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Dragør en januardag 2006 efter isslag
Foto: S. Mogensen

Læs i dette nummer om:
Hjælp - der er ild i mit hus!
Generalforsamling 2006
Formandens beretning
Nye tider på hjemmesiden

Til møde med borgmesteren
Dragør, der var engang...
Gamle Dragør opskrifter
Godt naboskab

Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Beboerforeningen for Dragør Gamle By

Gamle Dragør opskrifter

Nye tider på hjemmesiden!

Udvalgt af Anna-Lise Holder

Af Kim K. Pedersen

Vi fortsætter vores serie af gamle opskrifter.
Sommeren nærmer sig og vi kan så småt se frem til årets friske bær, så hvad er vel
mere naturligt end at bringe en opskrift på:

Rompot
Der findes flere begrundelser og undskyldninger for at
starte på en rumpot. Der er dem, der blankt indrømmer, at
de kan lide smagen, og så er der dem, der siger, at de gør
det for at bevare frugten.
Sukker plus alkohol bevarer frugten mod forrådnelse.
Den konserverende virkning af sukkeret understøttes af
alkoholen og er den rene gift for småkravl.
Rompotten serveres i adventstiden, hvor alle har travlt, og en portion af rompotten
virker afstressende.
Find en god gammel lerpotte på ca. 5 liter.
Man bruger frugter som jordbær, kirsebær, hindbær, abrikoser, fersken, blommer og
vindruer. Man kan også bruge mere specielle frugter som stikkelsbær, og ribs – evt.
rabarber – det sætter prikken over i’et.
Fremgangsmåden er som følger:

I forbindelse med vores netop overståede jubilæum besluttede vi at udgive et jubilæumsnummer af vores medlemsblad, og gennemgik derfor gamle numre af Beboerbladet for at finde interessante, spændende, lærerige og eller kuriøse artikler, der ville
egne sig til et genoptryk.
Vi ledte primært efter artikler af typerne: Historiske artikler, opskrifter, kuriøsiteter
samt bevaring og håndværk, og stor var derfor vores glæde, da vi fandt rigtig mange
gode artikler i de gamle blade, langt flere end vi skulle bruge til jubilæumsbladet.
Da vi så, hvor mange spændende gamle artikler, hvor mange stadig er valide, der lå
gemt i de gamle blade, syntes vi, det ville være synd om al den energi og glæde, der er
lagt i disse artikler, skulle gå i glemmebogen. De skulle også komme os alle til glæde
både nu og i fremtiden.
Vi har derfor besluttet at gå de gamle medlemsblade igennem og få gen-indskrevet de
bedste af de gamle artikler og vil derefter lægge dem på vores hjemmeside. Det vil
være en opgave, der kommer til at tage lidt tid, men hellere det end at de gamle perler
går tabt.
Vi har benyttet lejligheden til at give vores hjemmeside et kosmetisk løft og en indholdsmæssig opdatering, så den gerne skulle være lettere at gå til og mere indbydende
at arbejde med. I den forbindelse er vi meget interesseret i at få tilbagemeldinger på,
hvordan du synes, hjemmesiden er at arbejde med, og hvad du kunne tænke dig, vi
ellers kunne bruge den til. Du må meget gerne sende dine kommentarer til undertegnede, eller vores webmaster Søren Mogensen.

Efterhånden som frugterne modnes, lægges de i krukken med samme mængde sukker
(250 gr. frugt til 250 gr. sukker) og overhældes med rom (bedst er en god kvalitet). Vi
lukker krukken med pergamentpapir, og efter nogle dages forløb omrøres indholdet
forsigtigt.
Det kan ikke nytte at prøvesmage. Det giver et helt forkert indtryk – selv om det så
varer længere, før krukken er fyldt op. Vi fortsætter med at fylde på med frugter,
sukker og rom. Til sidst i september måned kan der – for at pifte lidt op på smagen
– tilsættes ¼ liter Arrak eller lidt Angostura.
Så glemmer vi krukken – glemmer den totalt – og henter den først frem til 1. advent.
Server frugterne evt. med råcreme, men husk at benytte de pasteuriserede æg.
Nyd et glas af denne særlige drink – men pas på, det smager som saftevand - men det
er det ikke!
Velbekomme!
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»Hjælp - der er ild i mit hus!«
Af Lisbeth Hansen

En solrig søndag i december gik der ild i vores hus i Strandgade. Forfærdeligt, frygteligt, uvirkeligt …. ! Noget, som vi aldrig havde forestillet os, skete!
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var indendørs på trods af, at huset havde været fyldt med brandfolk samt deres slanger, som
de havde brugt indendørs. Selv de store bunker med stråtag i vores og vores nabos have blev
fjernet af en tilkaldt vognmand …. og de sidste strå blev fejet op af brandmændene! Der blev
ikke brug for sorte affaldssække. Kl. 8 om aftenen, da mørket for længst havde sænket sig,
kunne ingen se, at der havde været brand i Strandgade 26. Ja, selv tækkemanden var kontaktet
og ville komme dagen efter! Og vi havde fået »vi tænker på jer gaver«: vin, chokolade … og
middagsinvitationer fra betænksomme naboer og genboer.

