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Epistel om morsomme episoder 
i min barndom og ungdom i 
Dragør 
 
 
 

 

 

 

Af Jenny Johnsen, født Petersen, 
tidligere Strandstræde 19 i Dragør, nu bosiddende i Tårnby på 53. år. 
 
Mine forældre var Ehm Hans Petersen, "Fisker Ehm",  
og Peter Chrilles Petersen, tidl. fisker og lodsjollemand. 
 

1983 
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Denne bog er udgivet i forbindelse med:  
»Mormors« - Jenny Johnsens 75 års fødselsdag, den 16. maj 1983 

Oplag 200 stk. 

2 eksemplarer af bogen er tildelt Dragør Lokalarkiv. 
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Jeg havde set min mor pille ænder oppe på loftet, hvor hun altid gjorde den slags, og 
deroppe havde vi også et skab med udstoppede fugle, deriblandt en smuk sneugle.  

Jeg ville også prøve at gøre ligesom min mor, så jeg tog sneuglen ud af skabet og pillede 
alle fjerene af den. Min mor græd, da hun så det; det kan jeg godt forstå - bagefter. Hvad 
der skete med mig, husker jeg ikke helt, men der har nok vanket en endefuld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Min bedstemor på mødrene side, 

Ane Dirch Petersen, 

født 16 jan 1853, død 01 aug 1940. 

Min bedstefar på mødrene side, 

Hans Petersen, 

født 29 nov 1850, død 30 mar 1910. 
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Engang skulle vi i Zoologisk Have med min far og mor. Vi piger (2)1 havde fået nye 
hatte af lyseblå silkestrå med røde blomster på. De var syet henne hos Hanne Per Mads2

Jeg elskede skorper, rugbrødsskorper, og dem hentede jeg ude hos Neel Schmidt

. 
Efter en kort tid i Zoologisk Have blev det øsende regnvejr, og vore hatte blev helt 
slatne, og det røde fra blomsterne løb ned af dem; da blev min mor også ked af det, for 
de havde sikkert kostet mange penge i forhold til det, min far tjente. Han var bl.a. med til 
at sejle sten til Dragørfortet, da de byggede det, og han tjente 16 kr. om ugen. Så det har 
nok været svært at leve dengang. 

3

 

 i den 
lille gang, som går fra Strandstræde til Strandlinien. Skorperne puttede jeg i mit forklæde, 
som jeg foldede sammen, og jeg spiste de fleste på vejen hjem til Strandstræde nr. 13, 
som i dag er nr. 19. 

 

 
Mine forældre på Nakkebølle Sanatorium ca. 1918. 

 

 

                                                            
1 Ehm Margrethe Petersen, født 1905, og forfatteren, Jenny Hansine Petersen, født 1908. 
2 Johanne Peter Madsens (1852-1924), Hollandsfed 6. Gift med skibsfører Jens Andersen Trønninge (1844-1915). 
3 Niel Jens Schmidt (1847-1934), ugift væverske, hjørnet Strandlinien 39/Fiskergangen. 
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Jeg er født på Strandlinien lige over for den store sten på græsset4

Bagved os boede en familie, der hed Jacob Malm

. Min mor fortalte, at 
der havde hun købmandshandel, da jeg blev født (1908).  

5

Min første plads bestod i at vugge en lille pige om eftermiddagen, når hendes mor var på 
fabrikken til kl. 3, herfor fik jeg 10 øre om ugen.

, de passede os børn af og til, de var så 
rare. De var bedsteforældre til Malm Lorentzen, der blev bedemand i Dragør. 

6

Den næste plads jeg havde, var hos en fisker i Strandstræde, hvor jeg skulle feje gulve og 
gå byærinder og evt. ordne kroge for 35 øre om ugen.  

 

Jeg har også hentet mad på Dragørfortet, det fik højtstående militærpersoner dengang. 

 

 

 
Mine forældre ca. 1960. 

 

Jeg gik i formiddagsskole, nærmest en slags børnehave, på hjørnet af Gothersgade og 
Vælen7 og senere hos frk. Strømberg8

                                                            
4 Strandlinien 45. 

 over for Missionshuset på Vestgrønningen. 

5 Jacob Peter Malm (1859-1937), fisker og lodsmedhjælper, og Anna Petrine Mangor (1862-), Strandlinien 47. 
6 Ifølge sidebemærkning på p.14 var det i Bodestræde 3. 
7 Findes ikke. "Vælen" skal måske være Slippen, der dengang også omfattede Jens Eyberts Plads. I så fald kan det være 
hos Marie Christine Greisen (1882-), Jens Eyberts Plads 1, der 1916 var lærerinde og enke efter styrmand Thorvald 
Peter Julius Palm. Den søndagsskole, der omtales side 10, lå ikke på et hjørne. 
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Der var en lille god ting, at når vi havde været i søndagsskole, så fik vi 2 øre hver. De 
blev brugt dels til et kræmmerhus sukker, som blev købt hos Bente Vester9, der boede 
bagved Peter Ribers10 hus i Strandstræde, det kostede 1 øre, og hun lavede det selv i sit 
køkken, så gik vi op på Vestgrønningen ved hjørnet af Lillegaden hos madam Tønsen11

Jeg kan også huske, at min mor solgte mælk, som min kusine Emma

 
og købte for den anden øre. Vi fik 5 forvandlingskugler. Jeg tror nok, vi var mere 
lykkelige for den 2 øre, end børn i dag er for en krone, den er jo ikke meget værd i dag. 

12, (Emma 
Christensen i Lundehuset) (tidl. aftægtshus fra Store Magleby) kom med fra Store 
Magleby fra hendes fædrene gård13, Aght og Niels Frid14. Så blev jeg sendt på kroen med 
mælk og fløde (10 øre pr. liter mælk) til familien Passer15, som dengang ejede kroen. Så 
satte fru Passer mig op på køkkenbordet og gav mig et bolche. De var forældre til Astrid 
Passer16, som blev gift med Holger Jensen17

Jeg gik først i skole hos frk. Theisen

, der senere blev borgmester. 
18 på Vestgrønningen19 i den røde skole, på venstre 

side af gangen, der gik vi så i to år. Vi var kun 6 år, da vi begyndte. Inde i gangen på 
skolen var der en træskohylde, så der stillede vi træskoene og tog vores sutter på. Vi 
havde også forklæder på dengang. Senere gik vi i 3-4 klasse hos frk. Hansen20 i Lille 
Kongensgade21

Engang mens vi gik hos frk. Theisen, skulle Karl Herman

, vores legeplads var dengang ved missionshuset, men der blev vi altid 
skældt ud af nogle koner, som altid lå i vinduerne. 

22

Der hvor biografen nu ligger, lå gården

 sidde efter (han var hendes 
nevø) så hun tog ham med op i sin lejlighed på 1. sal, men han lukkede vinduet op og 
sprang ud på Vestgrønningen. Det var meget, han ikke brækkede arme og ben, men stor 
var han, og stærk. 

23, hvor forpagter Madsen24

                                                                                                                                                                                                     
8 Anna Kristine Emma Strømberg (1879-), lærerinde, Bymandsgade 3/Rønne Allé 20. 

 boede, der hentede vi 
mælk, efter at min mor var holdt op med at sælge.  

9 Benthe Hans Westermanns (1837-1926), Strandstræde 15, enke efter fyrbøder Morten Andersen Axel (1843-1901). 
10 Peter Jacob Riber (1875-), fisker, Strandstræde 17, gift med Kirstine Laurine Munch (1873-) 
11 Ane Jacob Tønnesen Capitains (1851-), Vestgrønningen 8/Lillegade 2, enke efter styrmand Hendrik Jacobsen 
Strømberg (1851-1886), holdt brødudsalg fra bager Schubert og småhandel. 
12 Emma Margrete Petersen (1897-1979). Mere om hende p. 11 og p. 14. 
13 Møllegade 11, Store Magleby, nu kaldt "Frids Gård" 
14 Agth Petersen (1878-1943) og Nils Petterson Frid (1869-1949). 
15 Jan Edvardsen Passer (1865-1931), ejer af Dragør Ny Kro 1904-1918, 1913 gift 2. gang med Margrethe Hansine 
Kindler (1887-)  
16 Astrid Kirstine Christoffersen (1906-) adopteret Passer 
17 Holger Cornelius Jensen (1900-) 
18 Anna Henriette Marie Theisen (1880-), kommunelærerinde 
19 Vestgrønningen 11, Den røde Skole 
20 Ebbeline Marie Hansen (1859-), kommunelærerinde, sagde op 1921. 
21 Søndre Skole, Blegerstræde 9/Bymandsgade 7 
22 Carl Herman Friis Thejsen (1908-) 
23 Dragørgård, Toldergade 2-4. 
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Dengang lå biografen på en lille plads på havnen ved siden af blikkenslager Kirkman25, 
som boede privat i Højerup, over for springvandet. Biografen ejedes dengang af 
købmand Schmidt26, som selv boede på Strandlinien27 og også havde butik på hjørnet af 
Strandgade og Strandlinien28, hans datter, fru Bothmann29

Min bror Henrik

 spillede så på klaveret, det lød 
som et værre hakkebræt, men vi var nu glade, når vi havde 25 øre til en billet. 

30

 

 var så glad, når de spillede William S. Hart, det var så godt. 

Vi skulle jo spare op, og jeg fik 2 øre for at gå ærinder for folk, men det kunne alligevel 
blive til 10 kr. til jul til gaver. 

Vi havde en dame, som hed Henriette Bager31

Jeg havde også en plads med at gå med ugeblade, Det røde Aftenblad, Familie-Journalen 
og andre, det var hos Passer, som dengang havde fået en lille forretning med tobak og 
blade på Strandlinien ved Bagergangen, det var dem, som havde haft kroen. 

, hun gik med forsikringer, sygekasse og 
andet. Dengang blev alt jo krævet op ved dørene. Om lørdagen havde hun så 
sparemærker til Amagerbanken til 25 øre stk. 

I Bagergangen boede også en mand, vi kaldte for Sildejens32

Hans søn, Las Jensen

. Han handlede med fisk 
dengang på Kirkevejen og i Store Magleby. Den mand var måske lidt original, men ikke 
så gal endda, han kunne sætte folks ure i stand, så de kunne gå.  

33

 

, var lige så dygtig til det. Han kom engang ned til os i Tårnby, på 
Bastiansmindevej, og hentede vores stueur, som vi havde fået i brudegave 1930 til 25 kr. 
- mange penge. Han lavede det i stand og bad om 5 kr. Jeg havde først været inde på 
Amagerbrogade med det til en rigtig urmager, han skulle have 75 kr., men han sagde, at 
uret ikke duede, men det holdt dog til jeg arvede mine forældres ur i 1966, så det må 
have været bluf. 

