efterføl
gende er inddraget til kirkegård. Mange
muntre og interessant historier øste Jørgen
af på turen gennem byen til Strandlinien,
hvor der var stop for servering af forfrisk
ninger ud for Nam-Nam, der velvilligt
havde stillet sine udendørs faciliteter til
rådighed for foreningen.
Den 4. september var der foredrag om
Søvangs historie i anledning af Grundejer
foreningen Søvangs 100 års jubilæum.
Grundejerforeningen er med sine 650
medlemmer Danmarks største og det var
Dines Bogø og Claus Ehlers, der øste af
deres store viden om Søvang i Wieder
gårdens Festsal. Foredraget blev gentaget
den 16. september i Baggersmindelejren
for medlemmer af Grundejerforeningen.
En storstilet jubilæumsfest blev afholdt
i Søvang den 22. september, hvor fore
dragsholderne var inviteret med.
Den 20. november fortalte museums
inspektør ved Museum Amager Christi
an Aagaard om forsvarsanlæggene på
Sydamager under Første Verdenskrig.
Christian Aagaards historiske fokusområde

Jørgen Palm Steffen fortalte blandt andet om oplevelser fra den gamle Dragør Skole.
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De mange forsvarsanlæg på Amager under
Første Verdenskrig.
er Danmark under de to Verdenskrige.
Han havde netop stået for en særudstilling
på Amagermuseet og havde skrevet en
videnskabelig artikel med titlen ”Sydfron
ten 1914 til 1918 – Amager og krigen der
aldrig kom”. Christian Aagaard berettede
om de mange problemer, der opstod med
de lokale landmænd, som fik beslaglagt
deres jord og bevægelsesfrihed, men også
om de mange venskaber der opstod mel
lem de tusindvis af indkaldte soldater og
de familier, som husede de mange mænd.

DEN 22. JANUAR var der et større arran
gement i Wiedergårdens Festsal under
temaet ”Lokalhistorie på sangens vinger”.
Pianisten Carol Conrad, der har haft
bopæl i Dragør de seneste 25 år, berettede
om sit spændende liv med musik. Hun er
født i Chicago i USA og begyndte allere
de som tre årig at spille klaver, som hun
havde talent for. Hun blev senere uddan
net som klassisk pianist og repetitør for
operasangere, men har samtidig bevaret
kærligheden til den lettere genre. Sammen
med Thomas Peter Koppel har hun etab
leret ”Operettekompagniet”, som sætter
operetter op og turnerer rundt i landet og
spreder glæde og humør. Vi fik prøver på
klassiske klaverstykker med Chopin og
muntre musikstykker, mens Carol Con
rad berettede om sit liv. Derefter fortsatte
arrangementet med ”Lokalhistorie på san
gens vinger”. Et sanghæfte med 10 sange
med lokalhistoriske temaer blev uddelt, og
hver sang blev introduceret med lokalhi
storiske anekdoter fra de forskellige tids
lommer tilbage fra 1848 til i dag, og Carol
Conrad akkompagnerede fællessangene

Thomas Peter Koppels entre med sang og dans vakte stor jubel i Wiedergårdens Festsal.
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Lokalhistorie på sangens vinger

Amagers store jubilæums-år
I det forløbne år har der været mange
markante historiske jubilæer på Amager, som det nok er værd at dvæle lidt
ved i dette tilbageblik.

Nogle af jubilæerne har ikke haft
den store bevågenhed i offentligheden,
men det vil Dragør Lokalhistoriske Forening hermed forsøge at råde bod på.

400 års jubilæum
For byen Christianshavn

Sanghæfte
til Arrangement i
Wiedergårdens
Festsal
Tirsdag den
22. januar 2019
med pianisten
Carol Conrad
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på klaver. Efter de mange sange, hvor der
blev sunget igennem i herlig stemning,
havde Carol Conrad en overraskelse i ær
met, idet hun havde formået Thomas Peter
Koppel til at springe frem og synge for fuld
skrue til alles store begejstring. Det blev
mildt sagt en helt fantastisk aften i Dragør
Lokalhistoriske Forening.
Efter generalforsamlingen den 12.
marts i Wiedergårdens Festsal var der fore
drag af arkitekt Jan Engell om Dragørs vej
til verdens kulturarv. Jan Engell 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 Engell
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 hi
storiske huse. Jan Engell har deltaget aktivt
i UNESCO-arbejdsgruppen, som har ud
arbejdet det imponerende og digre værk,
der har dannet et succesfyldt grundlag for
ansøgningen til at byen med havnen kan
blive optaget som verdens kulturarv.
54

