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Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Gadefest i Byskriverstræde

Gadefesterne i Byskriverstræde startede i 1988, fordi vi var nogle stykker, der
ønskede et større kendskab til hinanden i nabolaget. Den første gadefest var med
egne borde, stole og parasoller. Året efter med et solidt hjemmebygget telt, der
kunne huse de omkring 50 børn og voksne, der lynhurtigt meldte sig til.
Vi har holdt gadefesterne lige siden og har i de sidste mange år været en fast gruppe på 8-10 mennesker, der indkalder og sørger for fadølsanlæg, griller m.m. Det er
et ”must” for alle at komme d. 3. lørdag i august - selv for familier, der er flyttet
fra ”Klumpen”
Den gode tradition og det
gode venskab har oven i købet udviklet sig til en ”Vintergadefest,” som startede i
2003, og som hvert år bliver
holdt i Bådelaugets hus,
hvor menuen traditionen
tro er sild, skipperlabskovs,
pandekager og andespil med
festlige, våde præmier.
Tekst og billeder: Nine Scherling
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Indlæg fra Brokkassen
Beboerforeningen modtager mange henvendelser fra vores
medlemmer om en mængde forskellige emner. Vi er altid glade
for at kunne hjælpe og gør derfor, hvad vi kan for at besvare alle
henvendelser.
Desværre er der en lidt kedelig udvikling i et par specielle kategorier af henvendelser:
• Klager over nabo eller genbo
• Politi opgaver
I den første kategori kan henvendelserne bunde i mange forskellige ting, og oftest
småting som ukrudt i gaden, affald og hundeefterladenskaber, forskellig opfattelse
af planter, parkering og lignende. Oftest småting der typisk kunne klares ved, at
man gør naboen opmærksom på, hvad man er utilfreds med.
Kort sagt: Snak lidt mere sammen.
Den anden kategori er straks mere alvorlig.
Det drejer sig om direkte lovovertrædelser - typisk færdselsloven.
Det virker som om, en del medlemmer forventer, at foreningens bestyrelse har
kompetence til at håndtere politisager, men her må vi desværre melde pas.
Hvis en lovovertrædelse ikke kan klares direkte med naboen, så skal man henvende sig til politiet. Det vil ikke hjælpe at henvende sig til bestyrelsen, tværtimod.
Det vil blot forsinke processen.
Husk!
Beboerforeningen er ikke en grundejerforening, men en bevaringsforening. Og at
mange konflikter og problemer kunne være hurtigt løst med en venlig dialog frem
for at grave skyttehuller.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Af skade kan man blive klog
Men ikke altid i Dragør!?
Af Kim K. Pedersen

Vi har i den gamle by i mange år været begunstiget af vores helt egen lokalplan,
hvis formål klart er at beskytte byen mod uheldige udviklinger.
Intentionen i lokalplanen er helt klar, men desværre så er den også begrænset til
det geografiske område, som lokalplanen dækker, og det betyder, at hvad der eventuelt måtte skæmme den gamle by uden for lokalplanens grænser, IKKE kan styres
via lokalplan 25.
Det så vi, da Dragør Hjørnet blev renoveret og genopstod som ”de blå legoklodser”. Der var ikke mange, der syntes, at de pyntede som indgang til den gamle by.
Fra Beboerforeningen påpegede vi situationen, men der kunne ikke gøres noget på
bagkant, hvilket vel ikke er urimeligt, set fra ejeren af de renoverede bygninger. Vi
fik drøftet problematikken i Bevaringsnævnet. Her var der tilslutning til, at man
skal være opmærksom på Den gamle bys omgivelser. Og vi fik, efter vores opfattelse, en anerkendende tilbagemelding.
Desværre mangler der stadig opmærksomhed om omgivelserne.
Da benzin-tanken på Kirkevej skiftede til Shell, oplevede vi, at der lige pludselig
stod et meget dominerende skilt, der svarer til de skilte, der opsættes ved motorvejene, og som bestemt ikke pyntede mod Den gamle by.
Det viste sig, da vi spurgte, at Shell havde spurgt pænt om at måtte opstille et skilt,
og fået ja, uden at definere størrelsen nærmere.
Da vi spurgte kommunen, om beslutningen kunne ændres, var tilbagemeldingen, at
vi selv måtte snakke med Shell.
Bestyrelsen har herefter haft en meget lang dialog med Shell, men ikke overraskende havde Shell svært ved at se, hvorfor de frivilligt skulle reducere deres
skiltning, blot for at tækkes Den gamle by. Alligevel sagde de først, at de ville se
på sagen. Men senere har de trukket tilsagnet tilbage.
Ak. Der er fortsat god grund til at både kommunen og vi er opmærksom på Den
gamle bys omgivelser.

