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Inden æbleskiverne vendes, kan der i æbleskiverne anbringes lidt sveske eller et lille 
stykke æble kogt i lidt sukker. Men æbleskiverne kan også bages uden fyld. I begge 
tilfælde skal de bages temmelig længe, og skal småvendes hele tiden, så de bliver som 
små gule bolde. 

Serveres med sukker og syltetøj og et glas solbærrom eller gløgg.
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Dragør æbleskiver
I anledning af julen, der nærmer sig 
hastigt, gengiver vi her opskriften på 
Dragør æbleskiver.
Ingredienser:

25 g gær ½ l lunken mælk 
4 æggeblommer 50 g smeltet smør 
250 g mel 1 spsk. sukker 
lidt kardemomme 4 stiftpiskede æggehvider
svinefedt eller smør til bagning

Man kan i dejen røre lidt safran eller gurkemeje 
– et gult krydderi, der vil gøre æbleskiverne gule. 
Alt piskes sammen, og dejen sættes til hævning 
på et lunt sted i en times tid. Hviderne piskes me-
get stive og blandes forsigtigt i, og heraf bages 
store æbleskiver i varmt svinefedt eller smør. 
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Dragør til salg!
Af Hanne Bendtsen

Vi kan lide at bo i vores gamle by. Alligevel sker der hyppige hussalg 
og -køb. I lange perioder var der dog kun få huse til salg af gangen; de 
nåede stort set ikke at blive annonceret, før de havde fået ny ejer. Og 
prisen var tilsyneladende ikke noget problem. Enkelte gange blev der 
dog talt om håndværkertilbud. Så blev millionerne bygget ind i huset 
bagefter. 
Sådan er det ikke mere. Krisen er også kommet til Dragør.

De skyhøje vurderinger, som vi godt nok har moret os noget over, har gjort os til man-
gemillionærer. Om det var herlighedsværdien, kulturværdien, nærheden til metropolen, 
den nemme tilgang til det store udland eller det nære miljø, der har jobbet huspriser op 
de sidste årtier, får vi nok aldrig svar på. Tanken om at sælge ’det gamle skidt’ har vist 
strejfet mange med udsigt til at kunne score den store gevinst. 

Og så har vi i løbet af ’nul komma fem’ tabt millioner. Husene sælges i dag til langt 
under deres vurderinger, og salget går mere end trægt. Vi må nok alle erkende, at vurde-
ringerne var nået et så forskruet niveau, at ingen familier med en almindelig indkomst 
kunne flytte ind i byen. Tendensen de seneste år har da også været, at der typisk var 
knyttet en virksomhed sammen med indflytningen. Eller vi har set, at huset blev lejet af 
firmaer og ambassader til udstationerede medarbejdere. 

Der er heldigvis benyttelsespligt i husene i Dragør, og der er vist kun et par huse til-
bage, der alene benyttes som sommerbolig. Vi ønsker ikke en udvikling, som kendes fra 
mange andre byer, hvor der på denne tid af året kun er liv i ganske få huse – vi ønsker 
en levende boligby.  

Men det betyder selvfølgelig ikke, at vi skal stavnsbindes til vores boliger. Selvom det 
selvfølgelig er rigtig ærgerligt, når nu naboskabet har været så godt, så er Dragør altså 
en dynamisk by med dynamiske mennesker. Og disse fra- og tilflytninger er bestemt 
ikke noget problem, men den aktuelle krise har altså fastlåst situationen noget. 

Slår man lige nu op på netsiden www.boliga.dk og søger Dragør frem via ’kortsøgning’, 
så vælter markeringerne for boliger til salg i Dragør gamle by over hinanden. De fleste 
markeringer fortæller oven i købet, at salgsprisen er for nedadgående. Andre sælgere 
holder stand, selvom huset har været sat til salg i langt over et år. Billedet er det samme 
på resten af Øen – ja, i resten af landet. Men det gør jo ikke situationen for os bedre. 
Og med det stagnerende salg/køb er tilmed fulgt rentestigninger, som kan gøre det hele 
endnu mere surt – især for de, der har købt hus inden for de seneste år. 
 

Jo, det er da noget møg, og vores lille forening kan nok hverken gøre fra eller til. Men
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Nyt fra Bevaringslageret
Tekst og foto: Bo Sillemann

Så lykkedes det endelig at få et hold samlet til en tiltrængt oprydning på 
vores bevaringslager.
Diverse ferier og højtideligheder havde spændt ben for projektet flere gange, men lørdag 
d. 27. september mødtes Erling, Kim, Niels og jeg for at tømme »butikken«.