Dragør Lokalhistoriske Forening

Helt fra Middelalderen var der ti små
byer på Amager. Fra nord var det
landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester. Dernæst Tårnby med landsbyen
ved Amagers ældste kirke, der kan
datere sin historie helt tilbage i midten
af 1100-tallet. Byen Kastrup omkring
havnen ved ”Kastrup Knæ”, og den
forsvundne landsby Maglebylille,
som lufthavnen efterfølgende opslugte. Udflytterlandsbyerne Tømmerup,
Viberup og Ullerup og endelig byerne
på Sydamager ”Hollænderbyen” Store
Magleby og søfartsbyen Dragør, der
kan føre sin historie tilbage til de store
sildemarkeder i Middelalderen.

Februar 2019.indd 1

Christianshavns byvåben fra 1639, da
byen fik privilegie som købstad. De to
kanonrør gennem bymuren markerer,
at der er tale om en befæstet by.

12-02-2019 15:00:45

I medlemsbladet blev året 2018 betegnet
som Amagers store jubilæumsår. Christianshavn 400 år, Kongelunden 200 år,
Søvang 100 år, Det Danske Luftfartsselskab 100 år, Første Verdenskrigs afslutning
100 år, Jødernes flugt til Sverige 75 år,
Ørestadsselskabet 25 år.
Den 30. april var der foredragsaf
ten med museumsleder Søren Mentz
fra Museum Amager. Engageret og med
stor entusiasme fortalte Søren Mentz om
museernes historie og udvikling, og han
afsluttede sit foredrag med en afsløring af
en foreløbig skitse af Peter Carlsens store
maleri om Amager, med historiske rødder
og et kig ind i fremtiden. Maleriet blev
officielt afsløret nogle måneder senere ved
en velbesøgt reception på Amagermuseet
den 26. juni, hvor det fik en separat udstil
ling. Efterfølgende er det indgået i Dragør
Museum på Havnen efter museets store
renovering og ombygning.
Den 26. maj kl. 14.00 inviterede for
eningen til en byvandring i en for mange
ukendt del af Dragør Kommune, nemlig
Rosenlundskvarteret mellem Kalvebodvej

Pause til forfriskninger i en historisk have på byvandringen i Rosenlundskvarteret, menes
solen endnu strålede på de mange deltagere.
og Kongelunden. Vi startede i skovbørne
haven ”Burlunden”, en meget stor børne
have med plads til i alt 300 børn fordelt
i fem afdelinger. Børnene kommer alle
fra Amager og bliver kørt til stedet hver
morgen i seks store busser. Navnet Burlun
den er en sammentrækning af Burmeister
og Kongelunden, idet den blev etable
ret af Burmeister & Wain i 1954 som et
fristed for de ansattes børn. Den blev købt
af Københavns Kommune i 1972 og er
efterfølgende udbygget betydeligt. Efter
kaffe og wienerbrød startede byvandrin
gen i kvarteret, hvor lokale og Dines Bogø
fortalte om området og de mange særpræ
gede huse og haver. Der blev også gjort
et passende ophold i haven til et historisk
hus, hvor foreningen bød på drikkevarer.
Den 18. august kl. 14.00 var der
byvandring på Amagerbro med Henning
Sørensen som guide. Vi begyndte ved
Amagerbro Metrostation ved Amager Cen
ter, og der blev gjort holdt ved forskellige
tidslommer. Vi så de smukke to-etagers
byhuse i Sverrigsgade bygget som arbej
derboliger for ansatte på B&W. Vi var
inde på Sundholm, bygget i 1905 efter at

Henning Sørensen var den kompetente
guide på byvandringen på Amagerbro.
Sundby Kommune (Sundbyernes sogne
kommune) var blevet indlemmet i Køben
havns Kommune. Vi var inde på Amager
Fælled Skole og fulgte DSB’s gamle jern
banestrækning gennem Svinget og Store
Møllevej. Vi hørte om jernbanens historie,
og vi var inde i gården til Amagerbankens
gamle hovedsæde og gik gennem Vor
Frelsers Kirkegård til udgangspunktet ved
Amagerbro Metrostation. Her tog Claus
Ehlers over og førte os til Amagers eneste
Odd Fellow Loge i Jacob Holms Gade
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Claus Ehlers førte deltagerne til ”de hellige haller” i Amagers eneste Odd Fellow Loge
”Christian den 4.” i Jacob Holms Gade. Logesalen er etableret i 1895 og er i dag Danmarks
ældste Odd Fellow Logesal.
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
Danmarks ældste Odd Fellow Logesal.
Den 27. august var der byvandring
i den Gamle By i Dragør, hvor filmkon
sulent 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”.
Turen gik gennem den gamle by til hav
nen, og Dines Bogø supplerede undervejs
med ekstra oplysninger. Der var ophold
på Hans Isbrandtsens Plads med forfrisk
ninger 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 bidrog Dines Bogø med en vel
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besøgt byvandring (149 deltagere) under
temaet ”Gestapos sidste aktion i Dragør”.
Turen gik fra Villa Pax på Annasvej til
sprøjtehuset ved Dragør Skole.
Den 14. august var der ”Verdens
premiere” i Dragør Bio på videofilmen
fra Dragør Borgerlige Skyttelags 90 års
jubilæumsskydning. Claus Ehlers, der
har været medlem af Dragør Borgerlige
Skyttelag i 40 år indledte og fortalte om de