 

                                                                                                                                                                                                     
24 Viktor Immanuel Madsen (1874-1920), forpagtede Dragørgård af sin fader, dyrlæge F. J. Madsen. 
25 Gas- og vandmester Christian Laurentius Kiertmann (1882-) 
26 Anders Peter Schmidt (1862-1932) 
27 Magstræde 4/Strandlinien 15 
28 Strandgade 34-36/Strandlinien 17 
29 Marie Kristine Schmidt (1890-), enke efter bleger Niels Vilhelm Bothmann (1883-1918). 
30 Henrik Crilles Petersen (1912-1975), bådebygger. 
31 Anna Henriette Jensen (1875-) gift med styrmand Martin Hans Bager (1871-), fra 1919 boende Nørregade 15. 
32 Jens Peter Jensen (1867-1934); indtil 1904 væver, derefter fiskehandler. Øgenavnet er dobbeltbundet, idet han 
handlede med sild, og hans mor hed Cecilie (Sille). 
33 Lars Jensen (1892-) gift med Astrid Helene Jensen (1892-) fra Viborg. 
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Iført min mormors brudedragt i gården til mine forældres hus, 

fotograferet ca. 1962. 
 

Jeg havde en gammel Amagertrøje, som jeg har skænket til Dragør Museum, som også 
skal have min Amagerdragt efter mig. Den amagerdragt har været min bedstemors 
brudedragt fra 30 november 1871. Amagertrøjen er med håndstrikkede ærmer, så fint 
som var de strikket med stoppenåle, den har jeg fået af Neel Schmidt. Trøjen havde min 
mor og jeg haft på til karneval i Dragør, så lånte vi et par susebukser oppe på Torvet hos 
Jens Kromanns34 mor35. Huen lavede jeg af det øverste af et par kødfarvede strømper 
med en tut oveni. Lidt twist fik jeg af Dirk Sørensen36

Gamle Neel Schmidt sad på væven og hendes bror Gert

, som havde værksted for enden af 
museumsbygningen på havnen. Det brugte jeg til hår og syede det på huen. 

37 fiskede lidt, så det levede de 
af. Palm Schmidt38 kom hos dem, da han var 4 år, fra Sverige. Hans far hed Julius39

                                                            
34 Jens Christensen Kromann (1903-), blikkenslager, Badstuevælen 4. 

 og 
var en søn af Gert Schmidt. Stuen de havde, var ikke ret stor, inden for døren til venstre 
stod væven, i det næste hjørne stod et bord og 3 stole. På væggen i hjørnet hang et lille 

35 Niel Jens Nielsens (1863-1943), gift med Jan Olsen Kromann (1868-1928), Badstuevælen 4 
36 Dirch Peter Sørensen (1865-), gas- og vandmester, gift med Trine Hansine Holte (1869-), boede Kongevejen 3.  
37 Geert Jensen Schmidt (1839-1921), fisker, enkemand efter Grith Palm Mogensen Palms (1841-1904). 
38 Palm Schmidt (1907-1986), fisker 
39 Julius Palm Schmidt (1877-1913), fisker, gift 1907 med Selma Wahlqvist (1886-1963). 
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skab, hvor der stod et par fine kopper, ved siden af det var der en dør til brændsels-
rummet, på den næste væg stod bornholmeruret, og i næste hjørne Neels seng, som også 
Palm sov i som barn, i det sidste hjørne stod Gerts seng, og bag døren var kakkelovnen. 
Der var altid hvidskurede gulve med sand på, det gjorde hun hele sit liv, jeg husker ikke, 
hvor gammel hun blev. 

Foran huset var der en lille have med persille og liljekonvaller, som jeg fik lidt af engang 
imellem. Der elskede jeg at komme, også efter at jeg var blevet gift besøgte jeg dem 
mange gange. Når Neel skulle have stelt lærredet, hun havde vævet (det var at stive det), 
blev det spændt ud fra væg til væg, stivelsen blev smurt på det, og det skulle så stå der, til 
det var tørt. Det sidste jeg så, Neel vævede, var et stort forklæde til min mor. Dengang 
gik min mor i amagerdragt lige til 1916. Ved min kusines bryllup i 1916 havde hun den 
på for sidste gang. 

Om påsken havde vi en dejlig skik, det var at gå op i anlægget og trille æg. Anlægget, det 
er der, hvor der nu er kirkegård40. Min mor farvede æggene i »silkespåner«, det var noget 
vi købte hos Dirk Mørk41

Samme Dirk Mørk havde paryk på. Når vi ville drille ham, gik vi ind og spurgte, om vi 
måtte købe hans flotte thepotter, som stod i vinduet. Det måtte vi ikke, så rev vi 
parykken af ham og løb vores vej. Han blev rasende. Det forstår jeg godt - nu. 

 på hjørnet af Gothersgade, nu von Ostensgade, eller også blev 
der viklet løgskaller om æggene med snore, og når de blev kogt i kaffegrums, blev de 
meget flotte. 

En af mine skolekammerater Poula Magleby42 boede i Gothersgade hos frk. Hansen43, 
som sammen med en anden dame havde en lille småtingsbutik oppe ved Kongevejen 
med blyanter, glansbilleder, tråd og lignende. De var også søndagsskolelærerinder for os 
børn. Men det jeg ville fortælle var, at Poulas bedstemor44, som boede i Dragørs mindste 
hus45

I det hus, som hedder Tulipanhuset

, strikkede strømper til min far, de skulle gå helt op til knæene, så havde far runde 
elastikker om benene. Hun strikkede strømperne for 2 kr. og nye fødder for 1 kr. Ja, det 
var tider, men pengene var jo også små dengang. 

46, som blev skænket til byen og nu bebos af ældre 
mennesker, boede dengang to frøkener, frk. Bahr47 og frk. Grubb48

                                                            
40 Kirkegården blev udvidet 1947, så urnegravene ligger, hvor der var danseplads ved anlægsfesterne, men Blushøj, 
hvor der trilles påskeæg, ligger stadig (2010) uden for kirkegården. 

, som var 

41 Dirch Jansen Mørch (1841-1924), styrmand, 1866-1923 købmand i "Volmerhus", Slippen 3/von Ostensgade 12. 
42 Pavla Marie Magleby (1907-). Forældrene boede i von Ostensgade 31, ejet af Anna Sophie Petrea Hersom (1867-) 
43 Der ses ikke nogen frk. Hansen 1916, der svarer til beskrivelsen, men frk. Hersom havde tidligere drevet pogeskole i 
sit hus, og var 1916 forretningsmedhjælper. 
44 Marchen Niels Strøes (1849-), enke efter matros Poul Olsen Maglebye (1837-1883). 
45 Lå i forlængelse af Strandstræde 20 mod nord og blokerede over halvdelen af Zytfensgades forbindelse med 
Strandstræde. Nedrevet ca. 1930. 
46 Zytfensgade 3/Strandlinien 35. Senere afhændet af kommunen. 
47 Anna Wilhelmine Marie Bahr, født 1866 i Flensburg 
48 Emma Grubb, født 1857 i Sverige 
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spillelærerinder. Den gik jeg også i byen for, og så kom jeg med til deres juletræ. Når vi 
kom, fik vi cacao og boller, og bagefter kom vi ind i den anden stue, hvor klaveret stod. 
Så spillede de julesalmer, som vi sang med på. Bagefter spillede de højt eller lavt, og så 
skulle vi finde nogle ting, og når vi var i nærheden af dem, spillede hun højt. 

 

 
Tulipangade (nu Zytfensgade) med huset og pumpen foran, som nu begge er væk. 

Til venstre "Tulipanhuset". 
 

Jeg har i dag det billede af Dragørs mindste hus hængende på min væg. 

Ellen Magleby, gift Møller49, boede overfor sammen med sine forældre50 og tante 
Grethe51

Den 16. december 1916 husker jeg som en stor dag. Da blev min kusine Emma gift. Det 
var hende, der tidligere havde bragt os mælk, som min mor videresolgte. Festen blev 
holdt hos hendes forældre på gården lige over for Marienlyst. Der var dækket op i 
storstuen, som i mine øjne var meget stor. Jeg kan huske, vi fik overflødighedshorn.  

, som også strikkede strømper til min far. 

Vi var meget fine klædt på i blå fløjlsspencer med hvide snydebluser. Det man kunne se 
af dem var hvidt pique med piber i halsen og på ærmerne. Min bror Henrik var i hvid 
sømandsbluse og korte blå bukser, dengang havde vi lange strømper. De kjoler havde 
min mors kusine52 syet til os, hun var gift med en savskærer53

                                                            
49 Ellen Maria Magleby (1905-), Zytfensgade 6/Strandlinien 33, gift 1932 med optiker Peter Henrik Møller (1904-). 

, han havde et sort skur på 

50 Hovmester Jan Julius Magleby (1868-1926) og Marchen Henrik Jans (1868-). 
51 Grete Henrik Jans (1872-), ugift. 
52 Marchen Peter Petersen (1887-1969). 
53 Hans Isbrandt Petersen (1885-1924). 
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havnen, som senere gik over til Ole Christoffersen54 og Karl Larsen55, der var bund-
garnsfiskere. Min mors kusine og hendes mand fik senere en grøntforretning i Lille 
Kongensgade56, hvor Julius Riber57

Dag vi skulle gå til præst, foregik det i Store Magleby præstegård, hvor vi skulle være kl. 
8 om morgenen, og vi syntes det var langt at gå, men når så bagervognen kom forbi, 
spurgte vi, om vi måtte køre med. Det var Henry Jans (Krølle)

 før havde haft viktualie, han flyttede ud i Rønne Allé. 

58

 

 som dengang var kusk 
hos bager Kjær. Vi unger kravlede bare op på den lille vogn, og den stakkels lille hest 
måtte så trække alle os unger, det tænkte vi jo ikke på dengang. 

Min konfirmation i 1922. 

I øvrigt var jeg pige hjemme hos mor i de år, hvor hun handlede med fisk på hele 
Amagerland. Det foregik først med hestevogn, som hun havde købt af Anna Lasen59

                                                            
54 Oluf Ferdinand Christophersen (1875-) 

 
(Larsen), som også boede i Strandstræde. Hun kom på Sydstrand, Store Magleby, 
Søvang, Tømmerup, Ullerup, Kongelunden og Aflandshage. Noget senere fik hun en 
Ford T og naturligvis kørekort. Det var nok ikke så almindeligt at piger kørte bil 
dengang. Da krigen kom, var det jo slut med bilen, og så lavede min mands broder 

55 Carl Laurits Larsen (1883-) 
56 Bymandsgade 20. 
57 Julius Christian Jensenius Riber (1883-) 
58 Henry Orla Jensen Jans (1905-), Hollandsfed 3. 
59 Anna Elsine Larsen (1864-1928), fiskehandlerske, Strandstræde 37/Bymandsgade 27, gift med fisker Peter Hansen 
(1863-1941). 
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Martin, som var smed, en cykel med sidevogn, men det var for strengt, selv om 
sommeren, for det var jo levende fisk for det meste, og vejene var dårlige og mange af 
dem kun jordveje. Så hun fik igen en hestevogn og en lille islænderhest for. Hun kørte 
rundt til hun var 69 år, da havde hun 25 års jubilæum som fiskerkone. Så holdt hun stille 
et år, men begyndte så at pille kartofler op for bønderne, for sidde stille kunne hun slet 
ikke. Før alt det ordnede hun næringer (sildegarn) for folk, hun sad og bødede dem 
hjemme i stuen, hvilket min far for øvrigt også gjorde senere hen, ligesom han altid 
havde en ruse i gang. Mor og jeg har også stået nede i de små skure bag bådeværftet og 
klaret kroge op og lagt ned igen. Vi fik 10 øre pr. hundrede. Det var ikke altid lige rart 
om vinteren, når krogene var frosne, så frøs vi også med anstand. Sommetider var der en 
petroleumsovn tændt, men den hjalp nu ikke meget. 