Vi var ved frokosttid kommet hjem fra Fyn, hvor vi havde været til »Gåsegilde« hos vores
venner. Vi havde slagtet og plukket julegåsen, som nu hang ude i udhuset parat til den årlige
seance ugen efter. Himlen var blå, et højtryk lå over landet, vinden var jævn til frisk, men det
var koldt! Derfor lunede det med lidt kakkelovnsvarme, en sildemad og en dram.
Vi tændte op i vores lille brændeovn i stuetagen og havde netop taget den første bid af sildemaden, da vi bemærkede, at der godt nok var meget røg ude i vores forhave, men det var nok
vinden, der legede med vores kakkelovnsrøg og naboens! Det var det ikke! Det var vores tag,
vores stråtag, der brændte!
Selvom »bunden ryger ud af én«, reagerer man, som man skal: ringer til 112, går i gang med
at slukke ilden. Opringningen gik, som den skulle, men at slukke en ild i et stråtag, der er tørt
og får masse af ilt fra den friske vind, det er en hård kamp! Mogens kom op på taget via vores
eneste stige medbringende et kludetæppe, som han forsøgte at slukke ilden med. Men når han
kvalte ilden et sted, havde den hurtigt bevæget sig et andet sted hen. En kamp mod vindmøller! Nogle forbipasserende forsøgte at hjælpe, men hvordan kunne vi hjælpe til? Vi havde
ingen haveslange (hvad skal man bruge den til i en lille Dragørhave?) kun én stige, som blev
brugt på taget …. så vi kunne bare se til! Men i det fjerne kunne vi snart høre lyden af udrykningskøretøjer – en velsignet lyd.
Der gik måske 4 minutter efter opringningen, så tog brandfolkene over! Hvor var de velkomne: cykelhandleren, radiomanden, smeden, vinterbaderne … og alle de andre, vi kender
fra Dragør! Og i løbet af kort tid – måske en halv time? var ilden slukket. Stråtaget blev revet
ned, så de var sikre på, at al ild var væk.
Imens stod vi og så på sammen med mange af Den gamle Bys beboere, som alle kunne sætte
sig i vores sted. Det er en forfærdelig og uvirkelig tilstand, man er i - det er ikke helt gået op
for én og alligevel! Hvor store er skaderne? Kan vi ikke bo i vores hus måske det næste halve
år? Hvor store skader er der på vores ting? Og hvad hvis ilden breder sig til nabohusene, så er
vi ansvarlige for, at andre menneskers hjem ødelægges! Mange tanker farer gennem hovedet.
Og hvad med hullet i taget? Kan vi få fat i en presenning i aften, så vi kan dække det? Og de
store mængder af strå, som brandmændene hiver ned? Mon ikke det vil tage hele natten at
putte det i sorte affaldssække, som så skal bringes på genbrugsstationen? Puha – mange gøremål ….
Men alt det ordner brandvæsnet også! Inden branden var slukket, havde indsatslederen tilkaldt
ISS »skades…et eller andet«, som besigtigede skaderne og sørgede for, at de blev udbedret.
Det blev nu kun hullet i taget, som krævede tildækning. Vi var så heldige, at der ingen skader
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Det smukke hus i Strandgade står endnu. Eneste synlige bevis på branden er reperationen - de lyse strå - til
højre for kvisten
Foto: S. Mogensen

Tækkemanden kom dagen efter plus forsikringsmand og skorstensfejer Søren Sod, som vi
tilkaldte. For … havde vi gjort noget galt? Var der noget galt med vores brændeovn? Mange
spørgsmål! Vores brændeovn er, som den skal være, skorstenen ligeså! Men Søren Sod anbefalede, at vi fik en gnistfanger på skorstenen (hvorfor er det ikke lovpligtigt, når man har
stråtag?), og at vi tændte op med optændingsblokke … ikke aviser! Gode råd til alle, der har
stråtag!
Vi har fået den lokale smed til at lave en gnistfanger, som nu sidder i skorstenen, og vi tænder
aldrig mere op med aviser! Og vores stråtag er nu helt. Det blev færdigt midt i januar.
Når vi tænker tilbage på denne hændelse, tænker vi »gode tanker«: et brandvæsen, som på
alle måder hjalp, en tækkemand, der handlede hurtigt, men ikke mindst mange menneskers
medfølelse med os. Det varmer! En kliché? Jow, med hvor er det rigtigt!
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Generalforsamling i Beboerforeningen for Dragør Gamle By
den 15. marts 2006 på Nordstrandskolen.
Det formelle
Velkomst ved formanden, Hanne Bendtsen.

