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27. årgang

1937. Miderste del af Øresunds Allé.
Historisk Forening har byvandring i det område. Det foregår søndag
den 4. september 2022 med start kl. 14.00 fra Løkkerenden.
Turen er på 980 m og forventes afsluttet ca. 15.30. (Farvelagt
luftfoto fra Det Kgl. Bibliotek).
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Vierdiget snor sig gennem ”Vængekvarteret”. Hør mere om ældre
diger, oversvømmelser og de mange nyere tiltag på mødet 11.
oktober 2022.
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PÅ TUR I Dragør Kommune
Dragør er en lille by i udkanten af hovedstadsområdet.
Sådan ville mange nok beskrive byen, hvis de blev bedt om det på
stående fod og ikke i forvejen havde en relation til hverken Amager
eller Dragør.
Men vi er jo nogen, der ved bedre.
Vores by er noget ganske særligt.
VI er noget ganske særligt.
Hvorfor nu det?
- Fordi vi har et særligt sprog – lidt småbornholmsk vil den
ukyndige nok sige.
- Fordi en del af vores lokaliteter har egne særlige navne, der
ikke står på nogen skilte.
- Fordi mange borgere lyder et andet navn end det, der står
på dåbsattesten. Det er jo en historie i sig selv.

På vej til Dragør. ”Ud af Ryret”.
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Når man flytter til vores lille smørhul, hvad enten det er nyt eller
gammelt, det man flytter ind i, er en ting sikkert: Man flytter også
ind i historien. Og her i byen er vi meget bevidste om vores historie.
Vil man gerne hurtigt føle sig som en af ”vøre” (det bliver man først
efter mange generationer og årtier), så må man stifte bekendtskab
med vores lokale geografi, så man kan begå sig.
Særligheden starter allerede i det øjeblik, man passerer kommunegrænsen.

Man kommer ikke bare kørende til Dragør, næh man kommer
gennem ”Ryret” ad ”Jetvejen”.
På vej ned mod Dragør passerer man ”Glistrups Gård”, ”Klantanken”
og ”Negerlandsbyen”, der ligger langs med ”Ho Chi Minh Stien”, og
mange tænker stadig ”Autoparken” og ”Bamse”, inden man når
”Irmadåsen”.
Disse betegnelser kender GPS’en ikke.
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Klan-tanken er for længst borte, men den eksisterer i hukommelsen.

Det var første etape af ”Ho Chi Minh Stien”.
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En anden etape af ”Ho Chi Minh Stien”. Den omtalte sti stoppede
ved færgen.

Autoparken, nuværende Servicestation, Kirkevej 177-179.
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”Bamse” i Autoparken på hjørnet af Linde Allé.

”Dragørhjørnet” med de utallige tilnavne.
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Stående ved byens korsvej vælger man helt naturligt at fortsætte
lige ud til havnen. Hvis ikke man har for meget fart på, kan man få et
glimt af ”Lo og Lade”. Fortsætter man ad den brostensbelagte vej
ned mod havnen, vil man passere ”Den Blå Hane”.

Fremme ved havneområdet kan man
tage sig et lille hvil på ”Kødranden”,
hvis der er plads.
Derfra kan man se direkte til
”Folkeuniversitetet”, som ligger ganske tæt på ”Kapselstræde”, et område
der har en særlig bevågenhed hos
mange af byens borgere.
Herfra er der ikke langt til ”Gåserepublikken”.
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”Kødranden”.

”Folkeuniversitetet”.
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”Kapselstræde” og ”Gåserepublikken”.
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Café Sylten, Søndre Strandvej 50.

Med Sylten i ryggen ser man mod den gamle by, men turen går nu
modsat ad ”Højvejen”.
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Ved Vierdiget: ”Aperolkvarteret”.

Ved Vierdiget går turen videre forbi ”Knud Børges”, ”Krudten”,
”Cigarkasserne” og ”Kaninbuerne”.
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Krudttårn 6 fra 1782, lokalt benævnt ”Krudthus 1”.

Strandgården, Krudttårnsvej 35. ”Bülows grund” / ”Cigarkasserne”.
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”Kaninburene”.

”Kålmarken” med poplerne i baggrunden.
Meeen der er flere seværdigheder.
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Ved ”Kålmarken” tager vi en tur ned ad Møllevej og midtvejs møder
vi ”Byens omfartsvej” og den fører os forbi ”Den Kvarte Lagkage”.
Daværende borgmester Birgitte Rinhart
med plan over Jægergården.

Turen kunne blive meget meget længere,
da byen jo er fuld af skønne steder og der
er mange flere finurlige tilnavne.
De fleste af dem udsprunget af folkeviddet
og kærligt ment.
Men det må vente til en anden gang,

Ordinær generalforsamling for 2020 og 2021
af Dines Bogø
Carsten Dinesen Maass, der blev valgt som dirigent, overlod ordet til
formanden Dines Bogø. I beretningen blev fortalt om aktiviteter i de
to sidste år. Bl.a. udsendelse af blade og afholdelse af møder.
Der er 430 medlemmer i foreningen. Kort omtale af nye aftalte
arrangementer i 2022. Derefter en særlig tak til sponsorer, der
støttede med gaver til foreningens jubilæumsarrangement. En
særlig tak til Spar Nord, der yderligere støtter foreningens
kommende aktiviteter.
Forsamlingen mindedes de afdøde medlemmer.
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Foredrag: Ryvej, den yderste forpost
af Dines Bogø
Drogdensvej 20
opført i 1933-34
til fotograferne
Hedevig Rossing
og Tora Roede.
I 1938-44 blev
ejendommen udlejet, inden slagtermester Weber
købte den.

