Smede
Søndre Smedje
Søndre Smedje lå på Dragør Havn i forlængelse af lodshuset.
Den første smed, der haves oplysning om, hed Dines Bredal Mangor (1808-1861), og han havde sin
virksomhed 1830-1858.
Han havde to sønner, Hans og Christian, der begge fik uddannelse som smed. Hans Peter Mangor (18371884), der havde bopæl i Bymandsgade 26, på hjørnet af Fogdens Plads, overtog smedien efter faderen
og drev den til sin død i 1884.
Afløseren her blev Bodolph Magnus Lundqvist (1861-1938) gift med Eline (1863-1939). Lundqvist kom
hertil fra Store Magleby, hvor faderen var smedemester, og hvortil familien var kommet fra Sverige.
Bodolph Lundqvist virkede som smedemester på havnen i omkring 50 år. Han sluttede sin virksomhed
omkr. 1934-35. Hans bopæl var Fogdens Plads 11, og han var ejer af ejendommen.
Efter ham har der været flere forskellige smede i virksomhed, men de fleste af kortere varighed. En
enkelt af disse, Poul Hansen fra Rudkøbing, har dog haft smedien i ca. 20 år.
Nordre Smedie
At der var to smedier på havnen, har været betinget af, at der i slutningen af 1800-tallet var mange
sejlskibe hjemmehørende i Dragør. Nordre Smedie var placeret ved Nordre Mole, vest for den tidligere
toldbygning. Bygningen er opført i tilhugne kampesten. Er benævnt "Karantænehuset".
Den ovenfor nævnte Gerhardt Christian Bredal Mangor (1839-1914) etablerede sig her som smed.
Christian havde, som mange andre håndværkere i byen, i sine unge år sejlet til søs. Herved opnåede man
fuld mandspart, som deltager i bjergningstjenesten. Som orlogsgast deltog Christian Mangor i slaget ved
Helgoland i 1864.
I øvrigt havde han, foruden sin smedegerning, det job at passe fyret i Dragør Kirke.
Han virkede i den nordre smedie til omkring 1912.
Efter Chr. Mangor fik kleinsmed Dirch Peter Sørensen (1865-1946) tilbudt dette værksted, men
etablerede sig i stedet i den nuværende museumsbygning, Strandlinien 4. Smedien blev derefter
overtaget af kleinsmed, gas- og vandmester Christian Laurentius Kiertmann (1882-1953).
Omkring 1925 overtog "Strandhotellet" under H. C. Jensen lejemålet hos Dragør Kommune og
bygningen blev indrettet til servering. Kiertmann overtog værkstedet i museumsbygningen, hvorfra
Dirch Sørensen var flyttet.
Da Dragør Museum i 1929 flyttede sine samlinger hertil og bygningen blev helt ombygget, fik Kiertmann

værksted i Linde Allé hos murermester Valdemar Holm.
Nævnte kleinsmed Dirch Peter Sørensen var søn af skibsfører Pieter Sørensen, der boede i
Skipperstræde 19, men kom hertil fra Store Magleby.
Dirch Sørensen blev gift med Trine Hansine Holte (1869-1970 – blev 101 år gammel).
Han overtog broderen, maler Jan Peter Sørensens værkstedsbygning ved Drogdensvej. Blev senere gasog vandmester og deltog i anlæg af ledningsnettet til byens nye gasværk.
Værkstedsbygningen var placeret på lejet grund, og blev senere flyttet ud på stranden mellem Walløes
Havn og Blegegrøften, hvor den blev brugt til andet formål.
Dirch Sørensen fik værksted i kælderen til "Mariehøj" på Vestgrønningen 27. Flyttede senere, som
nævnt til den nuværende museumsbygning, og endelig til Grønnevej hos installatør Hans Johansen.
Sønnen Carlo Dirck Arthur Sørensen (1900-1970) overtog faderens virksomhed.