Senere blev jeg pige hos grønthandler Petersen (savskæreren) - først halvdags til 25 kr. 
pr. måned og senere hele dagen. Om hverdagen var det fra kl. 7 morgen til 7 aften, 
lørdag til kl. 9, men når vi skulle sætte alt på plads i kælderen, kunne den godt blive 11, 
inden jeg var hjemme. Om søndagen var jeg der fra kl. 8 til ca. 1, så det var lange dage. 

 

 
Fra den hollandske dronning Wilhelminas besøg i Dragør september 1922. 

 

Formentlig i anledning af et jubilæum i Hollænderbyen, kom dronning Wilhelmina af 
Holland på besøg i Dragør. Det var jo en stor fest, og selv om det var sommer, blev der 
slået Katten af Tønden. Det var karlene fra Store Magleby, der red i Dragør, udfor 
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Missionshuset på Vestgrønningen. Min søster Ehm og min kusine Karen Corneliussen60

I en lille sidegade til Lille Kongensgade boede Albert Mortensen

 
og andre piger fra Dragør var iført nationaldragt. 

61, der var købmand. De 
havde 3 piger, Asta62 gik jeg i klasse med. Ved siden af boede Ane Bens63 (Bendtsen?), 
som rullede for os. Det var håndrulle dengang, og vi gav 2 øre stokken. Hendes datter64 
kom til at bo i det hus, hvor jeg havde min første plads til 10 øre om ugen. Hendes 
svigerfar hed Andersen65, han havde et lille håndkøbsudsalg af apotekervarer i en lille 
gade, som gik fra Strandlinien til Magstræde66

Vi havde også i Dragør en kok, som hed Arthur Jensen

. 
67. Han lavede mad på 

Dragørfortet til soldaterne. Han skrev også viser, bl.a. til Dragør Revyen, som jo altid var 
lidt barsk ved byens indbyggere - og stadig er det -. Senere fik han en slikbutik på hjørnet 
af Kirkevejen og Vestgrønningen i Højerup.68

Min kusine Emma, der blev gift i 1916 med en militærperson

 
69, der havde været 

indkvarteret på hendes forældres gård, kom, sammen med sin mand Karl Christensen70

Det navn, Ulspilsager - eller Ulspil - står nævnt i min stamtavle. Det er næsten fra 
tidernes morgen, og Ulspil har sandsynligvis haft jorden der, hvor man gav det nye 
villakvarter navn. Den stamtavle havde min mors fætter

, 
til at drive landbrug på Lundevejen, som også havde tilhørt min fars forældre. Da min 
farfar døde, fik hun lov at udstykke jorden, og i 1973 byggede min søn, Steffen Johnsen, 
et hus på Ulspilsager nr. 17 og mit barnebarn Jan Jønsson i nr. 67, der ligger lige over for 
gården på Lundevejen, det tidligere aftægtshus, hvor nu min kusines søn, Aage 
Christensen bor. 

71 Cornelius Petersen72

 

 på 
Drogdensvej (dengang) udfærdiget, og min datter sørgede senere for, at den blev 
kopieret til mig og mine børn. 

Jeg husker også nogle af de sange, som blev sunget til Boldklubbens (Dragør Boldklub) 
revyer. Så var der nogle borgere i Dragør, der fik et lille hip; 
                                                            
60 "halvkusine", barn af Jennys mosters mands første ægteskab. Karen Kamilla Corneliussen (1902-), Hovedgaden 19, 
Store Magleby. 
61 Albert Bendt Mortensen (1866-1930), Byskriverstræde 4. 
62 Asta Johanne Mortensen (1908-) 
63 Ane Bendt Mortensens (1861-1943), Søgade 2/Byskriverstræde 6. Enke efter kusk Ole Jansen (1864-1904). 
64 Olga Alvilda Jansen (1893-), gift med fyrpasser Otto Johannes Andersen (1896-), Bodestræde 3. 
65 Jens Andreas Andersen (1870-), bådfører i Fyrvæsenet, Kampensgade 4/Strandlinien 21. 
66 I den oprindelige plan fra 1818 gik Magstræde hele vejen fra nuværende Toldergade til nuværende Kampensgade. 
67 Arthur Axel Jensen (1891-), Vestgrønningen 12, fra 1927 Sophus Falcks Allé 4, Store Magleby.  
68 "Dragørhjørnet", lille bygning på hjørnet af Kirkevej og Stationsvej, foran "Højerup". Nedrevet ca. 1956. 
69 Sergent i 15. Bataillon 
70 Karl Christensen (1891-1966) fra Stenstrup ved Næstved. 
71 3. fætter. Man skal bagom år 1800 for at nå til fælles forfædre (Ulspil). 
72 direktør Cornelius Adrian Petersen (1891-1976). 



15 
 

Han er een af vore egne 
hvor han pynter på Dragør  
både høje, tynde og klejne  
han har alt i vor favør, 
min lille Frue 
hvad skal De bruge? 
jeg har alt til nedsat pris  
ja, han er en af vore egne  
i dette lille Paradis. 
 
Der var også den om vores første Brugs, som lå i Store Grønnegade73

Så renser vi dernede, til vandet bliver klart, 

, den gik neden om 
og hjem, og det måtte borgerne bøde for i lang tid: 

ja, det må gøres, ja, gøres meget snart, 
så op til byen for ret at gøre gavn 
med alt hvad vi har fundet her i Dragør gamle havn. 
Dragør du perle ved Øresunds kyst 
her har jeg levet med liv og med lyst 
fra jeg var lille, til jeg blev stor 
lød i mit øre de dejlige ord: 
Dragør, Dragør, dejlige by, 
lig' skøn at skue i kvæld som i gry 
små røde tage, sundet det blå 
så vil stedse du for mig stå. 
Ja, Dragør du er dejlig, når blot man dig forstår,  
men så skal man også ha' kendt dig 
i mange, mange år. 
 
En anden gammel revyvise fra dengang var: 

I Dragør går man i seng kl. 10 
der bruger man ikke natten til at sove i  
aldrig i Dragør man møder en fuld fyr 
det lyder vel nok som et eventyr. 
En dag Hagel ikke kunne gå  
en hvede var faldet på hans tå  
han griner mens han ælter dej  
men og det gælder om profitten,  
så selv om bollerne er små 
så vil jeg Hagel foreslå 

                                                            
73 Chr. Mølstedsgade 17. 
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så synes jeg, at du ska' ta 
og ta' tag et lille trip herned til mig  
for der er måske mange ting, 
som jeg ku' lære dig. 

Arthur Jensen var også med i revyen, hvor han bl.a. optrådte engang som Honolulu-
mand med bastskørt og det hele. Jo, han var en festlig mand. 

Vores læge, som hed Sehested74

I Strandstræde var der også en lille købmand, som hed Hejn

, var adelig, men brugte aldrig sin titel. Han havde 
konsultation om morgenen, og når han så var færdig med det, tog han sin cykel og kørte 
ud til sine patienter, det kunne være Store Magleby Fælled eller endnu længere. Folk var 
måske ikke så pylrede som nu. Når jeg som barn blev syg om aftenen, kaldte vi ham og 
han kom altid med det samme og tog sommetider sin kone med, hvis der var noget, hun 
kunne hjælpe med. Det var en dejlig tryg fornemmelse. Hans børn optog vist nok 
adelstitlen, da de blev voksne. 

75, efter dem kom en familie 
uden børn, Anna76 og Hans Petersen77, som senere fik forretning på hjørnet af 
Kirkevejen og Jetvejen78

I Gothersgade lå også en lille butik med sytilbehør og bluser

, den er nu desværre revet ned, men hos den familie var jeg i 
pleje i 3 måneder, mens min mor var syg af lungebetændelse. Hun havde et stort hjerte, 
den rare fru Petersen. 

79. Min mor købte der en 
hvid plisseret nederdel for 10 kr. Det var jo en stor sum dengang, velsagtens som 100 kr. 
i dag, hvis det forslår. Hun hed Leudo Steffensen80

Fra min bedstemor (mormor) har jeg nogle køkkengardiner med blonder, som hun har 
strikket, de er meget fine. Hun døde i 1940 - 87 år gammel, så blonderne er i dag altså 
også meget gamle. De var også dygtige med deres hænder dengang, de arbejdede jo 
mere, end vi gør i dag, og så med den belysning de havde. Petroleumslamper eller tælle-
pråse. Hjemme kan jeg huske petroleumslampen, eller karbid og gasbelysningen, inden vi 
fik elektrisk lys. Indlagt vand og kloak havde vi naturligvis heller ikke, så vi bar alt det 
snavsede vand ned til en kloak ved gaden. Ved siden af var vandpumpen, hvor vi 
hentede vort rene vand, som vi tog op med en øse inde i køkkenet. 

. Hendes mand sejlede. 

                                                            
74 Andreas von Sehested (1877-1959), født på Tjele. 
75 Bagergangen 1/Strandstræde 10. Grundlagt 1865 af skipper Niels Hansen Hein (1826-1902), sidst drevet til 1916 af 
datteren Berthe Kirstine Hein (1872-) gift Steffensen. 
76 Anna Gerda Lundkvist (1886-), født i Tømmerup. 
77 Hans Adrian Petersen (1884-1942), maskinmester, detailhandler i Strandstræde 10 fra 1916, brugsforeningsbestyrer 
1920, og fra 1922 købmand på Hovedgaden 38 i Store Magleby. 
78 Hovedgaden 38 lå ikke på et hjørne, men lige over for Kirkevejs udløb i Hovedgaden. Ved Englandsvejs ("Jetvejen") 
gennembrud til Hovedgaden i 1950'erne blev huset nedrevet. 
79 von Ostensgade 28 
80 Leudo Petersen (1872-), gift med dampskibsstyrmand og østersølods Peter Mathias Stephensen (1865-1922). 
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Vores fredagsaftener, da vi var unge, opholdt vi os på Strandhotellet i den lille sal, 
overtøjet smed vi i garderoben. Penge havde vi ingen af, men vi morede os alligevel. Når 
gamle fru Hansen81, Maler Hansens mor fra Strandlinien spillede på klaveret og 
»Bliktuden«82

På Rønne Allé var der et stort vandhul, som vi kaldte Rytterhullet. De sagde, at en hest 
kunne drukne deri, jeg ved ikke, om det er sandt, men en dag i frikvarteret, mens vi gik i 
frk. Hansens skole

, blikkenslageren fra Chr. Mølsteds plads snuppede violinen, så var det 
herligt - for ingen penge. 

83 i Lille Kongensgade, var vi alligevel rendt derned, og vores 
skolekammerat Gerda Otto84

I Strandstræde havde vi en nabo, som holdt gæs; det var der jo mange, som gjorde 
dengang, men den samme madam Svendsen

 fra Vestgrønningen trak vi op, fyldt med mudder. 
Rytterhullet blev i øvrigt brugt som skraldeplads for folks gamle møbler, cykler og andet, 
som renovationsvognen ikke ville tage med. 

