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Gunnar, Max, John og Bent. Alle fra Dragør Sangforening. 

Thomas Peter Koppel og Carol Conrad. Jubilæumsarrangementet. 
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Bestyrelse: 
 
Formand: Dines Bogø 
Næstformand: Renee Schwaner 
Kasserer: Lis Klynge 
Sekretær: Marianne Bogø 
Bestyrelsesmedlem: Claus Ehlers 
 
www.Dragør-Lokalhistorie.DK   Mail: info@dragoer-lokalhistorie.dk 
 
Redaktion: Dines Bogø (ansv.) og Wiebke Zickert. 
 
Hvis foreningen har din email-adresse modtager du med jævne 
mellemrum nyheder om arrangementer mm. 
 
Byvandring langs Strandlinien med Bent Larsen 
 

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.00 var 59 deltagere klar ved 1943-
Mindestenen til at lytte og følges med Bent Larsen på en kort tur 
havnen rundt på 700 m. 

http://www.dragør-lokalhistorie.dk/
mailto:info@dragoer-lokalhistorie.dk
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Dines Bogø bød velkommen og fortalte kort om oktober 2013, hvor 
mindestenen blev opsat. 
 
Bent fortsatte med, at fortælle om et planlagt skibsværft i 1918, der 
aldrig blev opført ud for Strandstien. Lidt mere om Amagerbanen, 
der havde planlagt en ”havnebane”, der skulle føres fra stationen til 
pladsen foran Strandhotellet. 
 
Inden turen fortsatte til det nedlagte bådeværft ved Lodstårnet, 
hørte vi om de enkelte bygninger veds Nordre Mole. 
 
Bent fortalte om kutteren Elisabeth, Lodstårnet og nævnte 
arrangementet 13. juli 2021, hvor medlemmer kunne høre om 
planer for bådeværftgrunden. 
 
På vejen til det nye bådeværft på Færgevej lidt om ”Klipfisken”, der 
brændte. Færgeterminalen, der har været restaurant siden 2003, 
fire år efter færgefarten stoppede. 

Der var flere kommentarer om det nye bådeværft inden deltagerne 
gik gennem ”Skurbyen” til Grusparkeringen, hvor der lå et skibsværft 
(nederst på foto), som meget få husker i dag. (Foto: ca. 1938) 
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Cythia Bech og Bent Larsen havde sørget for at medbragte øl og 
hvidvin havde tilpas temperatur.s 
 
Medens man skyllede støvet væk, fortalte Bent videre om 
aktiviteterne ved Stejlerækkerne. 
 
Efter en pause fra september 2020, var det rart at kunne mødes 
igen. 
 
Under og efter turen var der mulighed for at se plancher med ældre 
fotos. De fotos blev igen vist den 13. juli i Det gamle Bådeværft og 
ligger online her 1153.dk/Baad 
 
Besøg på Dragør Gl. Bådeværft, Gl. Havn. 

Mette Jansen fortalte tirsdag den 13. juli 2021 i Det gl. Bådeværft 
om planerne for anvendelse af det nedlagte bådeværft  
 
Medlemmer fik et eksemplar af planer og her kan man også se, at 
en biograf kun er en mindre del af de samlede aktiviteter. 

https://www.1153.dk/Baad
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Ebbe Kyrø fortalte om digitalformidling 
 
14. september 2021 møde i Festsalen. 
 

Ebbe Kyrø har i mange år 
arbejdet med digital 
historiefortælling. Dels 
med radio/tv, men i de 
senere år også med apps 
og museumsformidling. 
 
Ebbe fortalte om, 
hvordan man sætter 
"strøm på Eckersberg" 
og skaber liv i de gamle 
malerier. 
 
 

Den digitale formidling af Dragørs ældre og nyere historie blev 
serveret med talrige eksempler. 
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Bøger om forretninger og boligområder 
 

Tirsdag den 19. oktober 2021 kl. 19.00 – 21.15. Festsalen i 
Wiedergården. 
 
Wiebke Zickert, Flemming Nielsen og Peter Bothmann fortalte om 
arbejdet med de lokalhistoriske bøger. 