Hvornår har du sidst besøgt vores hjemmeside?

www.dragoerbeboerforening.dk
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Rundt om en bænk
Af Ole Kallerup

Bjergerlav Laugs sociale sammenhold er centreret om og udspringer fra bænken i
gadens østlige ende. Det er her beboerne mødes i weekenderne og på helligdage kl.
17, når vejret tillader det, hvilket vil sige fra omkring 1. april til første weekend i
november, hvor sæsonen drikkes ud med rompunch og æbleskiver.
Det er her, dem, der har tid og lyst, mødes for at diskutere stort og småt. Det er her
rygter bringes til torvs og bekræftes eller skydes ned.
Det er her laugets halve snes årlige arrangementer fastlægges og planlægges. Det
er her, man mødes med sin egen drink og bliver så længe, man har lyst. Det kan
være en halv time på kolde eftermiddage, og det kan løbe helt løbsk på lune sommeraftener, hvis nogen finder på at hente en grill.
Ingen er forpligtet til at komme, og alle kan blive, så længe de lyster..
Det er her, nye beboere lærer resten af laugets medlemmer at kende og finder ud
af, om det er mennesker, de gider at omgås. Tilløbere uden fast matrikel i gaden
betragtes som medlemsberettiget i lauget efter ti overnatninger i et af det lavtloftede huse.
Laugets øverste myndighed er generalforsamlingen, som styres med løst håndled
af gadens gamle digter. Hans job bliver lettere af, at der kun findes de vedtægter,
han selv finder på, ligesom bestyrelsen er selvsupplerende og selvvalgt på livstid.
På den måde går årene deres skæve gang med julestuer, museumsbesøg, udflugter
til medlemmernes sommerhuse, restaurationsbesøg, loppemarkeder, og hvad man
ellers finder ud af på de ugentlige møder på den gamle skæve og faldefærdige
bænk i gaden.
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Nye kabelkasser i byen
Af Hanne Bendtsen

Så fik DONG udviklet en ny model kabelkasser, så vi bliver fri for eksplosionsfaren ved de gamle kasser. Det var temmelig utrygt i vores tætte miljø at have farlige
kasser liggende.
DONG havde ønsket fritstående kabelskabe i stedet for nedgravede. Hensynet til
vores beskedne huse vandt heldigvis, og kasserne ligger fortsat i jorden, men i en
model, der er praktisk for DONG at reparere på, hvis det bliver nødvendigt. Og så
skulle de ikke kunne eksplodere. Tak for det.
Men allerstørst tak til de teknikere og håndværkere, der har stået med udskiftningen. Der har været ros fra mange beboere for deres store hensyn i perioden med
udskiftning og ros for det fine arbejde de har udført. Specielt skal brolæggerne
nævnes for den professionelle finish, der sluttede hele projektet af. Kabelkasserne
ligger i niveau, brosten og knoldebroen er i plan med resten af gaden, og de gamle
fortovskanter er trukket op. Nu skal stabilgruset blot synke ned i mellemrummene,
og det overskydende kan fejes væk om nogle måneder.