85 lod dem ruge under køkkenbordet. Vi 
syntes nu, det var noget griseri, for det samlede også rotter, men dem, sagde hun, kom 
inde fra os, så vi var ikke rigtig gode venner. Nu bor der et af hendes børnebørn i huset, 
Clara Svendsen86

Der var mange familier som vævede lærred for de store firmaer i Byen, f.eks. Crome & 
Goldschmidt. Når lærredet var vævet, blev det kogt i nogle store gruekedler og derefter 
skyllet og bredt ud på Blegen, som lå, hvor nu plejehjemmet og idrætsparken ligger. 
Denne proces blev gentaget flere gange, til tøjet var helt hvidt. Jeg havde en 
skolekammerat, Elly Bleg

, der var sekretær for Karen Blixen. Samme dame boede hos hende en 
overgang, mens Rungstedlund var under reparation. Clara Svendsen var noget af et 
sproggeni, sågar fra kinesisk kunne hun oversætte. 

87

 

, som måtte ud og passe på, at gæssene ikke jokkede på det. 

 

Min mors familie stammer fra Sandagergård, som ligger nær ved Kongelunden. Den har 
militæret haft i mange år nu. Der var i indkørslen nogle store popler, det så meget flot 
ud. 

Min far var fra den gård, som ligger over for Marienlyst i Møllegade. Ifølge gamle 
beretninger har den været schoutgård. 

                                                            
81 Bernhardine Betty Gustava Rasmussen (1861-1940), fhv. musiklærerinde, Strandlinien 45. Enke efter vatfabrikant i 
Køge Oluf Peter Hansen, død 1897 som skuespiller i Birkerød. 
82 Hans Thorvald Oskar Hansen (1885-), Blegerstræde 6 
83 se note 19 på p. 7. 
84 Gerda Johanne Ottosen (1908-), Vestgrønningen 3. 
85 Olivia Ferdinande Andersen (1860-), Strandstræde 21, enke efter fisker Anders Svendsen Hermann (1852-1912). 
86 Clara Svendsen (1916-2008), navneændring til Selborn. 
87 Elly Rigmor Bleeg (1908-), Stormgade 5, senere Chr. Mølstedgade 15. 
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"Frids Gård", Møllegade 11, Store Magleby 

En onkel og moster havde købmandsbutikken88 over for gadekæret i Store Magleby. En 
bror til min mor havde også en gård89

Når vores konge i min barndom kom til Dragør og skulle besøge Dragørfortet, fik vi 
unger fri fra skole. Det var Christian X. Så kunne vi komme ud og hilse på ham, han 
trykkede os alle i hånden, han var vist glad for børn, det var vi meget stolte af. 

 i samme gade som min onkel. 

Dengang vi gik i skole, havde vi altid træsko på og sutter under armen, så skiftede vi 
inden vi skulle ind i klassen. Ude på Drogdens Fyr, hvor der var vagt en uge ad gangen, 
var bl.a. Peter90 og Alfred Schink91

Af andre »større møbler« havde min far og mor et skab, der var lysegult, lavet af asketræ, 
som havde stået på min bedstefars mark. 

, der syede nogle sko til os børn. De blev kaldt for 
listesko, de var af kraftigt stof, som de klippede i strimler og blev flettede, så syede de 
lædersåler på, de var meget stærke. Men de lavede også anden husflid på fyret. Bl.a. en 
flagstand og en lillebitte slagbænk, der var meget fint malet i grønt og rødt, lavet efter 
originalmodel. En af mine døtre har een, en anden et barnebarn, disse slagbænke holder 
de Hej over. 

Hjemme i stuen havde min far og mor også en rigtig slagbænk, hvor der ellers ikke var 
mange møbler, et klapbord og et klædeskab og så kommoden, som havde været min 
mors ungdomskommode. Klædeskabet og kommoden og klapbordet fik jeg med, da jeg 
blev gift i 1930 og kom til at bo på Bastiansmindevej 5 i Tårnby Villaby, hvor jeg stadig 
bor. Dengang var huset et lille træhus uden vand og lys, men vi boede der kun et halvt 
år, indtil det hus af sten, som jeg stadig bor i på 53. år, var færdigt. 

                                                            
88 Niels Corneliussen (1860-1932) og Niel Petersen (1872-), Hovedgaden 19, Store Magleby. 
89 Peder Pedersen (1875-1915), "Mindegården", Hovedgaden 23, Store Magleby. 
90 Peter Martin Schink (1883-1971), fyrskibsmatros, Badstuevælen 6. 
91 Alfred Henrik Schink (1890-), fyrskibsmatros, Chr. Mølstedsgade 12. 
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Overfor os i Strandstræde boede Mathilde og Jens Jensen92

Ved siden af Kadrejeren boede hendes søster, Grethe Frandsen

, som dengang var kadrejer, 
det betød vistnok at sejle proviant og vand ud til skibene i rum sø. 

93

Ved siden af dem boede Bendt Bendtsen

, gift med Frederik 
Frandsen, han var lodsjollemand.  

94, som var fisker, så kom det lille hus, som var 
det mindste dengang, og derefter Anna Ahlgreens hus95

Så Theis Riiber

.  
96 og derefter Christian Malm97 og John Palm98, som også var fisker, hvis 

kone hed Laura og var søster til Grethe Frandsen, så boede vores træskomand, Jens 
Carlsen99 og ved siden af ham den døve skomager100, hvis søn101

Så kom Arthur Rasmussen

 vist nok lever endnu.  
102, på den anden side af gaden boede fisker Emil Jensen103 og 

derefter Amanda Hansen104

Så fulgte Anna og Peter Hansen

, som malkede køer morgen og aften og ind imellem gik ud 
og vaskede for folk, det må have været strengt. Den samme Amanda gav mig til min 12 
års fødselsdag en lille kurv, udskåret i træ, af den slags som blev solgt ved dørene på den 
tid. I kurven lå en appelsin og i den var stukket en sølvkrone. Amanda var også den 
kone, der kom og hjalp til hjemme hos os, når min mor var syg - og kurven har jeg 
endnu.  

105

                                                            
92  Anders Jens Peder Jensen (1873-), fisker og kadrejer, Strandstræde 14/Deventergade 1, gift med Mathilde Hansine 
Larsen (1876-1923). 

, Anna (født Larsen) var søster til tidligere nævnte 
Laura, Grethe og Mathilde, det var meget sjovt.  

93 Grethe Caroline Larsen (1866-1934), fiskehandlerske, Strandstræde 16/Smedegangen, gift med Frederik Lars 
Frennesson (1872-1924). Børnene døbt Frandsen. 
94 Bent Peder Bentsen (1862-1921), fisker, Zytfensgade 2/Strandstræde 18, gift med Adelaide Mathilde Schwartz 
(1860-1941). 
95 Efter nedrivningen af nabohuset er det nu en hjørneejendom, Strandstræde 20/Zytfensgade 1. Her boede Inger 
Niels Strøes (1851-1928) gift med matros Martin Ludvig Frederik Algreen (1856-1938). Datteren Anna Marie Algreen 
(1886-), gift Palm, arvede således ikke ejendommen før 1939. 
96 Theis Bertelsen Riber (1848-1927), pensioneret lods, Strandstræde 24, gift med Juliane Sophie Bothmann (1848-
1923). 
97 Christian Petersen Malm (1860-1928), fisker, Strandstræde 26/Fiskergangen, gift med Kirsten Bendt Mortensens 
(1858-1933). 
98  John Cornelius Palm (1872-1943), fisker, Strandstræde 28, gift med Laura Olivia Larsen (1868-). 
99  Niels Carl Nielsen (1866-1941), søfyrbøder, der efter hofteskade blev tøffelmager og træskomand, Strandstræde 30, 
gift med Maren Larsen (1866-1931). 
100 Johan Jens Petersen (1866-1932), døvstum skomagermester, Strandstræde 32, gift med Ingeborg Boline Jensen 
(1887-), døvstum. 
101 Pedro Johan Ole Petersen (1911-), døvstum skomager, Strandstræde 32. 
102 Arthur Carl Rasmussen (1880-), vognmand, Skyllebroen 3/Strandlinien 53, gift med Johanne Jensine Christophersen 
(1878-). 
103 Peter Emil Jensen (1869-1938), fisker, Strandlinien 43, fra 1916 Søgade 6/Strandstræde 41, gift med Emma 
Christine Nielsen (1871-). 
104 Amanda Magnusdotter (1881-1920), Strandstræde 39, gift med arbejdsmand Hans Hansen (1881-). 
105 Se note 59 til p. 12. 
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Lige efter hjørnet boede Peter Kroman106, som var gift med Karen Krøyer107, derefter 
kom Arnesen108, lods Jans109 og så Jens Andersen110, som var vognmand og havde et 
stykke jord ude på Krudttårnsvej, derefter fulgte hovmester Hansen111, hvis datter 
Gerda112 jeg gik i klasse med, derefter hovmester Larsen113

Hans datter Carla

, som sejlede på England-
Esbjerg. 

114 blev gift med Adrian Palm Steffen115, til leje hos dem boede familien 
Bøgvald116. Ellen117 var veninde med min søster Ehm. Helga118 blev gift med Verner 
Andersen119, Margrethe120

Så boede Madam Svendsen

 med en Skaaning.  
121 i nr. 15122, og derefter os selv, som havde købt huset123

Ved siden af os boede Peter Riber

 af 
min bedstemor for 1.000 kroner, det syntes jeg var flot dengang, men så hørte jeg fra 
mine forældre, at min faster og onkel havde fået gården i Store Magleby, og så forstod 
jeg det bedre.  

124, som havde Jens125, Aage126 og Else127, og bagved 
dem boede så Bente Vester128, og i det lille hus på hjørnet af von Ostensgade129 boede 
Mor Grit130 og Geste Bindemor131

På den anden side af gaden

, det var noget de blev kaldt, fordi de gik på fabrikken.  
132 boede bager Kjær133, som havde syv piger, Ulla134, 

Minna135, Anne Maj136, Tove137, Xenia138, Connie139 og Ragnhild140

                                                            
106 Peter Petersen Kromann (1839-1917), fisker, fhv. styrmand, Strandstræde 33, gift m. Sass Peter Pouls (1842-1929). 

, ved siden af dem 

107 Bertel Julius Kromann (1873-1958), tømrer, Strandstræde 33, gift med Karen Mathilde Christine Krøjer (1890-). 
108 Niels Frederik Arnesen (1874-1940), styrmand, Strandstræde 31, gift med Hanne Jensine Holte (1877-). 
109 Niels Henrik Jans (1874-), lods, Strandstræde 29, gift med Maria Jensine Petrine Larsen (1874-). 
110 Jens Peter Andersen (1874-), jordbruger, Strandstræde 27, gift med Benedikte Sofie Marie Christensen (1878-). 
111 Christian Hansen (1882-1943), hovmester, Strandstræde 25, gift med Thora Amalie Schmidt (1886-1971). 
112 Gerda Karla Hansen (1908-2005), gift Schwartz. 
113 Carl Jan Mathias Larsen (1880-), hovmester i DFDS, Strandstræde 23, gift med Caroline Dorthea Leth (1883-) 
114 Carla Anna Caroline Larsen (1908-) 
115 Adrian Palm Steffen (1904-), bådebygger, senere farvehandler. 
116 Jacob Jensen Bøgvald (1875-), matros, Strandstræde 23, gift med Mathilde Andrea Juncher (1881-). 
117 Ellen Nikoline Bøgvald (1907-), gift Wendelboe. 
118 Helga Magdalene Bøgvald (1909-) 
119 Verner Rudolf Andersen (1907-), skibstømrersvend, Strandgade 23. 
120 Margrethe Kristine Bøgvald (1905-), gift 1929 med lagerarbejder Oskar Johannes Skåning (1903-). 
121 Se note 85, p. 17. 
122 Gammelt nr., ændret til 21.  
123 Strandstræde 19, gammelt nr. 13. 
124 Note 10 p. 7 
125 Jens Mathias Riber (1911-1933), ugift typograf. 
126 Aage Johannes Riber (1913-), typograf. 
127 Else Rigmor Riber (1913-), gift Omsaa. 
128 Note 9 p. 7 
129 Strandstræde 13/von Ostensgade 33 
130 Grith Hans Nielsen Frederiksens (1836-1923), enke efter matros Zibrandt Jansen Schmidt (1831-1889). 
131 Gertrud Zibrandt Schmidt (1869-), steddatter af foregående 
132 "Trappen", Strandstræde 8. Ejet af bagermester Kjær 1912-1927. 
133 Søren Sørensen Kjær (1879-), bagermester, gift med Anna Louise Benedikte Hansen (1886-) 
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boede Gunnar Hagen141 og på hjørnet snedker Jans142. Agnes143

På hjørnet af Vestgrønningen og Strandgade

, deres datter, var min 
veninde i nogle år. 