Da lageret for nogle år siden, med museernes velvilje, fik et rum på »Faders minde«, fik 
vi halveret vores lagerplads, og ved den lejlighed fik vi ikke rigtig sorteret ud i behold-
ningen. Det gjorde vi så til gengæld denne gang, og et kæmpe læs af kasserede ting blev  
– efter afmontering af diverse gamle håndsmedede beslag – kørt på containerpladsen. 
Samtidig fik vi bygget en reol til opbevaring af døre og vinduesrammer, hvilket gør det 
lettere at overskue, hvad vi kan byde på.

Nu mangler næste trin: Nemlig en registrering, opmåling og fotografering af effekterne. 
Dette arbejde håber vi på at få ordnet til foråret, således at de kan vises på vores hjem-
meside. 

Vi modtager stadig gerne effekter og udleverer ligeså gerne. Bare ring på 2175 2911, for 
det er dejligt, hver gang det lykkes at finde en dør, et vindue eller en »dims«, der passer. 

Folk bliver så glade og det gør vi også.

»Bevar jer vel« 

To af hjælperne, Erling og Niels, tydeligt lettede efter veludført oprydning -
 -  Kim nåede at smutte.
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Vi er overbeviste 
om, at de fleste 
bilister vil have 
lidt sværere ved 
at overtræde et 
»Indkørsel for-
budt«, og der bliver 
heller ikke brug for de søgte 
undskyldninger omkring et ærinde eller ej.

Overtrædelse af et »Indkørsel forbudt« er væsentlig 
mere klar og uomtvistelig end et »Ærindekørsel til-
ladt«, og enhver overtrædelse vil være en politisag.

Hvis der skulle være andre områder, hvor der er for 
meget trafik, så hører vi gerne om det og kigger på 
problemet.Skiltet ved Strandlinien - Strandgade

Foto: Søren Mogensen

Parkering i den gamle by
Et evigt tilbagevendende problem er biler som parkeres i den gamle by.

Reglerne er helt klare på området. Man må ikke henstille sin bil på offentlig vej i den
 gamle by. Skal man parkere, så skal bilen helt ind på matriklen. Desværre er der ikke
       mange der respekterer dette. Både beboere, gæster og håndværkere.

        Vi har tidligere forsøgt at informere om det uhensigtsmæssige og no-
    gen gange farlige i at parkere sin pil i vores smalle gader.
          Men desværre ser det ikke ud til at virke.

                      Men det får os ikke til at opgive. Vi har jo lov til at
               håbe, at politiet evt. finder tid til at komme lidt oftere,  
     og ellers må vi jo selv tage fat.

     Men det, der nok vil gavne mest, vil nok være , hvis
       vi hjælper hinanden og vores gæster med at huske
                     på, at parkering i den gamle by, ikke bare er  
        usmart – men direkte ulovligt.

       Tomgangskørsel
         En lille kuriositet

         Som i så mange andre byer er der også i Dragør
               en bestemmelse, der styrer, hvor længe en bil må
       stå i tomgang. I Dragør er denne periode begrænset
     til 1 minut.

     Det er meget kort tid – til glæde for miljøet.

Fotocollage: Søren Mogensen. Et udsnit af de biler som var parkeret i mindst ti minutter i den gamle by søn-
dag. den 2. november mellem kl. 14.30 og 15.00

Færdselsloven - den gælder da også i Dragør gamle by?
Af Kim K. Pedersen

En del beboere har rettet henvendelse til bestyrelsen for at starte en debat om bilerne og trafi kken i den gamle by.

Trafi k i den gamle by
Den generelle opfattelse er, at trafi kken er tiltagende, og at problemet er størst i og 
omkring Strandgade.

På trods af, at der ved alle indkørsler til den gamle by er opsat »Gennem-
kørsel forbudt«-skilte, er der stadig en del gennemkørende trafik fra 
Strandlinien til Vestgrønningen gennem Strandgade, og det er ikke 
rimeligt.

Beboerforeningens bestyrelse har derfor skrevet til Dragør Kom-
mune og foreslået, at Strandgade gøres ensrettet mellem Mag-
stræde og Strandlinien, således at det ikke længere et tilladt at 
køre ind i Strandgade fra Strandlinien. 