Byens fotografer siden 1917, Rossing og Roede, havde atelier i ”Villa
Rytterhøj” på Rønne Allé 17.
Da Dragør kommune udstykkede fire grunde over for på
Vestgrønningen, købte damerne to grunde, hvor de i 1933-34 fik
opført en større villa på adressen Drogdensvej 20.
Her skulle der være atelier, hundekennel og privatbolig. Damerne
døbte ejendommen ”Store Rytter”. Sagnet fortæller, at en rytter og
hest druknede i det tidligere vandhul, der havde ligget på stedet.
Vandhullet blev kaldt ”Rytteren” eller ”Rytterhullet”.
På grund af naboklager over hundene, flyttede fotograferne til en
nyopført mindre villa på Ryvej 45.
Ryvej er den nordligste vej i Store Magleby og dengang langt fra
Lufthavnen.
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Villaen på Drodensvej blev udlejet og efter kun to år på Ryvej, forlod
de også den ejendom. Denne gang p.g.a. støj fra Den tyske
Værnemagt. Lufthavnen var nu kommet helt tæt på Ryvej.

Ryvej ses i midten af foto, som skel til lufthavnen. Nederst til venstre
er Rydalsgård. Ryvej 45 ligger til højre i ”plantagen”. Hangar 145 er
nedrevet og genopført på Vilhelm Lauritzens Allé. (Foto fra ca.
1950).
Hundekennel ”Store Rytter” blev under besættelsen etableret på en
større gård i Slangerup og Rossing og Roede udlejede Ryvej 45. I
1945 solgte fotograferne Drogdensvej og året efter solgte de også
Ryvej. Reneé Schwaner, der i dag bor i ejendommen på Ryvej 45,
forsatte beretningen.
I 10 år boede en regnskabfører fra Daells Varehus i villaen på Ryvej,
inden den blev solgt til Dyrenes Dags komité. Senere flyttede
slangepigen Anniqa og hendes mand ind med internatonalt Zoo.
Indtil Reneé Schwaner købte ejendommen (villa og større bygning til
hunde) i 1993, havde der været forskellige ejere og ikke mindst
lejere. De havde hygget sig særdeles aktivt med liv og glade dage.
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Dines Bogø og Reneé Schwaners indlæg om de to ejendomme,
beboerne og omgivelserne ved Ryvej, var krydret med mange fotos.
Foto er fra en guidetur, hvor medlemmerne holdt pause på Ryvej 45.

Kommende arrangementer
På nuværende tidspunkt er der planlagte arrangementer frem til
marts 2023.
Foreningens netside bliver opdateret, så snart yderligere arrangementer er aftalt.
Bestyrelsen ønsker alle en god sommer og på gensyn den 4.
september.
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4. september 2022 kl. 14.00 – 15.30. Mødested Løkkerenden
På turen med Dines Bogø som guide, går vi ad Charles Hansens vej
og Dagmarsvej til Lohmanns Allé, som vejen hed dengang. Derefter
gennnem de enkelte områder, som Øresunds Allé er opdelt i for at
slutte ved. Ndr. Tangvej.
Vi skal høre lidt om villaerne, beboerne (landliggere og fastboende)
på vejen gennem tiden.
Værnemagten vidste, hvor ”man skulle bo”. Mange villaer på
Øresunds Allé blev beslaglagt i efteråret 1944. Ejerne fik 24 timer til
at hente deres personlige ting, men efterlade øvrigt indbo.
Et eller flere steder bliver der mulighed for at justere væskebalancen.

Vi passerer ”Villa Thyrana”, der er tegnet af en særdeles kendt
arkitekt.
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11. oktober 2022 kl. 19.00- 21.00. Festsalen, Wiedergården
En af foreningens historisk kyndige i en fornuftig alder, Bent Larsen
fortæller om ældre digeanlæg og oversvømmelser på Sydamager.
Dragør kommunes projektleder Lise Holm orienterer derefter om de
nuværende planer for kystsikring, herunder økonomi.
8. november 2022 kl. 19.00 – 20.30. Festsalen, Wiedergården
Tidl. havnefoged Bent Kofoed-Hansen har flere gange (2002 og
2009) i foreningen fortalt om Dragørs ældre og nyere havne. I et nyt
foredrag hører vi om ”Dragør – som krigshavn”.
31. januar 2023 kl. 19.00 – 20.30. Festsalen, Wiedergården
Martin Corfix fortæller i diasforedrag om De hvide Busser” 1944-45
herunder om lokale fra Dragør, der blev reddet fra Kz-lejre.
14. marts 2023 kl. 19.00 – 21.00. Festsalen, Wiedergården
Efter den ordinære generalforsamling forsætter Erik Norman
Svendsen sit causeri: ”Præst, biskop og Dragør”. Første del var den
26. april 2022.
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