144 boede vores fragtmand145

Min søn, som er tømrer i Dragør, har fået en dragørboer som kompagnon. Han er 
efterkommer af en gammel familie, Murer, som boede i Stautz Allé. En onkel

. Han tog, til at 
begynde med, med hestekøretøj til København. Der kunne man blandt andet aflevere 
recepter til medicin om morgenen og så hente det om aftenen. De skulle styrte noget 
rundt for at nå at hente alt muligt til folk. 

146

En episode fra min barndom handler om gæs. En gase kunne godt gå til angreb, og en 
dag da jeg var lige ud for Lundtoftes hus

 til ham 
byggede en villa på hjørnet af Vestgrønningen og Rønne Allé, omtrent der, hvor 
Rytterhullet lå. 

147

Der lå et lille hus på Strandlinien ud for Bagergangen, det er nu revet ned, da det var i 
vejen for trafikken, men der boede familien Jans og en, der hed Weichardt

, mødte jeg en sådan gal gås, den fik fat i mit 
forklæde og holdt fast, og så gik jeg baglæns hele vejen hjem til far og mor, og jeg skreg 
hele vejen, til min far og mor kom og fik den kyst væk. 

148. Det var 
Edvard Weichardts149 forældre, de solgte brød fra Schubert, som dengang lå i nærheden 
af den nye biograf. Kun sigtebrød og rugbrød og vistnok maltet franskbrød. Det lå ude i 
gangen på en hvidskuret bænk, og gulvet var også hvidskuret, det var vistnok 
murstensgulv. Edvard havde fisket sammen med min far, Peter Petersen, men min far 
fiskede også en overgang sammen med Thomas Lorentzen150, som boede i Stormgade 
sammen med sin mor, der hed Grith151

                                                                                                                                                                                                     
134 Ulla Christine Sofie Bille Sørensen (1909-) 

. 

135 Minna Benedikte Bille Sørensen (1913-) 
136 Anna May Bille Sørensen (1915-) gift Steffensen 
137 Tove Elisabeth Bille Sørensen (1917-) gift Egerod 
138 Xenia Agnete Bille Sørensen (1919-) 
139 Conni Luise Bille Sørensen (1924-) 
140 Ragnhild Eleonora Bille Sørensen (1921-) 
141 Georg Jørgen Johan Hagen (1886-), bager, senere arbejdsmand, gift med Nelly Henriette Cathrine Jans (1882-1931) 
142 Ole Julius Jans (1871-1950), snedker, Strandstræde 6/Kampensgade 1, gift med Laura Hulda Oline Rassow (1879-
1922). 
143 Agnes Sigrid Jans (1909-) 
144 Vestgrønningen 16/Strandgade 2 
145 Jan Jansen Larsen (1838-1923), vognmand, gift med Grith Carl Bertelsens (1840-1914). 
146 Hans oldefar byggede Rønne Allé 16/Vestgrønningen 29, hans bedstefar byggede Drogdensvej 23/Vestgrønningen 
50. Hans onkel var væver i Nørre Uttrup og byggede intet her. 
147 Skipperstræde 20/Bymandsgade 17 
148 Johan Georg Wilhelm Weichardt (1846-1891), skibstømmermand, gift med Marchen Ole Hansen Jans' (1848-1929), 
brødhandlerske. 
149 Eduard Martin Weichardt (1888-), snedkerlærling, derefter fisker 
150 Thomas Christian Lorentzen (1882-), sømand, arbejdsmand, fisker, Stormgade 4. 
151 Grith Jan Jensens (1860-1925), væverske, Stormgade 4, enke efter matros Johan Christian Lorentzen (1858-1905). 
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Dengang var der også en mand, der kørte rundt i gaderne med mælk og fløde, som blev 
tappet af en junge, som stod på en lille hestevogn, han ringede med en klokke, så kom vi 
ud med spand eller kande og fik mælk eller fløde. Hans navn var Petersen152, og han 
boede i Villa Asta på Vestgrønningen. En af deres døtre, Asta153

Da jeg var barn, havde vi også en privat realskole i nærheden af Fogdens Plads

, blev gift med min 
fætter Martin Corneliussen. 

154. Da 
den nye skole blev bygget på Vestgrønningen, blev læreren155

»Hvad solskin er for det sorte Muld,  

 der og underviste os i 
matematik i den første tid, hvor vi gik der om formiddagen og i den nye skole om 
eftermiddagen til almindelige fag. Da den nye skole blev indviet 1920, var vi en klasse, 
som stod oppe på balkonen i gymnastiksalen og sang:  

er sand Oplysning for Muldets Frænde,  
Langt mere værd end det røde Guld,  
det er sin Gud og sig selv at kende,  
trods Mørkets Harme i Straalearme  
er Lykken saa klar,  
er Lykken saa klar.« 
 
Men jeg havde fået en meget laset sangbog, så jeg tabte bladene ned i hovedet på en 
mand, som hed Jans. Jeg gemte mig selvfølgelig bag de andre, så ingen så, hvem der 
gjorde det. 

Der lå en skole, der hvor den sidste skole er bygget, der var drengeskole for 3-4 klasse. 
Lærer Andersen156, som også var kordegn, og lærer Petersen157

Ude ved gasværket lå dengang en lang bygning, som blev kaldt Fattighuset

. Drengene havde 
legeplads bagved skolen. Lærer Andersen var også sløjdlærer for drengene efter skoletid. 
Lærer Petersens børn kom senere til at hedde Egerod. 

158, der boede 
familien Klingenberg159, som lavede mad under forrige krig. Så kunne folk købe eller få 
deres mad derude, og han var dygtig til det. En datter, Agnes160

                                                            
152 Peter Lavrits Petersen (1870-1921), mælkehandler, Grønnevej 1/Vestgrønningen 19, gift med Anna Henriette Palm 
(1875-1954). 

, som gik i klasse med 
min søster Ehm, blev senere gift med Holger Jensen, der senere blev havnefoged i 
Dragør. 

153 Asta Palm Petersen (1910-) gift i Tårnby 1937 med væversvend Martin Svend Corneliussen (1909-). 
154 Lodsstræde 15/Fogdens Plads 3. 
155 Carl Anton Hansen (1866-1923), gift med Juliane Mathia Christiane Elley (1868-).  
156 Anders Hans Andersen (1888-), gift med Bodil Kirstine Larsen (1894-). 
157 Christian Conrad Petersen (1864-) (kaldet CC), gift med Theodora Henriette Petersen (1864-1934).  
158 "Nørrebo", Stationsvej 13A. 
159 Hans Henrik Klingenberg (1865-1938), økonom, gift med Trein Willum Bacher (1872-1938). 
160 Agnes Vilhelmine Klingenberg (1906-) 
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I årene 1914-18 boede en familie hos os, som hed Buch161, de lavede selv is og bagte 
vafler ude i det lille køkken. Nogle gange fik vi børn lov til at dreje is, det var jo med 
håndkraft dengang, og om sommeren stod der stole og borde i gården, som folk kunne 
nyde isen ved. Senere flyttede de ned ved siden af kroen162, der var lidt bedre plads. En 
af døtrene, som hed Allis, blev gift med »Dyrbyes Kaffe«. Deres yngste datter er blevet 
fotograferet to gange hjemme i gården sammen med min bror Henrik, hun hed Hilda163

På hjørnet af Vestgrønningen og Rønne Allé

. 
Under krigen havde vi indkvartering af soldater, og om vinteren byggede de en snehytte i 
gården, det blev også fotograferet med Hilda og Henrik, som sidder med mit lille komfur 
med en tvebak i gryden. Jeg var dengang 6 - 8 år. 

164 boede dengang skibsreder Isbrandtsen165, 
som vist nok var i kompagni med A. P. Møller166. I den store villa overfor167 boede 
fotografen, der dengang hed Theisen168

Også på Vestgrønningen lå Højerup

.  
169, og ved siden af den over for springvandet var en 

villa170, som dengang husede både Amagerbanken og telefoncentralen, som Else 
Nicolajsen171 passede. Hendes far172 var dengang redaktør af Amagerbladet. Banken blev 
passet af en af Wieders døtre173, som senere blev gift med Sadolins søn174 fra villa 
"Fyrbakken"175

Hr. Wieder

 ved Grushullerne.  
176

                                                            
161 Theodor Julius Buch (1865-1932) og Hilda Vilhelmine Julie Børgesen (1871-1942).  1916 er de registreret boende 
Badstuevælen 5. 

, som dengang ejede væveriet på Kirkevej, var en mand, som gjorde en del 
for byens forskønnelse, også gennem foreningen "Dragørs Fremme". Der blev blandt 
andet holdt Anlægsfest i mange år. Overskuddet gik til byens anlæg og pladser. Der blev 
senere rejst en mindesten for ham i det nye anlæg, der hvor nu plejehjemmet Enggården 
ligger. 

162 Kongevejen 21. 
163 Hilda Vilhelmine Julie Børgesen Buch (1903-) 
164 Villa "Solhjem", Rønne Allé 16/Vestgrønningen 29. 
165 Skibsreder Hans Julius Isbrandtsen (1891-1953), udvandret til U.S.A., har muligvis overnattet enkelte gange i 
villaen, men den ejedes af hans mor Nicoline Jensine Jeppesen (1861-1929) og blev beboet af hende og søsteren 
Marie Hans Jeppesens (1852-1939) gift Mørch, begge i enkestand. 
166 De var fætre, bortset fra det havde de kun et mindre dampskibsrederi i U.S.A. til fælles. 
167 Villa "Rytterhøj", Rønne Allé 17/Vestgrønningen 31. 
168 Julie Augusta Theisen (1885-1918), fotograf, boede Badstuevælen 12. Derefter begyndte fotograferne Hedevig 
Marie Rossing (1886-) og Thora Ammitzbøll Roede (1897-) i villa "Rytterhøj". 
169 Stationsvej 2-6. Væveribygning fra 1830-erne indrettet til beboelse, nedrevet ca. 1956.  
170 Stationsvej 8. 
171 Else Nicolaisen (1905-2001), gift Arnbo 
172 Christen Nicolaisen (1857-1944), bl.a. forfatter til "Amagers Historie", 1907-1915. 
173 Ida Angelika Wieder (1902-) 
174 Henning Sadolin (1906-) boede hos direktør Knud Sadolin, men tilhører en anden gren af familien. 
175 Nordre Strandvej 1A/Nordre Tangvej 2. 
176 Wilhelm Carl Gustav Wieder (1866-1939) gift med Ane Peter Schmidts (1868-1953) 
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I Strandgade boede der en mand177, som syede sutter til os dengang. Engang fik vi nogle 
flotte nogle af lilla plyds, det var vist nok, når hotellerne skulle skifte betræk på sofaer og 
stole, så de kunne købe det billigt. Faderen til ham hed Anders Peter Sørensen178, en 
datter derfra179

Min første skoledag husker jeg også. Jeg var kun 6 år, men jeg kan da også huske, da min 
bror blev født, da var jeg 3½ år. Han vejede 12 pund, så det var en ordentlig bjørn, men 
en skolekammerat til mig, Erik Jensen

 blev gift med bådebyggeren på havnepladsen. 