Kabelkassen i Strandgade med dens flotte finish .
Foto: Søren Mogensen
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Høring omkring erhvervsudvikling på
Dragør Havn
Forslag til Lokalplan 70 for erhvervsområdet på Dragør Havn samt Kommuneplantillæg 12 har været i høring. Begge forslag var en viderebearbejdning af det
debatoplæg, som Tænketanken har arbejdet med. Oplæg som Beboerforeningen
tidligere har udtalt os om. Der var derfor ikke så meget nyt denne gang. Og dog,
idéerne har nu status af konkrete forslag til både lokalplan og kommuneplan. Det
er ikke så skidt endda.
Beboerforeningen har kommenteret de væsentligste punkter i forslagene således:
”Beboerforeningen for Dragør Gamle By kan generelt tilslutte sig forslaget til
Kommuneplantillæg 12 og forslaget til Lokalplan 70. Det er foreningens opfattelse, at forslagene giver mulighed for en fornuftig udvikling af Dragør Havn, som
kan fastholde Dragør Havn som en integreret del af vores samlede kulturhistoriske
miljø i Dragør. Som Beboerforeningen tidligere har henvist til, er det vores opfattelse, at kvaliteterne i vores samlede miljø - netop samspillet mellem havn og by
- vil kunne matche de krav, UNESCO stiller til kulturmiljøer, der aspirerer til at
blive udpeget til Verdens Kulturarv. Som det er kommunalbestyrelsen bekendt, har
Beboerforeningen drøftet dette spørgsmål med Europa Nostra, som er enig heri.
Det vil være en fantastisk mulighed for Dragør, officielt at blive udpeget som verdens kulturarv.
Beboerforeningen støtter meget op om kommunalbestyrelsens ønske om at der
kommer mere liv på havnen, som både kommune- og lokalplanforslaget lægger op
til. Og foreningen er glad for, at det tydeligt er angivet, at havnen skal reserveres til
havnerelaterede formål. Der er i lokalplanforslaget åbnet mulighed for en vis dispensation fra denne anvendelse. Beboerforeningen vil meget kraftigt anbefale, at
dette bliver undtagelsen. I den forbindelse er det vigtigt, at havnen udvikler sig dynamisk; det er ikke nødvendigt at fastlåse en anvendelse i al fremtid. Det er nemlig
karakteristisk for havne, i særdeleshed Dragør Havn, at hver tid har sine havneanvendelser. Dragør Havn skal ikke bygges færdig. Foreningen har med tilfredshed
forstået, at antallet af p-pladser vil blive forøget i forhold til nuværende niveau.
I vores bemærkninger fra den 26. marts til debatmaterialet om erhvervsudvikling
på Dragør Havn havde vi noteret os, at det vestlige byggefelts maksimale højde
skulle holdes nede på under det niveau, højden kan være i dag iflg. den eksisterende kommuneplan. Dette er en klar forbedring og vil bedre harmonere med dimensionerne i den gamle by og det eksisterende kulturhistoriske miljø på havnen.
Beboerforeningen for Dragør Gamle By håber, at alt for mange års tovtrækkeri om
anvendelsen af vores havn med disse forslag er skrinlagt.”
Bestyrelsen
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Trafik eller Tragik
Af Kim K. Pedersen

