
Vi nyder sommeren med en tur gennem det
gamle Dragør. Turen starter fra Dragør
Lokalarkiv, Stationsvej 5 og slutter samme
sted.

Der laves mange rundvisninger gennem Dra-
gør, men vi har fået en, Jens Lydom Christen-
sen, der altid har boet  i Dragør bortset fra to
år på navigationsskole, til at vise os rundt.

Jens er næsten født i Dragør - hans mor
valgte at føde på en klinik i København.

Jens er skibsfører og lods. Jens sluttede sin
karriere som lodsformand for Dragør Lodseri.

Med dette blad er der et tillæg DLF special,
der fortæller lidt om turen og de mange
gader/stræder vi kommer rundt i.

De, der kender Jens, ved, han er en fremra-
gende fortæller, så det bliver rigtigt spænden-
de.
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Byvandring med Jens
Lydom Christensen
onsdag den 17. august klokken 19.00
Mødested Lokalarkivet Stationsvej 5

Stationsvej 5 hvor vi starter fra.
Foto udlånt arf Søren Arnbo

Medlemsblad for Dragør Lokalhistoriske Forening.



Søren Arnbo fortæller
Søren Arnbo, som de fleste kender, kommer
den 4. oktober kl. 19.00 og fortæller om sit
liv i Dragør.

Søren er en af dem, der kan kalde sig "en af
vørre", d.v.s. at han kan føre i slægt mange
generationer tilbage i Dragør.

Det og meget mere skal vi høre om den 4.
oktober.
Der kommer et særligt blad om dette.

Tur til Sprogø
9. oktober 2011 klokken 08.30. Hanne
Stockbridge er guide på en tur til Sprogø. Bil-
letter kan købes på  turistkontoret. Pris incl.
frokost 695,- kroner.

Forhåndstilmeldelse/oplysninger kan ske til
Hanne Stockbridge på tlf. 32 53 44 09. Jeg
kan anbefale turen - har selv været der.

Dette skrev vi i sidste nummer af DLF nyt.
Det viser sig nu, at vi var en af de få, der
annoncerede denne tur, så der er stadig
mulighed for at tilmelde sig - men skynd jer.
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DLF nyt
Foreningens logo er teg-
net af Niels Febber An-
dersen, Harevænget og
viser Store Magleby
Kirke og Lodsstationen i
Dragør.

DLF nyt modtager
gerne indlæg fra for-
eningens medlemmer,
f.eks. i form af artikler
om lokalhistoriske for-
hold. Er det meget
omfangsrige artikler,
bedes I dog kontakte

redaktionen, så vi kan
koordinere indlæggene
eller udgive dem i sær-
lige hæfter. Eftertryk
kun tilladt efter aftale.
Vi er på Internettet
www.lokalhistorier.dk

DLF Bestyrelse:
Formand
Kurt Mathisen
(ansvarshavende)
Harevænget 30
2791 Dragør
� 32 53 45 04
Mobil� 40 53 45 04
mail:kurt@4504.dk

Sekretær
Dines Bogø 
Ulspilsager 57
2791 Dragør
� 32 53 11 53
Mobil � 20 85 11 53
mail:
dines.bogoe@gmail.dk

Kasserer
Irene Hallberg
Søvej 6
2791 Dragør
� 32 53 77 10

Bestyrelsesmedlem.
Claus Ehlers
Søvej 39
2791 Dragør
� 32 53 32 23

Bestyrelsessuppleant
Leise Hansen
Krudttårnsvej 143, 2
2791 Dragør
� 88 19 56 76
Mobil� 28 96 91 37

Kommende arrangementer

Fyrtårnet på Sprogø.
Foto Kurt Mathisen

Her er Søren født



Den 14. maj besøgte DLF Vestvolden med
"Ejbybrobunkeren", Voldgaden med Ejbylej-
ren og Artillerimagasinet.