180

Badeanstalten lå dengang for enden af Strandlinien før Fortet. Nu ligger den jo, hvor 
Knud Walløe

, vejede 14 pund. Han boede på hjørnet af Lille 
Grønnegade og Vestgrønningen. 

181

Jeg var også engang på udflugt med frk. Hansen, som jo var lærerinde for 3-4 klasse. Det 
var en tur langs stranden til Kastruplund

 havde en lille havn og en bro, der dengang kaldtes Knudens Bro. Der 
badede vi, men det kostede 2 øre at komme ind, og hans datter sørgede for, at vi ikke 
snød. Der var også et badehus for enden af broen, der kostede det 5 øre at komme ind. 
Så var der Fluepapiret, der kostede det ikke noget. Så var der også Vierdiget ved siden af 
det første krudthus. Dertil kom vi med søndagsskolen på skovtur, så fik vi saftevand og 
småkager. Madpakker havde vi selv med. 

182

Den samme lærerinde holdt maskerade, som det hed dengang. Så skulle vi komme med 
krus eller kop, og så fik vi saftevand for 5 øre. En gang var jeg klædt ud som 
sømandsdreng med min brors tøj på, men ude på Fogdens Plads mødte jeg selvfølgelig 
Karl Herman, han skulle mule alle unger, og han var stor og stærk, så han havde nær 
flået al tøjet af mig, og jeg kom tudbrølende derud og var godt forslået. 

. Der legede vi og trak for vores småører i 
nogle automater, da vi så havde været der et par timer, skulle vi hjem igen, og så sagde 
frk. Hansen til os, at de som havde penge, kunne køre med hende med toget hjem. Det 
var der jo ikke mange, der havde, så vi måtte gå hjem alene, selv om vi var lidt bange, 
men sådan var den lærerinde, og vi syntes, det var lidt hårdt.  

På hjørnet af Lille Grønnegade og Vestgrønningen lå et lille vaskehus, der hvor 
biblioteket nu ligger, det var Dragør Boldklubs første kontor, der købte vi billetter til 
revyer og fester. Vi piger stod i Fødselsdagsforeningen, det kostede 2 kr. om året, og det 
var jo ellers en mandsforening. Fodboldbanen lå dengang på Drogdensvej med et lille 
klubhus på størrelse med et frimærke, og på hjørnet lå så tennisbanen, men det var mest 
for landliggerne dengang. 

                                                            
177 Sønner forsvandt for det meste ud af byen efter konfirmationen, så ved udelukkelsesmetoden må det være den 
tilbageværende Georg Lavrits Sørensen (1888-), Strandgade 7, der 1916 var arbejdsmand ved jernstøberiet. 
178 Lods Anders Peter Sørensen (1854-1938), Strandgade 7, gift med Trein Svend Jansens (1856-1923). 
179 Agnes Petrine Sørensen (1884-1962) gift med bådebygger Alfred Cornelius Jans (1877-1967). 
180 Erik Kristian Frederik Jensen (1908-), Vestgrønningen 22/Bjergerlav 1. 
181 Skibsfører og -reder Knud Hansen Walløe (1813-1894), Vestgrønningen 36/Stormgade 2. 
182 Forlystelsessted i Kastrup, 5 km nord for Dragør. 
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Fabrikant Sadolin183, som dengang boede på hjørnet af Vestgrønningen og Strandgade184, 
hvor der nu er bibliotek, spadserede hver dag til sin fabrik185 - langs med stranden over 
engene, hvor nu lufthavnen ligger, også i al slags vejr. Når arbejderne klagede over, at de 
ikke kunne komme med tog eller cykel, sagde han til dem, at de bare kunne gå derind, 
bare de kom. Den vej langs stranden cyklede vi også, da jeg senere blev gift og skulle fra 
Bastiansmindevej til Dragør, det var så hyggeligt dengang186

På hjørnet af Magstræde og Strandstræde

. 
187 boede dengang min veninde Agnes Jans188, 

som blev gift med en stenfisker fra Gilleleje. Hendes far189

Det var hans fætter Alfred Jans, som dengang ejede bådebyggeriet på havnen. Siden 
købte min bror Henrik det, og nu bliver det drevet videre af hans søn Erik Petersen, hvis 
søn også er i bådebyggerlære. Min bror stod i lære hos Alfred Jans og fik dengang 2 
kroner om ugen. Palm Jensen

 var en meget fin snedker, 
som lavede alt det fine arbejde på bådene.  

190

Hans bedstefar havde et sort skur, som vistnok var brugt som bådebyggeri i sin tid, det 
lå neden for Tulipangade og bagved var der en lille plads med en lille bro og ved siden af 
det et lille skur. Inde i skuret var der nogle små ovne, som havde været brugt til 
skibskahytter, på dem sad vi nogle gange og drøftede vore problemer eller fortalte 
historier, men det var ellers forbudt område.  

 er der sikkert også endnu, han hører næsten sammen 
med det bådeværft.  

Der var jo også stejlerækker, til at tørre garn på, men når de var tomme, slog vi kolbøtter 
på dem, der var også en række store sten, som vi løb på.  

Ved vandet var også Skyllebroen, hvor folk skyllede deres brogede tøj i vandet, det var 
mest de store blå forklæder, som konerne gik med dengang.  

Ved siden af lå også en losseplads, der dog senere blev sået til med græs og folk stillede 
små huse op til fjerkræ. Min mor har opdrættet mange ænder, som hun så slagtede og 
pillede fjerene af og solgte, de var nok noget bedre end dem, man køber i dag. 

                                                            
183 Gunnar Asgejr Sadolin (1874-1955) 
184 Vestgrønningen 18/Strandgade 1 
185 Sadolin & Holmblad A/S, Holmbladsgade 70, København S. 
186 Vejen blev lukket 1940. 
187 De stræder krydser ikke. Stræder går nord-syd, gader øst-vest.  Skal være Strandstræde 6/Kampensgade 1. 
188 Note 143 p. 21. 
189 Note 142 p. 21. 
190 Palm Royel Jensen (1920-), Magstræde 8. 
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Bager Kjærs butik i Strandstræde 8. 

 

I den store have, som bager Kjær havde, slog vi til tønden ved Fastelavn. Tønden blev 
fyldt med boller, og når så bunden blev slået ud, røg bollerne ned på jorden, så lå vi 
unger og samlede dem op og spiste dem, med stort velbehag, lidt jord tog man ikke så 
nøje dengang.  

Købmanden i Strandstræde 10, ved siden af Bagergangen, hængte også en tønde op fra 
den ene lygtepæl til den anden, så løb vi ind ad den lille gang, op igennem lageret og ud i 
Bagergangen, og når den så var slået ned, fik vi allesammen nogle godter fra butikken. 

Ved siden af bagerhaven boede familien Jans191. Manden gik dengang med sygekassen og 
krævede ind, hos dem boede Peter Madsen192

Der kom alverdens mennesker, der var altid åbent hus. Mor sagde: "kom dog inden for i 
varmen !" Blandt andet nytårsaften bagte min mor en ordentlig hoven æbleskiver og 
kogte chokolade, det var også min søsters fødselsdag. Når så ungerne kom og slog 
potter på dørene eller ind i gangen, hev hun dem ind og gav dem æbleskiver. 
Potteskårene, af alle slags, samlede vi hele året og gemte dem i den kælder, som mor 
havde haft mælk i førhen. Den var støbt, også ovenpå jorden, ligesom der var støbt tag. 
På taget solede vi vores dyner om sommeren. 

, som kom en del hos min far og mor.  

Jeg har boet i Strandstræde fra jeg var 3 år, før den tid boede vi hos Neel og Gert 
Schmidt i den lille gang på Strandlinien.193

                                                            
191 Hendrik Crillesen Jans (1851-1934), fhv. sømand, vægter, Hollandsfed 3/Strandstræde 9, gift med Kirsten Christian 
Stein Larsens (1852-1939). 

 

192 Peter Thorvald Madsen (1873-), karl, ugift, Strandstræde 9/Hollandsfed. 
193 Fiskergangen. Sammenlign med udsagn side 6. 



27 
 

 
Strandstræde set fra hjørnet af von Ostensgade. 

Bagved mine forældres hus lå en gård194, som dengang ejedes af Jan Jacobs195. 
Datteren196 blev gift med sønnen197 fra den anden bondegård fra Dragør198

Dengang familien Passer ejede kroen, var der jo også stalde, hvor folks heste kunne stå, 
mens de selv fik en lille en. I en vognport stod også nogle charabanc'er og andre sjove 
vogne, der legede vi »gemme«, og der var jo mange steder, vi kunne gemme os. 

, de hed 
Villum Svendsen. Hos familien på gården var der en gammel kone, som gik til hånde. 
Hun boede på hjørnet af Gothersgade og den lille plads. Hende kunne man møde med 
et knippe brænde på nakken, hun havde måske ikke andet at fyre med, de fik jo ikke 
mange penge for det, de lavede. 

Da vi var børn hed det jo at gå på maskerade til Fastelavn. Jeg husker at mor klædte far 
og Thomas Lorentzen ud som Jeppe og Nille, det var i gammelt vadmelstøj, men mor 
ville ikke fortælle, hvad hun skulle være, så da hun havde sendt dem af sted til 
Strandhotellet, gik hun selv ud til Neel Schmidt og blev klædt ud som Amagermand. 
Hun havde en fin trøje på med borter og håndstrikkede ærmer, som Neels søster havde 
strikket. Susebukserne havde hun lån af Jens Kromanns mor, som boede på pladsen, nu 
Badstuevælen. Min far og Thomas stod sikkert til en præmie for udklædningen, men det 
eneste de vidste om min mors udklædning, var om hendes sko, så min far brugte al sin 
tid på at ligge nede på gulvet og se efter min mors sorte sko, for at finde hende. Når 
masken var faldet, fik vi børn lov til at komme ned og se lidt på det. 
                                                            
194 "Pedersminde", Lodsstræde 4 
195 Jan Jacobsen Petersen (1827-1914) gift med Anne Adrian Johnsens (1827-1907), gården arvet af sønnerne Adrian, 
Peter og John. 1918 Adrian Jan Petersen eneejer. 
196 Ane Adriane Petersen (1893-1989), datter af Adrian Jan Petersen. 
197 Jakob Villum Svendsen (1890-1927) 
198 "Alleenlyst", Kirkevej, Store Magleby. Nedbrændt 1972. 
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Thomas, som dengang fiskede sammen med min far, kaldte mig for »Skillevings for mig, 
og en to, tre«, fordi jeg var så lille. Han reddede os engang, vi var alene hjemme. Mor 
havde sagt, at vi ikke måtte røre lampen, men vi havde gjort det alligevel, og pludselig 
var stuen fuld af os, så kom Thomas heldigvis tilfældigt, han fik skruet ned for petro-
leumslampen, men vi var godt sodede til, og det var møblerne også. En omgang skænd 
eller af spanskrøret har vi vel nok fået, da far og mor kom hjem. Spanskrøret lå altid over 
stuedøren, sådan et kostede 5 øre. 