Vi så fotos fra bøgerne. Hørte om Dragørs gamle forretninger, 
brugsforeninger, Engparken, Strandparken m.v. Der kom mange 
kommentarer fra de lokale. 65 medlemmer og gæster (bl.a. nye 
medlemmer) deltog i mødet. 
 

Wiebke Zickert fortæller: 
 

Hvorfor grave i fortiden? 
 
Det spørgsmål stiller nogle mennesker sikkert sig selv i stilhed, når 
de hører, hvad sådan nogle som os hygger sig med. Det klare svar 
er, at det er spændende. For os især når det gælder den nære fortid. 
 
Vi gamle skolekammerater fra Dragør Skole født i perioden 1949 til 
1951 synes, det er spændende at sætte vores erindringer ind i et lidt 
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større perspektiv - nemlig den tid vi lever i, og det sted der var 
rammen om vores barndom og ungdom. 
 
Det var der, det hele startede. Vi kunne ikke nøjes med: “kan du 
huske…”. 
 
 
Derfor skrev vi bogen “Dengang før alting”. For vores tidlige 
barndom var jo netop lige på kanten af det store opsving, Danmark 
oplevede i 1960’erne. Titlen henviser også til den tid i vores liv, der i 
almindelighed ikke regnes for ret meget - barndommen. For det er 
nok voksenlivet, der fylder mest. 
 
For os, der skrev, gav vores hyppige møder selvfølgelig også et boost 
til erindringen. Der dukkede simpelthen så meget op, at vi på det 
nærmeste skar halvdelen væk, da vi redigerede bogen. Vores gamle 
fotoalbums gav endnu mere stof. 

Wiebke Zickert på skøjter i Wiederparken ca. 1963. 
 
Vores søgning i både vores lokale arkiv og andre arkiver var som at 
dykke ned i en skattekiste. For samlet set gav det hele en meget fin 
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illustration af selvsamme barndom og ungdom. Litteratur om det 
samfund, vi voksede op i, var også spændende læsning. 

Tresserne. Kongevejen ved indgangen til Dragør Kro. 
 
At få genopfrisket begivenheder vi svagt kunne huske, var givende. 
Denne erindringsbog blev for os alle startskuddet til at dykke ned i 
lokalhistorien med andre udgangspunkter. 
 
Musiklivet i Dragør i 60’erne, som var storblomstrende, har Jesper 
Paulsen beskrevet, og vi fortsatte med bestillingsopgaverne: 
 
Strandparken - 60 år, Engparken - 70 år, og fra Chr. Mølstedsgade til 
Krudttårnsvej - en bog om brugsen i Dragør og lidt om handelslivet, 
også fra opsvingets begyndelse. 
 
Udgivelsen af den stribe bøger har haft præcis samme effekt, som vi 
oplevede første gang, vi sad om bordet og øste af hukommelsen: 
vores læsere oplever det samme - og mange af dem henvender sig. 
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Sommeren 1938. ”Sydstrandscenteret”, Krudttårnsvej 8. 
 
Lige præcis det sidste er vi meget glade for, da mange jo har ting i 
“gemmerne” og oplevelser, de gerne vil videregive 
 
Det lander så i Historisk Arkiv til glæde for både fremtidige 
generationer og os, der er her nu. 

1987. Engparkens butikscenter. 



10 
 

1892. Strandgade 36, hjørnet af Strandlinien. 
 
Vi har nok ikke skrevet den sidste bog, vi er vist blevet bidt af at 
kæde vore egne erindringer ind i de større sammenhænge. For ofte 
er det den røde tråd i bøgerne. Arkiverne rundt omkring bruger vi 
som kilder til dokumentation. 
 
Som eksempel kan vi nævne en skøjtebane i Wiederparken. Den var 
der nogen, der kunne huske. Beliggenheden var til diskussion. Et 
gammelt privatfoto satte det på plads. Men hvordan opstod ideen? 
 

Dragør Lokalarkiv, november 2016. 
 
Det kunne gamle numre af Dragør Nyt sætte på plads, godt hjulpet 
af kommunalbestyrelsesreferater.  
 
Og der er masser at skrive om. 
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25 års jubilæumsarrangement 
 

Søndag den 14. november 2021 markerede Dragør Lokalhistoriske 
Forening 25 års jubilæum i Festsalen på Wiedergården. 
 