1. Valg af dirigent: Hans Pedersen valgt.
2. Formandens beretning: Godkendt uden
bemærkninger.
Et resume af Beretningen kan læses på de
næste sider, mens beretningen i sin fulde
længde kan ses på foreningens hjemmeside:
www.dragoerbeboerforening.dk eller
rekvires hos formanden.
3. Indkomne forslag: Ingen forslag.
4. Regnskab og fastsættelse af kontingent.
Kim fremlagde regnskab og uændret
kontingent, det blev godkendt uden bemærkninger. Regnskab kan rekvireres hos
formanden.
Kontingent for 2006:
150 kr. for en husstand
100 kr. for et enkeltmedlem
50 kr. for folkepensionister
100 kr. for et folkepensionistpar
100 kr. for en næringsdrivende
5. Valg af formand og diverse bestyrelsesposter:
Hanne Bendtsen genvalgt som formand
Genvalgt til bestyrelsen blev Søren Nicolaisen, Kim Petersen og Søren Mogensen
Nyvalgt bestyrelsesmedlem blev Lisbeth Hansen
Genvalgt som suppleant blev Anna-Lise Holder
Nyvalgt som suppleant blev Bera Jensen
Genvalg til både revisor Hans Bischoff og revisorsuppleant Erik Nicolaisen.

Det kulturelle/kulinariske
Da råd og svamp havde
lukket aulaen på Dragør
Skole blev I beboere
inviteret til Generalforsamling på Nordstrandskolen den 15.
marts.
Bestyrelsen var
spændt på, om
fremmødet ville
nå tidligere års
højder.
Intet problem
- mere end 100
medlemmer
fandt vej til Nordstrand-skolen.
Efter generalforsamlingen bød
Beboerforeningen
traditionen tro
på sild, ost, øl og
snaps.
De lækre smagsprøver fra Lykkeberg
Sild, blev ledsaget af
årets kulturelle indslag
- Ole ’Sild’ Ulstrup - som
fortalte vidt og bredt om sild i alle
afskygninger og kunne have fortsat hele natten. Mange
klapsalver til foredragsholderen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14. marts 2007, hvor næste års
generalforsamling afholdes

6. Eventuelt. Intet under dette punkt.

- så går du ikke glip af en hyggelig aften!
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Formandens beretning 2006
Af Hanne Bendtsen

Det har været et stille år. Det har bestyrelsen ikke noget imod, for travlheder med
lukningen af Dragør Kro og trusler om ødelæggelse af vores havn, vil vi gerne være
foruden.
Amager under omdannelse og afsmitningen på Dragør
Midt i alt byggeriet, vil vi være den lille kulturhistoriske oase midt i alt det nye og
spændende. Det er en kæmpe udfordring for os. Interessen for at bo i og besøge vores
by er støt stigende. Det er vi jo glade for, men vi ved også, at det kan give nogle
problemer, som vores forening gerne vil være med til at styre. På den måde er der
sammenhæng mellem, hvad der sker på Amager, fra øst til vest og fra nord til syd.

Kommuneplan
Kommunen har netop vedtaget kommuneplanen, der havde havneområdet som særligt
afsnit. Det er en gedigen kommuneplan, der lever op til de flotte traditioner, Dragør
har haft i mange år, med godt og solidt planlægningsarbejde.
Vores samspil med kommunen og de folkevalgte
Vi tror, at et tættere samspil mellem de folkevalgte, beboere og virksomheder vil
være godt for Dragør. På det punkt, er Dragør bestemt ikke i front, mange kommuner
har gode erfaringer med anderledes former for samarbejde med direkte demokrati,
dialogfora, netværk, fokusgrupper m.v.

Dragør som selvstændig kommune med et kattelem

Og så holdt vi 25 års jubilæum i 2005

Skal vi sige det lidt flot, så vil de opgaver, der betyder mest for os i den gamle by,
nemlig lokal- og kommuneplanlægning samt bevaringsarbejdet fortsat ligge i Dragør
Kommune. Det er vi meget glade for. Selvom Tårnby Kommune er sig sine værdier
bevidst, så har det ikke været bevaringsarbejdet, der har været i højsæde på den anden
side af lufthavnen.