Som barn kunne jeg ikke rigtig høre og ikke ret godt se, så i skolen blev der sagt, du kan 
sætte dig ved det nederste bord, for du er dum. Det var i 1-2 klasse. Det blev ikke bedre i 
3-4 klasse, og da jeg klagede over, at jeg ikke kunne se, sagde frk. Hansen: »Hvis du får 
briller, skal vi grine af dig allesammen« . Men jeg fik alligevel briller, før jeg blev 15 år, 
men først høreapparat i 1956, og det var svært for mig på den måde. I dag får børn 
høreapparat allerede, når de er 3 år, hvis de er hørehæmmede, og det er godt. 

Lige efter, at vi havde indviet den nye skole, blev jeg sendt på julemærkesanatoriet ved 
Kolding fjord, men de måtte sende mig hjem efter 2 måneder, fordi jeg havde hjemve, 
jeg tabte mig i stedet for at tage på. Jeg vejede kun 52 pund, da jeg var elleve år. Men jeg 
voksede gudskelov fra det, og har selv fået 5 raske og sunde børn. Jeg måtte holde op 
med at gå i skole, da jeg var 13½ år, dengang gik vi til præst, de andre kammerater var 
misundelige på mig, men jeg ville hellere have været rask og gået i skole. 

Da jeg var blevet konfirmeret, fik jeg en plads oppe på Nord hos overlærer Petersens 
søster199. Senere var jeg hos mor fra 8-2 og om eftermiddagen hos min gamle lærerinde, 
frk. Theisen200

Jeg har et lille minde fra vores 5-6 klasse. Læreren hed Espensen

 fra 2-5, når der så var tid til overs, ordnede jeg kroge sammen med mor, 
så lidt fik jeg da bestilt. Senere hos grønthandler Petersen fik jeg 45 kroner om måneden, 
med egne kitler og træsko, og dem sled man godt på, og også dengang måtte vi spare 
sammen, hvis vi skulle have tøj på kroppen. 

201

En dag var jeg sendt ud på Fluepapiret med min lille bror i legevognen, så gik vi op på 
Knudens Bro, og der var en stor pige, som hed Ellen, hun tog min bror og dykkede ham 
i vandet, og jo mere han skreg, jo mere dykkede hun ham, så jeg løb hjem til mor, 
splitternøgen som jeg var og fik hende med derud, men da var pigen jo gået hjem, men 

, en lille hvidhåret 
mand. Han havde en stor frugthave, det hørte med til hans embedsløn, den lå, hvor nu 
skolegården ligger, og han kunne somme tider komme ind i klassen med en lille kurv 
æbler, men der var kun 1 til hver, jeg tror det var pigeoner, og vi var meget 
taknemmelige dengang, syntes jeg. I dag ser man sjældent et barn gå ud af en forretning 
uden at have noget at gnaske på, men jeg er nok lidt gammeldags. 

                                                            
199 Wilhelmine Marie Petersen (1863-1942), Lybækstræde 6/Nørregade 17, gift med skibsfører Alfred Lauritz Schmidt 
(1861-1954). 
200 Omkring dette tidspunkt flyttede frk. Theisen fra tjenesteboligen i "Den røde Skole" til Linde Allé 11. 
201 Marcus Espensen (1850-1935), leder af Dragør Pigeskole 1875-1919. 
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min bror fik sådan en vandskræk efter den tur, så han gik ikke i vandet, før han blev 12 
år. 

Engang faldt min far i vandet under et fiskeri, han blev trykket ned med næringerne, 
men de fik ham da op igen, og bagefter spurgte Thomas eller Edward ham; »Var der dyft 
Pitter?«, »Om der var dyft?, ja, man kunne sto op og drikke.« 

Jeg kan huske, da min bror blev født, jeg var 3½ år, min mor lå i sengen med 
årebetændelse, så der var sat klodser under sengen for at hun kunne ligge højt med 
benene. 

På Vestgrønningen ved Lille Grønnegade boede Kromann202, der havde en lille 
forretning, deres søn hed Thorvald203

 Derefter boede Svendsen

 og han blev senere bolchefabrikant, Kromanns 
Bolcher. 

204, hvis datter hed Marchen205. Jeg husker også Egon206

Ved siden af boede John Mangor

, ham 
kalder de Hvisleren, fordi han kunne fløjte som alle fugle, han har jo været i radioen 
nogle gange.  

207 og på den anden side af gaden Ejnar Mikkelsen208, 
også en skolekammerat, så kom Sigfred Jensen209, som havde 2 døtre, Ellen210 og 
Dina211, derefter Peter Lasen212

En af dem hed Ejner

, som havde 12 børn.  
213

  

, han blev også fisker. Han var en overgang i pleje hjemme hos 
os, da hans egen mor var syg. Han blev også Georg Stage-dreng ligesom min bror og var 
sammen med ham. 

                                                            
202 Peter Olsen Kromann (1861-1935), fhv. styrmand, detailhandler, Bjergerlav 3, gift med Anna Margrethe Mogensen 
(1864-) 
203 Thorvald Peter Kromann (1892-) 
204 Johannes Emilius Svendsen (1885-), arbejdsmand, Bjergerlav 5, gift med Anna Nielsine Krøyer (1886-1943). 
205 Marchen Christine Johanne Svendsen (1908-), gift Henriksen. 
206 Egon Willy Krøjer Svendsen (1913-) 
207 John Henrik Mangor (1876-), matros, ugift, Bjergerlav 11. 
208 Ejnar Gerhard Mikkelsen (1908-), senere bogbindermester, Bjergerlav 10. Forældre murersvend Mikkel Peter 
Mikkelsen (1879-1939) og Mathilde Petrine Jørgensen (1886-). 
209 Fejl; Postbud Sigfred Laurits Jensen (1884-1943) boede Vestgrønningen 22/Bjergerlav 1 og havde ikke de nævnte 
børn. Den rigtige er Vilhelm Andreas Jensen (1879-), væver, Bjergerlav 8, gift med Emma Emilie Assersen (1881-) 
210 Ellen Vilhelmine Bredaline Jensen (1905-). 
211 Dina Emilie Bredahline Jensen (1913-), gift Lunow. 
212 Peter Cornelius Larsen (1872-1925), fisker, Bjergerlav 6, gift med Anna Mathilde Riber (1873-1942). De fik 13 børn, 
men den ældste døde som 7-årig. 
213 Ejnar Peter Rudolf Larsen (1911-). 



30 
 

 

Så var der også Elisenborg214, hvor der var keglebane, og den blev brugt meget. Manden, 
der ejede det dengang, hed Carl Borg215, han havde 3 hunde, som blev kaldt Bøf, Cotelet 
og Frikadelle. Men just som han gik og skænkede øl op, ja, så gik han hen og holdt 
bryllup216 med Johanne Bergh217 fra Vognmagergade, hendes far218

Fisker Chr. Nielsens

 var vragfisker. 
219 mor220

Ved siden af dem boede Trine Theis

 kunne man altid finde nede mellem stejlerækkerne, hun 
pillede camilleblomster og fjer, men det var især dunene hun brugte til nogle meget fine 
puder. 

221, som havde et lille brødudsalg, det var Schulstads 
maltbrød og franskbrød, hun solgte. Hendes søn Theis222

Efter dem boede Schwartz

 kom en overgang til at arbejde 
sammen med min mand, som også var tømrer.  

223

Fodboldholdet i Dragør bestod dengang blandt andet af 4 brødre. Forældrene til de 
drenge havde dengang et håndkøbsapotek på hjørnet af Strandlinien og Magstræde. 
Carl

, som var blegere. 

224, Ejner225, Ernst226 og Richard227. En bror til dem hed Oluf228, men jeg ved ikke, 
om han spillede fodbold. Så var der Georg Westphal229, 2 brødre Schmidt230 fra 
Mariehøj, Peter Møller231, Robert Værling232

Tilskuerpladsen til fodboldbanen var dengang på en skrænt med græs, hvor vi sad og så 
på dem, det var jo gratis.  

. Resten af holdet kender jeg ikke.  

Richard Andersen var den, som »bar« Boldklubben dengang. Formand, kasserer, aktiv 
fodboldspiller ved siden af sin profession som maler. Han fik tid til det hele. Han fik den 

                                                            
214 Engvej 2/Kastanie Allé 1 
215 Carl Louis Borg (1880-1959), restauratør, gift med Marchen Jansen (1884-1925). Ejer af "Elisenborg" 1921-1936. 
216 Muligvis, men så blev det en bedre fodrejse. Brylluppet stod i Tårnby Kirke 1931 efter lysning i Dragør. 
217 Johanne Bergh Steffensen (1910-), Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14.  
218 Johannes Bergh Steffensen (1877-1935), skibsfører, gift med Ane Kirstine Jensen (1872-1940). 
219 Christian Carl Nielsen (1880-), fisker, Bymandsgade 36, gift med Karne Lovise Larsen (1877-1926). 
220 Ane Niels Sundbyes (1841-1923), Bymandsgade 36, enke efter arbejdsmand Carl Nilsson (1840-1881). Han døde af 
kopper. 
221 Trein Theis Jacobsens (1858-), Bymandsgade 32-34, enke efter fisker Erik Johansen (1858-1903). 
222 Theis Gerhard Johansen (1894-), tømrermester, Bymandsgade 32-34. 
223 Anna Petroline Kromann (1870-), Bymandsgade 30, enke efter bleger Julius Peter Schwartz (1874-1913). 
224 Carl Herman Andersen (1901-), elektriker, Kampensgade 4/Strandlinien 21 
225 Ejnar Guldborg Andersen (1898-), maskinist, Kampensgade 4/Strandlinien 21 
226 Ernst Jens Andersen (1902-), kontorelev, Kampensgade 4/Strandlinien 21 
227 Richard Peter Andersen (1892-1965), maler, Kampensgade 4/Strandlinien 21 
228 Otto Johannes Andersen (1896-) 
229 Georg Heinrich Westphal (1901-), bagersvend, Badstuevælen 16/Bodestræde 7. 
230 Robert Emil Schmidt (1902-) og Georg Alfred Schmidt (1904-), villa "Mariehøj", Vestgrønningen 27. 
231 Peter Henrik Møller (1904-), Stationsvej 9/Løkkevej 1. Senere optiker. 
232 Robert Henry Wærling (1902-), Chr.Mølstedsgade 7. Senere maskinmester. 
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store guldmedalje sent, men det var måske mere, end han havde fortjent. Han blev også 
Dragørs første æresborger. 