Nu har vi ingen interesse i at skabe en skilteskov i den gamle by, 
men netop denne løsning kan nemt etableres ved at ændre skiltet, 
der allerede står, hvor Strandgade møder Strandlinien, samt 
opsættelse af et enkelt nyt skilt, nemlig:  et »Ensrettet«-
skilt i Strandgade, på hjørnet ved Magstræde.

Hvornår har du sidst besøgt vores hjemmeside? 

www.dragoerbeboerforening.dk
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Kalkning
Af Niels Andersen
Foto: Søs Schott

Kalkning af vores huse i 
Dragør er en god gammel 
skik, som vi bør holde fast i. 
Det er der mange gode grunde til:
•  Det er billigt, 
•  det er godt for huset,
•  det er godt for indeklimaet, 
•  det giver en smuk overfl ade  
•  og så er det meget holdbart, hvis 

det er gjort rigtigt.
Niels er i gang med den vestlige gavl

Husk at gøre forarbejdet godt. Reparer 
revner og huller med mørtel uden ce-
ment. Hvis der er cement i mørtelen, 
kan kalken ikke binde.

På Beboerforeningens hjemmeside har 
vi mange gode råd om selve kalknin-
gen og blandingerne.

Jeg har gjort følgende: første gang rent 
kalkvand, derefter en gang kalkmælk, 
så to gange med gul farve i og til sidst 
en gang kalkvand.

Så er gavlen næsten færdig

Til sidst er soklen tjæret med mur-
asfalt 

Sålbænke og gesims kalkes ofte 
hvide, men jeg bruger selv hvid 
cempexo.

Og nu behøver jeg forhåbentlig kun 
at reparere en gang imellem hist og 
her i de næste ti år.

Facaden mod gaden tager sig fl ot ud.
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Budgetforliget - vi slap nådigt!
Af Kim K. Pedersen

Så er det kommunale budget for 2009 ved at være på plads - og nu 
med den glædelige nyhed, at der ikke i budgettet er indlagt poster, der 
påvirker den gamle by negativt. 
Der er ikke optaget indtægter omkring salg af haverne, Parkerings opkrævning er skrot-
tet, og stadeleje er ude. Dette betyder jo ikke, at disse punkter ikke kan dukke op igen –
men den tid den sorg. I øjeblikket kan vi glæde os over fred og ro.

I det hele taget må man sige, at budgetforliget er en blød landing, hvis man tager ud-
gangspunkt i de meget voldsomme udtalelser, specielt Asger Larsen var ude med inden 
budgetforhandlingerne. Det er lykkedes at få lavet et budget, der ikke rammer enkeltom-
råder voldsomt. Eneste ’lille detalje’ er posten med en meget stor besparelse på biblio-
teksområdet, der vil kunne påvirke servicen på vores biblioteker. 

Da den konkrete udmøntning ikke er besluttet endnu, vil vi gerne se forslaget, inden vi 
definerer det som en katastrofe. Der er selvfølgelig heller ikke plads til de store forbed-
ringer, men sådan er det jo i sparetider (og det er det åbenbart altid i kommunal øko-
nomi).

Et område, der desværre heller ikke denne gang har nydt fremme, er renoveringen af 
Kongevejen. Det burde være byens udstillingsvindue (det er trods alt her, de fleste gæ-
ster og turister kommer) men den er ikke voldsomt præsentabel og har ikke været det i 
mange år.

Men vi må håbe på at den kommer med næste år. Beboerforeneningen skal nok nævne 
det for de rette ansvarlige, hver gang lejlighed byder sig.

vi kan alle håbe, at krisen hurtigt vender. Og vi kan tage rigtig godt imod dem, der kig-
ger på, og dem, der ender med at flytte ind som nye naboer i vores dejlige by. De skal 
være så velkomne – både i byen og i Beboerforeningen. 

Og når der – selvfølgelig – kommer gang i den igen, så bliver det med de ekstra mange 
huse til salg også en ekstra stor opgave for os alle sammen at give vores nye naboer den 
nødvendige støtte og information om byen, om historien, om bevaring og om de mange 
aktivitets- og foreningsmuligheder. Men det kræver, at de nye beboere bliver en del af 
vores fællesskab. Det er en opgave for hver enkelt af os, og det er en opgave for vores 
Beboerforening. 

Fortæl endelig om muligheden for at blive medlem af Beboerforeningen og giv dem 
adressen på foreningens hjemmeside: www.dragoerbeboerforening.dk.
Bestyrelsen er klar til at tage godt imod. 