Hæftet ”Segl, symboler bomærker og byvåben på Amager gennem tiderne..!” blev udleveret til deltagerne i arrangementet. Borgmester Eik Dahl Bidstrup fremviste den imponerende borgmesterkæde, som alle fik lejlighed til at studere på nærmeste hold.
mange traditioner, der er omkring Skyt
telagets årlige fugleskydning, som nu er
fastholdt og bevaret på film.
Den 17. september i Wiedergårdens
Festsal var der foredrag om segl, symbo
ler, bomærker og byvåben på Amager
gennem tiderne. Omdrejningspunktet var
det af Flemming Brylle og Jens Windings
udviklede nye ”Brand” for Dragør. Et en
kelt grafisk symbol, som kan binde de to
gamle bysamfund Dragør og Store Magle
by sammen. Borgmester Eik Dahl Bidstrup
fremviste den imponerende og særpræ
gede borgmesterkæde, som deltagerne
fik lejlighed til at nærstudere. I tilslutning
til foredraget var trykt et 40-siders hæfte
forfattet af Claus Ehlers og Dines Bogø,
som deltagerne kunne tage med hjem til
nærmere studium.
Den 22. oktober var der foredragsaften
i Wiedergårdens Festsal, hvor museums
inspektør Christian Aagaard fortalte om
”Dragør Museum i nye klæder”. Chri
stian Aagaard løftede sløret for den nye
indretning og de planlagte udstillinger til
åbningen.
Den 19. november var der fuldt hus
i Wiedergårdens Festsal, da Bente Thers
for tredje gang gæstede foreningen med

Bente Thers i sine hjemlige omgivelser.
et foredrag. Denne gang fortalte hun 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, 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 fotoalbum, som Dines
igen beredvilligt havde bearbejdet til elek
tronisk form.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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DEN 18. JANUAR kunne vinterbaderfor
eningen ”De Dragør Vandhunde” fejre
50 års jubilæum ved en storstilet fest i
Hollænderhallen. Ved samme lejlighed
blev bogen ”Dragør går i vandet” udgivet.
Bogen er forfattet af Claus Ehlers og Dines
Bogø.

Dragør går i vandet

Claus Ehlers og Dines Bogø

Dragør går i vandet
i bølgen blå, med godt humør og højt til himlen
i sol, blæst, regn og is!
Vinterbaderforeningen
”DE DRAGØR VANDHUNDE”

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

50 år
1970 - 2020

Forlaget Din Bog, Dragør

07-01-2020 09:14:38

”De Dragør Vandhundes” 50 års jubilæum
blev blandt andet markeret med en jubilæumsbog ”Dragør går i vandet”.

Efter formandens ihærdige arbejde lykkedes det inden jubilæet at få kommunen
til at opsætte navnet ”Dragør Søbad” på
badeanstalten.

Som tak for foredraget fik Niels Elers Koch
overrakt tre lokalhistoriske bøger med
dedikation.

Den 21. januar havde foreningen
formået direktør og chefredaktør for Trap
Danmark professor Niels Elers Koch til at
komme og fortælle historien bag Trap og
om bogen om Dragør. TrapDanmark er
efter eget udsagn verdens mest omfatten