Der var stort fremmøde i Aulaen på Dragør Skole, hvor vi havde en flot
gæsteforelæsning, af arkitekt, Merete Stefani, som beskæftiger sig meget med bymiljø.
Hun sagde to ting, som vi egentlig alle godt ved, som er selvfølgeligheder, men som er
så værdifulde, og som vi godt gider høre på igen og igen.
- Vores tætte miljø, hvor alt er i øjenhøjde, er med til at skabe en god kontakt mellem
mennesker.
- Samtidig er vores tætte miljø i bogstaveligste forstand, med til at skabe et godt
klima i Dragør. Det er pudsigt, at placeringen af vores huse, gader og stræder
faktisk skaber grundlag for et mildere klima end i mange mere åbne bystrukturer.

Så har vi haft kommunalvalg med en konstitueringsaftale, der omhandlede
Dragør Havn
Dejligt at politikerne lyttede til befolkningen, og at der på tværs af partiskel var
enighed om at undgå boliger på Dragør Havn. Det giver forhåbentlig lidt ro på dette
område de næste fire år. Men, det ville jo også have været at skære den gren over,
man selv sad på, hvis politikerne ikke havde besindet sig. Byen og Havnen er så
enestående, at man kan se det langt væk fra.
Kan vi så slappe helt af?
Jeg ved, at mange ligesom bestyrelsen, blev urolige, da vi for få år siden stod
så tæt på at få ødelagt vores havn. Chokerede over, at man kunne risikere at det
sammenhængende kulturmiljø, som Dragør Havn og gamle by udgør, kunne blive
ødelagt. Derfor tog de to museumsforeninger, Dragør og Amager Museumsforeninger
og Beboerforeningen i fællesskab kontakt til EUROPA NOSTRA. Efter et konstruktivt
møde har den danske afdeling af EUROPA NOSTRA udtalt, at de bakker op om
en proces, hvor der prioriteres, at det eksisterende kulturmiljø kortlægges, og
at der udarbejdes en plan for, hvordan kulturmiljøet anvendes positivt. Det vil
Beboerforeningen sammen med de to stærke museumsforeninger arbejde videre på.
Hvad gør vi så i mellemtiden for at sikre miljøet i havnen
Sikringen af miljøet i Dragør Havn vil være et godt bidrag til den spændende
udvikling af vores ø. Derfor har det været afgørende, at vi får en fornuftig udvikling i
havnen, så arealerne ikke kommer til at ligge hen som den asfaltørken, vi ser i dag. At
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vi får fjernet sporene fra færgetiden og får udlagt nye spor i området, som havnen kan
udvikle sig ad, med spændende erhvervs- og fritidsaktiviteter som supplement for alle
kommunens borgere.

Til slut et par reklameindslag
Først vores bevaringslager som har det helt fint, men godt kunne blive benyttet endnu
mere. Her er både mulighed for at aflevere og hente bygningsgenstande. Hvad der kan
være tilovers i den ene bygning, kan være lige det man mangler i den anden. Slå op på
jeres hjemmeside og se mere om, hvordan I får kontakt til lageret. For nylig modtog
Bevaringslageret f.eks. litervis af trætjære. Det skal der gerne gang i i løbet af foråret.
Det andet reklameindslag skal netop dreje sig om hjemmesiden.
Kig indenfor på www.dragoerbeboerforening.dk en gang imellem. Vi lægger forsat
gamle læsværdige artikler ind fra tidligere numre af Beboerbladet.

Hvornår har du sidst besøgt vores hjemmeside?

www.dragoerbeboerforening.dk
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Dragør, der var engang...

Til møde med Allan Holst.

Udvalgt af Søren Mogensen

Af Hanne Bendtsen

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

»Hvis man vil have indflydelse, må man være synlig«.

Badstuevælen - billedet er taget omkring 1910 og efterfølgende farvelagt.

Sådan sagde borgmester Allan Holst, da han havde inviteret Beboerforeningen til
møde på rådhuset.
Det var dejligt, at borgmesteren tog dette initiativ, og vi havde en god snak om mangt
og meget. Jo, vi vil bestemt gerne have indflydelse. Vi vil bestemt kæmpe for at
bevare og udvikle vores dejlige miljø. Den gamle by har selvfølgelig stor glæde af et
godt samarbejde med kommunen og vores nye borgmester.
Men vi fortalte også Allan Holst, at vores kommune bestemt også har glæde af,
hvordan vi passer på den gamle by. Den gamle by er ikke blot et rart sted at bo, men
også en turistmagnet, der ikke ville være noget værd uden beboernes indsats.
Vi lovede Allan Holst at være meget synlige.