Markeringen var udskudt fra 2020 og det lykkedes, at få alle med 
også fra ventelisten. I sidste øjeblik kom der en del afbud. 
 
Kl. 14.00. Start med et historisk tilbageblik gennem 26 år med ca. 190 
indlæg kunne skylles ned med øl, vand og vin, hvis det blev for tørt. 
 
Efter et let traktement med sandwich fra Rosenkildes Catering underholdt 
Carol Conrad og Thomas Peter Koppel. 
 
Der var uddelt sanghæfter, men medlemmerne nøjedes (Covid-19) med at 

nynne med. Vores medlemmer Gunnar, Max, John og Bent sang i 
stedet. Alle fire er også medlem af Dragør Sangforening. 
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Tak til firmaer og private, der havde givet gaver til medlemmerne: 
 
Barbara Maria, Kongevejen 
Café Espersen, Færgevej 
Cythia & Peter Bech, Kongevejen 
Dragør Badehotel, Drogdensvej 
Glaspusteriet Glasseriet, Magstræde 
Irma, Kongevejen 
Kræmmergården, Søndre Kinkelgade 
Netto, Møllevej 
OperetteKompagniet 
Papirgrossisten, Euro Design, Færgevej 
Rosenkildes Catering, Halvejen 
Spar Nord, Dragørhjørnet 
Store Magleby Blomster, Gartnerstræde 
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Carol Conrad spillede på opfordring Scott Joplin's "Maple Leave 
Rag", som hun også gjorde under stor jubel tilbage i januar 2019. 

Cythia og Peter Bech sørgede for at de aktive var passende påklædt. 
 
En særlig tak til Spar Nord, Dragør Afd., der ud over vingaver også 
havde leveret stofposer, skriveblokke m.v. til alle medlemmer. 
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Carol Conrad spillede og Thomas Peter Koppel sang. 

Max, Gunnar, John og Bent underholdt med sange fra hæftet. 
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I pausen trak Ingelise, Lis og Marianne lod om de mange gaver 
foreningen havde fået fra sponsorer til medlemmerne. 
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Tilbageblik 

Dines Bogø fortalte med fotos om 190 arragementer. 
Kasserer Flemming Bang inviterede på besøg på Kbh. Rådhus. 
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Arkitekt Arne Jacobsens store flotte Badeetablissement eksisterede i 
praksis kun i perioden 1933-40. 
Arkitekten, der var i eksil i Sverige 1943-45, tilgav aldrig, at det blev 
jævnet med jorden. 
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Martin Hans Borg har på byvandringer også fortalt om kirkerne i 
Dragør og Store Magleby. 

Buddhistisk tempel, Rytterager 100. Lederen Phrakru Somsak, har til 
næste år været i centret i 25 år. (Somsak er også leder af Buddhistisk 
sammenslutninger i Europa). 
Rundvisning, spisning (Thai-anretninger) og Jørgen Balslev Clausen 
og Dines Bogø fortalte om den gamle gård, hvor templet er 
indrettet. 
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I ”første Covid-19 periode” havde vi ”Erindringsglimt og on-line 
konkurrencer”. 
 
Jule- og nytårshilsen 
 
Med ønsket om en Glædelig Jul og et Godt Nytår til alle vore 
medlemmer, siger vi tak for endnu et aktivt år. 
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Kommende arrangementer i Festsalen, Wiedergården: 
 
Søren Mentz fortæller 8. februar 2022 kl. 19.00 

Søren Mentz fortæller om bøger, primært om den nyeste bog 
"Amager - 500 års hollænderhistorie". 
 
Mere i næste medlemsblad februar 2022. 
 
29. marts 2022. Kl. 19.00. Ord. generalforsamling for 2020 og 2021. 
 
29. marts 2022. Kl. 19.30. Renee Schwaner og Dines Bogø fortæller 
om kommunens nordligste villa på Ryvej 45. 
 
26. april 2022. Kl. 19.00. Erik Norman Svendsen. Tidligere præst ved 
Dragør kirke, senere Københavns biskop og stadig aktiv som præst. 