Den teknologiske udvikling går stærkere end nogensinde, og hjælper os alle i
dagligdagen også i den gamle by, men den har også sine bagsider, og en af dem er
en gammel kending for den gamle by: nemlig trafikken. Det virker som om, at vi
sammen med den almindelige vækst i vores rigdom får et større og større behov
for at blive transporteret i bil. Nu har vi ikke objektive trafiktællinger, men subjektivt betragtet ser det ud, som om den gennemkørende trafik i den gamle by vokser.
Et af de steder vi ser væksten er ved gennemkørsel af Strandgade fra Strandlinien
til Vestgrønningen. Typisk for bilister der har handlet i Brugsen og skal væk fra
den gamle by igen (op ad Kirkevej).
En tur gennem den gamle by sparer jo så en omvej på flere hundrede meter!!!
En anden teknisk udvikling er brugen af GPS, når man skal finde vej. Desværre ser
GPS’en ikke forskel på de små gader og stræder i den gamle by og på Kirkevej,
med mindre man fortæller den, at der er forskel. Så det vil vi meget gerne.
Konsekvensen er - ud over støj - også at vores gamle huse udsættes for rystelser,
de ikke er beregnet til og påkørsler, og vores børn risikerer at blive kørt ned.
Både omkring gennemkørende trafik og brug af GPS har vi forsøgt en dialog med
kommunen for at finde en løsning. Desværre - uden at møde megen forståelse.
Vi ved, at mindst 2 af foreningens medlemmer har rettet direkte henvendelse til
kommunen/borgmesteren for at gøre opmærksom på den megen trafik. Begge har
fået svar. Den ene uden noget konkret indhold, mens det andet mente, at det problem kunne vi da selv klare. Vi kunne sørge for, at vores børn tog hensyn til trafikken og opfordre vores gæster til at køre stille?
Jo, det kan vi godt, og det gør vi også gerne, og vi minder vores naboer om at køre
mindre. Men lastbiler udefra og gennemkørende handlende kan vi ikke gøre noget
ved, med mindre vi bliver udstyret med politimyndighed. Og den myndighed ønsker vi ikke.
Nå, men vi har ikke givet op endnu. Og specielt svaret fra borgmesteren kræver da
en reaktion. Så vidt Beboerforeningen er bekendt, har gader og stræder i Dragør
gamle by gågadestatus, hvor trafikken er underlagt den bløde trafik. Det er derfor
vores opfordring, at kommunen sørger for instruktiv skiltning og følger overtrædelser op ved politiets hjælp. Helt konkret har bestyrelsen bedt om en trafiktælling
i Strandgade for at vurdere mængden af gennemkørsler og for at få et grundlag til
en drøftelse af f.eks. omlægning af kørselsretning. Trafiktællingen skulle foretages
i dette efterår. Det resultat ser vi meget frem til i bestyrelsen.
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Gadefest på Hollandsfed
Af Bera Jensen

De sidste mange år har vi holdt sommerfest på Hollandsfed så tæt som muligt på
børnenes sommerferies begyndelse. Alle som bor omkring ”feddet” mødes i god
tid, sætter medbragte borde og stole op, dækker bordene festligt med duge og buketter, sætter grills op og tænder dem. Vi kommer med vores medbragte måltider
og drikkevarer, sange og gode humør. Der er ofte børn med, de løber omkring og
leger, kommer ind imellem og får lidt mad. De kan godt lide at være til fest. Efter
den største sult er stillet, går vi rundt og blander os, får talt med alle, drikker kaffe,
udveksler mærkelige drikke.
Oprindelig startede festen i Vægterstræde, som efter tilladelse fra politiet blev
spærret. Bordene blev sat op, man lavede fælles salatbord, der var mange sange.
Blandt initiativtagerne dengang sås Ketty og Bertel Riber samt Viva Bruun - det
var festlige folk. Siden rykkede festen som nævnt til Hollandsfed, i starten med
fælles salatbord som de omkringboende brugte dagen på at forberede.
Altid har det været festligt, stadig med sange, taler og enkelte beruselser. Hver
gang glæder vi os til næste gang.
Udover den årlige store fest har vi en lille sammenkomst på ”feddet” hver lørdag
eftermiddag i den varme tid. Vi mødes, drikker en enkelt genstand og udveksler
nyt fra nær og fjern. Ofte kommer turister forbi og fotograferer ”de indfødte”.

Foto: Søren Mogensen

9

Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Gad vide, hvad der ligger bag?
Af Bo Sillemann