Sønderstræde boller
Ingredienser:
250 g mel
190 g smør
½ spsk. sukker
1 pk. gær
1 dl kold mælk
lidt salt
Det hele blandes, æltes godt sammen og sættes til hævning.
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På bagsiden af kortet har Gunvor Petersen skrevet følgende beskrivelse:

Fyld:

»Badstuevælen set fra Kongevejen ca. 1910. Udsynet mod Borgerforeningens bygning
og de tilstødende huse er frit, idet træerne foran endnu ikke er plantet. I stedet ses en
indhegning med arbejdsvogne, tilhørende vognmand Jan Larsen, der havde sin bopæl
på hjørnet af Vognmandsgade og Vestgrønningen. Inde i indhegningen, der gik under
navnet »folden«, ses en af de 9 1901 opstillede gadelygter.
I bygningen ved gavlen ud mod torvet har P. Larsens spækhøkerbutik til huse. Det
høje hus ved siden af er netop opført, efter at de tidligere på grunden liggende
staldbygninger, tilhørende vognmand Chr. Mørch, var nedbrændt i 1907.
Brændehuset i forgrunden til højre tilhørte, sammen med forhuset til Kongevejen, lods
Carl Henrik Bertelsen. Såvel døren som lugerne i gavlen er for længst erstattet af
vinduer, men endnu minder en halvrund fordybning over vinduet i gavlspidsen om den
oprindelige loftsluge.
I forgrunden, bag milepælen, ses en af byens vandposte. Til venstre i billedet løber
rendestenen. På borgerforeningens bygning ses en reklame for ovnsværten »Zebra«.

125 g birkes overhældt med kogende vand,
1 æg
50 g sukker
30 g hakkede mandler
¼ vanillestang
Fyldet røres sammen.
Dejen rulles ud til ca. en halv cm tykkelse, skæres i firkanter på 10 x 10 cm med en
klump af fyldet på hver. Kanterne pensles med æggehvide, derpå løftes spidserne op
og trykkes forsigtigt sammen, ligeså med kanterne. Det skal gøres med følelse, så
fyldet ikke smutter ud under bagningen. Derefter pensles bollerne med æggeblommen.
Bollerne skal lige stå og sunde sig lidt inden de sættes i ovnen.
Bages ved 225º C i ca. 15-20 min
Velbekomme!
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Godt naboskab
Af Hanne Bendtsen

Beboerbladet udgives af
Beboerforeningen for Dragør Gamle By
Lodsstræde 4
2791 Dragør

Mens vi alle sammen selvfølgelig regner med at bo
i vores dejlige miljø til vores dages ende, så må vi
Beboerbladet trykkes i 300 eksemplarer
konstatere, at der til stadighed kommer nye naboer til og fordeles til foreningens medlemmer,
byen.
samt til byens Kulturinstitutioner.
Og som det heldigvis er en god tradition i vores gamle Artikler og læserindlæg er ikke nødvenby, så tager vi godt imod de nye.
digvis udtryk for foreningens holdning.
Naboskab har mange fordele. Jeg tror at vi alle ser en Eftertryk er kun tilladt med angivelse
fordel i naboskabet som en god indbrudsforsikring. Og af kilde.
vi har det jo også socialt godt med hinanden.
Redaktion
Men brug også nabosnakken over plankeværket til en Hanne Bendtsen (Ansv.)
snak om, hvordan vi i fællesskab kan være med til at Lisbeth Hansen
Anna-Lise Holder
bevare vores historiske og smukke by.
Søren Mogensen (Layout)
Kommunen gør meget for at informere nye beboere
om Dragør byggeskik og traditioner. Og vi gør det
Trykt hos:
også fra Beboerforeningens side. Men den bedste
hjælp kommer fra alle jer, der har boet i byen længe.
Jeres råd og erfaringer kan være guld værd for jeres
nabo - og for den gamle by.
Hyg jer rigtig meget naboen - hen over plankeværket.
God sommer fra bestyrelsen!

Bestyrelsen
Hanne Bendtsen
Søren Nicolaisen
Niels Andersen
Kim K. Pedersen
Bo Sillemann
Søren Mogensen
Lisbeth Hansen
Anna-Lise Holder
Bera Jensen

(formand)
(næstformand)
(sekretær)
(kasserer)
(Dragør bevaringslager)
(redaktør/webmaster)
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Bymandsgade 27
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Deventergade 4
Strandgade 26
Bodestræde 6
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