Fra Ejbybrobunkeren ledede man luftforsva-
ret af Storkøbenhavn (ink. anlæggene på Syd-
amager), antiluftkanoner og raketforsvar.

Bunkeren blev i 1953-1954 bygget ind i det
ældre forsvarsanlæg "Vestvolden".

Da styring af luftforsvaret blev flyttet til Ved-
bæk, overgik bunkeren til andet formål.

Bunkeren har bl. a. huset Forsvarets Efterret-
ningtjeneste, men det kan man selvfølgelig
ikke få meget at vide om.

Besøget blev ikke mindre interessant af, at
nogle af DLF's medlemmer have arbejdet  i
bunkeren.

Artellerimagasinet
Fra bunkeren gik vi ad voldgaden til Artilleri-
magasinet (garage til kanoner).

I Artillerimagasinet (rekonstruktion fra 1996)
gav Niels Eriksen en kort orientering om hele
Vestvolden, samt viste rund i magasinet.

Efter rundvisningen fortalte Niels Eriksen og
Peter Thorning Christensen (orlogskaptajn)
videre om historien projektet Vestvolden,
mens vi nød kaffen og hjemmebagt kage.

Artellerimagasinet er opbygget som et projekt
i Rødovre kommunes uddannelses- og jobtræ-
ningsprojekt.
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Siden sidst

I operationsrummet hang et kort, der nok
skulle have været pillet ned, da det indeholdt
markeringer af forskellige militære installati-
oner. Foto Dines Bogø

Niels Eriksen fortæller om projekt Vestvol-
den. Foto Dines Bogø

Medlemmer på vej fra Ejbybrobunkeren til
Artellerimagasinet. Foto Dines Bogø



Ved generalforsamlinge i 2010 tog vi afsked
med vores kasserer Jonna Mahler. I stedet
indtrådte Irene Hallberg som kasserer.
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Hvem er Irene
Amager er mit land! Jeg kom til verden på
fødeklinikken på Store Møllevej, voksede op
på Lergravsvej og fik min første lærdom på
Sundpark Skole. Den forlod jeg i 1958 med
en flot realeksamen og kom i lære i Sygekas-
sen Højdevang, det var dengang der var noget
der hed ”Sammenslutningen af København-

ske Sygekassser”, og min lå på Tingvej. Jeg
nåede lige at blive udlært i juli 1961, så fik
jeg mit første barn i august – og slap for at
komme på Tingvej mere!

Jeg var blevet gift og var flyttet ud ”vest for
Valby bakke”. Derude tilbragte jeg så de fle-
ste af mine voksne år, men i 1989 var der et
hus til salg i Søvang – der var for resten
mange huse til salg, det var lige efter ”kartof-
felkuren”.

Vi kendte området, fordi min far købte et
sommerhus herude i 1959, og efter lidt
ombygning boede han her til sin død i 1983. 

Jeg medbragte Jørgen, som efterhånden føler
lige så stor tilknytning til Amager – han er
blevet assimileret! Han er med til at lægge
broer ud og er blevet en særdeles aktiv frivil-
lig på Amagermuseet. 

Jeg har aldrig helt fået lov til at holde op med
at arbejde, jeg er merkonom i regnskabsvæ-
sen og arbejder et par dage om ugen for en
advokat. Da Dines fandt på at spørge mig, om
jeg ville overtage regnskabet, da Johnna
ønskede at slippe, sagde jeg med glæde ja. Vi
har været medlemmer af foreningen i mange
år, og jeg synes, det er dejligt at være en del
af lokalsamfundet – jeg synger også i Dragør-
koret. 

Nu vil jeg heller aldrig forlade Amager igen.
IH
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Tilmeld dig vores mail-service. Så får du meddelelse om arrangementer, vi deltager i.
Kontakt sekretær Dines Bogø på dines.bogoe@gmail.com

Hvem er vi

Hvis du vil vide noget om
lokalhistorie, er her et link.

www.lokalhistorier.dk