de beskrivelse af en nation. Det blev til
fulde dokumenteret under foredraget, og
de mange spørgsmål og kommentarer det
affødte, viste deltagernes interesse. Dragør
Lokalhistoriske Forening har været formid
ler af bogen ved at købe 130 eksemplarer,
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som er videresolgt til medlemmerne og
andre interesserede med stor rabat.
Den 13. februar var Wiedergårdens
Festsal dekoreret til den forestående faste
lavn. Palle Cranil berettede om de mange
fastelavnstraditioner i Store Magleby og
Cythia Bech fremviste sin store samling af
fastelavnsgenstande. Endvidere blev der
vist historiske lokale film om fastelavn
gennem tiderne.
Efter generalforsamlingen den 3. marts
underholdt Bordinghus Spillemænd med
munter musik og fællessang. Bordinghus
Spillemænd er en del af Amagers lokalhi
storie. De blev etableret i 1977, og består
af 12 glade musikere, som gerne spiller
for andre og underholder og skaber glæde
omkring sig under mottoet ”Spil musik til
glæde for dig selv og andre”. Foreningen
havde til lejligheden fremstillet et sang
hæfte med lokale Amagersange, og der
blev sunget lystigt, filet på violinerne,
slået på strengene og trykket på tasterne til
key-board og saxofon.
Kort efter generalforsamlingen blev
hele Danmark lukket ned på grund af
Corona-smitten (Covid 19). Mange lokale
arrangementer blev aflyst og også et par
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De rige fastelavnstraditioner i Store Magleby og Dragør blev fortalt af Palle Cranil,
mens Cythia Bech fremviste fastelavnsgenstande fra sin samling.

arrangementer for Dragør Lokalhistoriske
Forening.
Det var Historiske Dage i Øksnehal
len, som var planlagt til weekenden den
21.-22. marts, men måtte aflyses. Dragør
Lokalhistoriske Forening skulle for første
gang deltage aktivt på en fælles stand med
andre lokale kulturinstitutioner.
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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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Dernæst måtte byvandringen i Bal
lonparken og besøget i Ballonhallen
på Islands Brygge aflyses. Der var stor
forhåndsinteresse fra medlemmerne, og vi
håber, at arrangementet kan gennemføres
i 2021.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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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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Under temaet ”We will meet again”
udkom medlemsbladet “LokalHistorie i
maj 2020, hvor der ud over referat fra ge
neralforsamlingen var beskrevet en række
historiske pandemier, som har ramt verden
gennem tiden. Blandt andet pestepide
mierne i Middelalderen kendt som ”Den
sorte død”, koleraepidemier, koppeepi

demier, tuberkulose, Den spanske syge,
polio, Hiv og Aids, kogalskab, fugleinflu
enza, svinepest og nu Coronavirus.
Efter sommerferien lykkedes det den
3. august at gennemføre det store 100
års jubilæum i Baggersmindelejren,
som markering af Frelsens Hærs åbning
af sommerlejren for børn. På grund af

100 års jubilæet for Frelsens Hær i Baggersmindelejren blev gennemført med stor succes.
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Corona-restriktionerne var deltagerantallet
begrænset til 70 personer, som alle fik en
interessant aften. Repræsentanter for Frel
sens Hær fortalte om hærens historie, om
lejren i detaljer og der blev også under
holdning med fællessang. Raslebøsserne
med slogan’et ”Pengene, eller vi synger!”
gik rundt, og medlemmerne var gavmilde,
og foreningen supplerede op.
Den 1. september gennemførtes i
samarbejde med Wiedergårdens Arrange
ments-gruppe et foredrag af Dines Bogø
med temaet ”Det der ikke blev fortalt om
Dragør” i forbindelse med afslutningen på
Besættelsen. Her var deltagerantallet som
følge af Corona-krisen begrænset til 70
personer.

Vi kom ind i haven i nr. 20 og fik fortalt
om søen, som efter sigende rummer en
vildfarende hest med rytter.

Der blev serveret forfriskninger i Lisbeth
Dam Larsens have på Batterivej.

Med Dines Bogø som guide fik vi byvandringer op og ned ad Drogdensvej to
dage i træk. Begge byvandringer havde 50
deltagere, som var det maksimale.

Den 11. og 12. september blev der
gennemført byvandringer ”Op og ned ad
Drogdensvej” med Dines Bogø som guide.
De to byvandringer var begrænset til 50
personer som følge af forsamlings-forbud
det. Byvandringerne var egentlig forenin
gens bidrag til Dragør Kulturnat, men den
blev som bekendt aflyst. I stedet blev de
gennemført som to rene foreningsarrange
menter.
Den 22. september var der arran
gement i Wiedergårdens Festsal med
Bente Thers under temaet ”Mig og mine
mænd – et hudløst ærligt foredrag”. Bente
sprudlede som sædvanlig, og deltagerne
fik en dejlig aften. Her var deltagerantallet
begrænset til 50 personer, som følge af
forsamlingsforbuddet.
Til markering af Befæstningsdagen den
22. september holdt Dines Bogø og Claus
Ehlers et historisk foredrag og rundvisning
på Kongelundsfortet i samarbejde med
Kongelundens Outdoorforening. Temaet
var baggrunden for Første Verdenskrig og
fortets historie.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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Den 27. oktober skulle der have været
et arrangement med foredrag af muse
umsleder Søren Mentz om hans nye bog
”Portræt af et lokalsamfund” med under
titlen ”Fra Amagerdragt til røvgevir”. På
grund af coronasmittens opblomstring i
efteråret måtte dette foredrag aflyses. Det
bliver gennemført i 2021, så snart det kan
lade sig gøre.
Det bliver dejligt, når foreningens med
lemmer igen vil kunne mødes under nor
male forhold, men indtil da må vi væbne
os med tålmodighed.