Når jeg går rundt i vores smukke by, er der en ting, der glæder mig rigtig meget.
På trods af finanskrisen har en del beboere - hen over sommeren - gjort meget ud
af at istandsætte og vedligeholde deres huse. Afrensning og kalkning af murværk,
istandsættelse af vinduer og opførelse af nye plankeværker, for blot at nævne nogle
få tiltag. Det er dejligt at se.
Men især for plankeværkernes vedkommende, er der én ting, der undrer mig. Når
man nu har valgt at bosætte sig i et miljø, hvor husene ligger så tæt, gårdhaverne
er så små, og hvor ekstrem nærhed til naboer og genboer er en del af dagligdagen,
hvorfor forskanser man sig så bag ved høje plankeværker, som man hverken kan
se ud - eller ind over? Er man så, i virkeligheden, ikke bedre tjent med en lejlighed
eller et parcelhus? Der er jo ingen muligheder for - indefra - at følge med i livet på
gaden - ”Hej Jensen!” eller ”Der har vi posten!”, og ingen muligheder for - udefra
- at se bare det øverste af de smukke facader, der gemmer sig bagved. Til gengæld
er der rig mulighed for, i fred og ro, at begå indbrud, hvis nogle skulle få de tanker
- et problem vi heldigvis, indtil nu, er rimeligt forskånet for, men som på landsplan
ikke er blevet mindre, tværtimod.
Udover at lokalplan 25 ikke tillader, at nyopførte plankeværker overstiger en højde
på 160 cm fra gadeplan, så synes jeg, det er synd, at gaderne ligner korridorer med
låger ind til lukkede rum, og at man på den måde ødelægger det åbne byrum.
Den gamle lokalplan tillod en højde på 180 cm, og har man et plankeværk fra den
tid, som er i god stand, kan man ved almindeligt vedligehold selvfølgelig bibeholde den højde, indtil man står overfor en udskiftning. Men Dragørs Bevaringsnævn,
der administrerer det, der hedder Dragør Byfond, barsler nu med tanken om at yde
tilskud til husejere, der tænker på at udskifte det høje plankeværk med lavere plankeværk eller stakit efter lokalplanvedtægterne. Det vil være et rigtig godt tiltag,
som forhåbentlig kan få ”paraderne” lidt ned.
Tænk over det, og hvis I får nye naboer, som ikke er bekendt med vedtægterne. Så
snak med dem, og kom ukendskab og ærgrelser i forkøbet.

Bevar os vel !
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Dragør, der var engang...
Udvalgt af Søren Mogensen

I rækken af historiske kort som Skibsprovianteringshandler Cai P. udsendte som
julehilsener i årene omkring 1970 er vi denne gang nået til

Vestgrønningen - billedet er taget omkring 1910 og efterfølgende farvelagt.

På bagsiden af kortet er skrevet følgende beskrivelse:
»De omkring århundredskiftet af Dragørs Fremme plantede kastanietræer er endnu spinkle i stammen. Brdr. Jansens rutebil er kendelig, Amagerbanen åbnede i juli
1907 og få år efter forsvandt landevejens rutebil. Vognmand Chr. Mørchs stråtækte
længe nedbrændte i februar 1907 og er endnu ikke opbygget, man ser murbrokkerne fra brandtomten midt på Vestgrønningen. Tydeligt ser man det endnu uforandrede Grethe Isbrans hus på hjørnet af Vognmandsgade og ligeledes genbohuset,
dernæst den nuværende biblioteksbygning og gavlen af Tønnes Maglebyhuset med
stakitter og træbeplantning, nu nedrevet og indgået i fabrikant Sadolins hus - nu
biblioteket. Siegfred Jensens hus og husgavl ses, ligeledes den brede husgavl af det
endnu uforandrede hus på hjørnet af Von Ostensgade. I baggrunden skimtes Missionshuset (bygget 1899). På gaden trafikanter bl.a. en amagerkone og 2 småpiger
med store hatte.«
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Sørens Sildesalat
Ingredienser
3 kryddersildefileter
50 gr. smør eller margarine
3 spsk. mel
2 dl. rødbedeeddikelage
1 æggeblomme
1 spsk. olie
1 tsk. sennep
2 dl. suppe eller mælk

1 løg
8 pæne skiver syltede rødbeder
100-150 gr. kogt kød (gerne kalv)
1 hårdkogt æggeblomme
1-2 æbler
1 syltet agurk
salt, peber
Beboerbladet udgives af

Fremgangsmåde
Begynd med Salatsovsen. Smelt smørret/margarinen i en gryde, rør melet i og spæd op med
rødbedeeddikelage og suppe/mælk. Lad det koge
igennem. Tag den af varmen, rør æggeblomme og
olie i og smag til med sennep, salt og peber. Hvis
sovsen er for tyk spæddes op med rødbedelage.
Skær sildefileterne i små tern (1*1 cm) og bland
dem i. Hak løget meget fint. Skær kød, æbler og
agurk i små tern bland det i.
Silden anrettes i en skål og pyntes med den hårdkogte æggeblomme, som er presset igennem en
sigte.
Velbekomme!
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