Den 17. november skulle Foreningen fejre sit 25 års jubilæum, men som følge af de skærpede corona-restriktioner er arrangementet udskudt til første halvdel af 2021.
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I Foreningens virke gennem 25 år er
det lykkedes at udgive i alt 110 med
lemsblade af større eller mindre omfang.
Medlemsbladene er et bindeled til med
lemmerne og orienterer om kommende
arrangementer og andet af interesse for
medlemmerne. Endvidere dokumenteres
afholdte arrangementer til glæde for delta
gerne og til orientering for dem, der ikke
kunne deltage.
I årene fra 1996 til 2011 blev der udgi
vet i alt 77 medlemsblade alle i sort/hvid.
I årene 2012 til 2016 blev der udgivet
i alt 20 medlemsblade i samarbejde med
Dragør Lokalarkiv under navnet ”Kikken
borgen”. Medlemsbladene var nu i farver,
og indholdet var nogenlunde ligeligt delt
mellem information til medlemmerne og
orientering fra Lokalarkivet.
Siden 2017 har foreningen i eget regi
udgivet foreløbig 13 medlemsblade alle i
farver under navnet ”LokalHistorie”.

Udsendelse af medlemsblade har
foreningens sekretær Marianne Bogø stået
for i en årrække. Det er et stort arbejde,
som ikke er blevet mindre som følge af
det stadig stigende antal medlemmer i for
eningen. Marianne Bogø sørger også for at
alle nyindmeldte som velkomst modtager
et pænt udvalg af foreningens udsendte
blade.
Medlemsbladene har, som det er frem
gået af denne jubilæumsbog, været med
til at dokumentere den lokale historie i
Dragør Kommune og også i en vis grad for
det øvrige Amager. En indsats som besty
relsen med rette kan være stolte af at have
medvirket til.

Årets sidste bestyrelsesmøde, hvor fejringen af foreningens 25 års jubilæum skulle planlægges i detaljer, fandt sted den 30. september 2020 på Dragør Fort. Foreningen havde
velvilligt fået stillet et lokale til rådighed i Fortets restaurant.
På mødet stod det klart, at de planlagte jubilæumsaktiviteter den 17. november 2020 i
Wiedergårdens Festsal ikke var mulige at gennemføre på grund af corona-restriktioner.
Bestyrelsens medlemmer på jubilæumsdagen: Fra venstre kasserer Lis Klynge, bestyrelsessuppleant Kate Kamper Mathisen, næstformand Dines Bogø, formand Claus Ehlers, bestyrelsesmedlem Renee Schwaner, sekretær Marianne Bogø og bestyrelsessuppleant Ingelise
Lund.
Dragør Lokalhistoriske Forening
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ønsker alle medlemmer en glædelig jul
og et godt og velsignet nytår.
God læselyst og på gensyn i 2021
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”25 år med lokalhistorie” er en jubilæumsudgave af
medlemsbladet for Dragør Lokalhistoriske Forening.
Her fortælles om de mange arrangementer foreningen
har formået at gennemføre siden etableringen i 1995.
Fra en beskeden start med 15 medlemmer har foreningen evnet at vokse, således at der i dag er ca. 450
aktive medlemmer, som flittigt deltager i foreningens
arrangementer.
Foreningens formål er ikke mindst at medvirke til
at forøge interessen for lokalhistoriske værdier på en
interessant og inspirerende måde, og bevare dem for
eftertiden.
Tre personer har i særlig grad været drivkraften bag
foreningen gennem de forløbne 25 år. Foreningens første formand Kurt Mathisen, hans efterfølger og nuværende formand Claus Ehlers og den initiativrige organisator, foredragsholder og indpisker Dines Bogø. Alle
tre ildsjæle med særlig interesse for lokalhistorie, som
er blomstret ikke mindst på det sydlige Amager. Dertil
kommer en arbejdsom og engageret bestyrelse, som i
alle årene har været det solide fundament for foreningens virke.
Tillykke til foreningen, tillykke til medlemmerne og
velkommen til nye medlemmer.