Det var meget spredte glimt fra min tid som barn og ung pige i Dragør. Meget vand er 
løbet i stranden siden dengang, jeg er i dag 75 år og husker fortsat min. barndomsby. 
Gadenavnene er måske blevet ændrede siden da, men for mig er der ingen problemer 
med at finde rundt i byen, selv om jeg jo har været bosat i Tårnby i 53 år. 

 

 
Kaffe i haven på Bastiansmindevej, ca 1963. 
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Personliste 

      side 

Algreen, Anna Marie  1886- gift Palm  19 

Algreen, Martin Ludvig Frederik 1856-1938 født i København 19 

Andersen, Anders Hans  1888- født i Glostrup 22 

Andersen, Carl Herman  1901-   30 

Andersen, Ejnar Guldborg  1898-   30 

Andersen, Ernst Jens  1902-   30 

Andersen, Jens Andreas  1870-   14 

Andersen Jens Peter  1874-   20 

Andersen, Olivia Ferdinande 1860- gift Svendsen  17 

Andersen, Otto Johannes  1896-   14,30 

Andersen, Richard Peter  1892-1965   30 

Andersen, Verner Rudolf  1907-   20 

Arnesen, Niels Frederik  1874-1940   20 

Assersen, Emma Emilie  1881- født i København Ø 29 

Bacher, Trein Willum   1872-1938 født i Store Magleby 22 

Bahr, Anna Wilhelmine Marie 1866- født i Flensburg 11 

Bendt Mortensens, Ane  1861-1943 gift Jansen  14 

Bendt Mortensens, Kirsten  1858-1933 gift Malm  19 

Bentsen, Bent Peder  1862-1921 født i Skovshoved 19 

Bertel Mørchs, Mathilde  1860-1938 gift Schubert  21 

Bleeg, Elly Rigmor   1908-   17 

Blixen, Karen   1885-1962   17 

Borg, Carl Louis  1880-1959   30 

Bothmann, Juliane Sophie  1848-1923 gift Riber  19 

Buch, Hilda Vilhelmine Julie Børgesen 1903- født i København N 23 

Buch, Theodor Julius  1865-1932 født i København K 23 
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Bøgvald, Ellen Nikoline  1907- gift Wendelboe 20 

Bøgvald, Helga Magdalene  1909- gift Andersen  20 

Bøgvald, Jacob Jensen  1875-   20 

Bøgvald, Margrethe Kristine 1905- gift Skaaning  20 

Børgesen, Hilda Vilhelmine Julie 1871-1942 født i København 23 

Carl Bertelsens, Grith  1840-1914 gift Larsen  21 

Christensen, Benedikte Sofie Marie 1878- født i Sundbyvester 20 

Christensen, Karl  1891-1966 født i Præstø Amt 14 

Christensen, Aage Henrik  1917-1991   14 

Christian X, konge  1870-1947   18 

Christian Stein Larsens, Kirsten 1852-1939 gift Jans  26 

Christoffersen, Astrid Kirstine 1906- adopteret Passer 7 

Christophersen, Oluf Ferdinand 1875-   12 

Corneliussen, Karen Kamilla 1902- født i Store Magleby 14 

Corneliussen, Martin Svend  1909- født i Store Magleby 22 

Corneliussen, Niels  1860-1932 født i Viberup 18 

Dirch Petersens, Ane  1853-1940 født i Store Magleby 4,9,16,20 

Elley, Juliane Mathia Christiane 1868- født i Horsens 22 

Espensen, Marcus  1850-1935 født i Skodborg, Slesvig 28 

Frennesson, Frederik Lars  1872-1924 "Frandsen"  19 

Frid, Nils Petterson  1869-1949 født i Skåne  7,11,20 

Greisen, Marie Christine    1882- gift Palm  6 

Grubb, Emma  1857- født i Sverige  11 

Hagen, Georg Jørgen Johan  1886- født i Sundbyvester 21 

Hans Nielsen Jeppesens, Marie 1852-1939 gift Mørch  23 

Hans Nielsen Frederiksens, Grith 1836-1923 gift Schmidt  20 

Hans Westermanns, Benthe   1837-1926 gift Axel  7,20 

Hansen, Anna Louise Benedikte 1886- født på Christianshavn 20 

Hansen, Carl Anton  1866-1923 født i Århus Amt 22 
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Hansen, Christian  1882-1943 født i Halsskov 20 

Hansen, Ebbeline Marie  1859- født i Ribe Amt 7,17,24,28 

Hansen, Gerda Karla  1908-2005 gift Schwartz  20 

Hansen, Hans  1881- født i Store Magleby 19 

Hansen, Hans Thorvald Oskar 1885- født i Næstved 17 

Hansen, Peter  1863-1941 født i Skovshoved 12,19 

Hansen, Viktor Bernhard  1886- født i København 17 

Hein, Berthe Kirstine  1872- gift Steffensen 16 

Hein, Niels Hansen  1826-1902   16 

Hersom, Anna Sophie Petrea 1867-   10 

Holte, Hanne Jensine  1877- gift Arnesen  20 

Isbrandtsen, Hans Julius  1891-1953   23 

Jacob Tønnesen Capitains, Ane 1851- gift Strømberg 7 

Jan Jensens, Grith  1860-1925 gift Lorentzen 21 

Jans, Agnes Sigrid  1909-   21,25 

Jans, Alfred Cornelius  1877-1967   24,25 

Jans, Grete Henrik  1872-   11 

Jans, Hendrik Crillesen  1851-1934   26 

Jans, Henry Orla Jensen  1905-   12 

Jans, Marchen Henrik  1868- gift Magleby  11 

Jans, Nelly Henriette Cathrine 1882-1931 gift Hagen  21 

Jans, Niels Henrik  1874-   20 

Jans, Ole Julius  1871-1950   21,25 

Jansen, Olga Alvilda  1893- gift Andersen  14 

Jens Nielsens, Niel  1863-1943 gift Kromann  9,27 

Jensen, Anders Jens Peder  1873- født i Sletten  19 

Jensen, Ane Kirstine  1872-1940 født i Aalborg Amt 30 

Jensen, Anna Henriette  1875- gift Bager  8 

Jensen, Arthur Axel  1891- født på Christianshavn 14,16 
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Jensen, Dina Emilie Bredahline 1913- gift Lunow  29 

Jensen, Ellen Vilhelmine Bredaline 1905-   29 

Jensen, Erik Kristian Frederik 1908-   24 

Jensen, Holger Cornelius  1900- født i Kastrup 7 

Jensen, Jens Peter  1867-1934 "Silde-Jens"  8 

Jensen, Lars   1892-   8 

Jensen, Palm Royel  1920-   25 

Jensen, Peter Emil  1869-1938 født i Skovshoved 19 

Jensen, Sigfred Laurits  1884-1943   29 

Jensen, Vilhelm Andreas  1879-   29 

Jeppesen, Nicoline Jensine  1861-1929 gift Isbrandtsen 23 

Johansen, Erik  1858-1903 født i Tårbæk  30 

Johansen, Theis Gerhard  1894-   30 

Juncher, Mathilde Andrea  1881- gift Bøgvald  20 

Jørgensen, Mathilde Petrine  1886- gift Mikkelsen 29 

Kiertmann, Christian Laurentius 1882- født i København 8 

Kindler, Margrethe Hansine  1887- gift Passer  7,8 

Klingenberg, Agnes Vilhelmine 1906-   22 

Klingenberg, Hans Henrik  1865-1938   22 

Kromann, Anna Petroline  1870- gift Schwartz  30 

Kromann, Bertel Julius  1873-1958   20 

Kromann, Jens Christensen  1903-   9,27 

Kromann, Peter Olsen  1861-1935   29 

Kromann, Peter Petersen  1839-1917   20 

Kromann, Thorvald Peter  1892-   29 

Krøjer, Karen Mathilde Christine 1890- gift Kromann  20 

Krøyer, Anna Nielsine  1886-1943 gift Svendsen  29 

Larsen, Anna Elsine  1864-1928 gift Hansen  12,19 

Larsen, Bodil Kirstine  1894- født i Hvissinge 22 
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Larsen, Carl Jan Mathias  1880-   20 

Larsen, Carl Laurits  1883- født i Ullerup  12 

Larsen, Carla Anna Caroline 1908- født i Århus  20 

Larsen, Ejnar Peter Rudolf  1911-   29 

Larsen, Grethe Caroline  1866-1934 gift Frennesson 19 

Larsen, Jan Jansen  1838-1923   21 

Larsen, Karne Lovise  1877-1926 gift Nielsen  30 

Larsen, Laura Olivia  1868- gift Palm  19 

Larsen, Maria Jensine Petrine 1874- født i Holbæk Amt 20 

Larsen, Mathilde Hansine  1876-1923 gift Jensen  19 

Larsen, Peter Cornelius  1872-1925   29 

Leth, Caroline Dorthea  1883- gift Larsen  20 

Lorentzen, Johan Christian  1858-1905   21 

Lorentzen, Thomas Christian 1882-   21,27,28,29 

Lundkvist, Anna Gerda  1886- født i Tømmerup 16 

Madsen, Peter Thorvald  1873-   26 

Madsen, Viktor Immanuel  1874-1920   7 

Magleby, Ellen Maria  1905- gift Møller  11 

Magleby, Jan Julius  1868-1926   11 

Magleby, Pavla Marie   1907-   10 

Magnusdotter, Amanda  1881-1920 født i Småland 19 

Malm, Christian Petersen  1860-1928   19 

Malm, Jacob Peter     1859-1937   6 

Mangor, Anna Petrine    1862- gift Malm  6 

Mangor, John Henrik  1876-   29 

Mikkelsen, Ejnar Gerhard  1908-   29 

Mikkelsen, Mikkel Peter  1879-1939 født i Århus Amt 29 

Mogensen, Anna Margrethe  1864- gift Kromann  29 

Mortensen, Albert Bendt  1866-1930   14 
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Mortensen, Asta Johanne  1908-   14  

Munch, Kirstine Laurine  1873- gift Riber  7,20 

Møller, Arnold Peter  1876-1965 født i Store Magleby 23 

Møller, Peter Henrik  1904-   11,30 

Mørch, Dirch Jansen  1841-1924   10 

Nicolaisen, Christen  1857-1944   23 

Nicolaisen, Else  1905-2001 gift Arnbo  23 

Niels Strøes, Inger  1851-1928 gift Algreen  19 

Niels Strøes, Marchen  1849- gift Magleby  10 

Niels Nielsen Sundbyes, Ane 1841-1923 gift Nilsson  30 

Nielsen, Christian Carl  1880-   30 

Nielsen, Emma Christine  1871- gift Jensen  19 

Nielsen, Niels Carl  1866-1941   19 

Nilsson, Carl   1840-1881 født i Sverige  30 

Ole Hansen Jans', Marchen  1848-1929 gift Weichardt 21 

Ottosen, Gerda Johanne  1908-   17 

Palm, Anna Henriette  1875-1954 gift Petersen  22  

Palm, John Cornelius  1872-1943   19 

Palm Steffen, Adrian  1904- født i København Ø 20 

Passer, Jan Edvardsen    1865-1931   7,8,27 

Pedersen, Peder  1875-1915 født i Ballerup 18 

Peter Madsens, Johanne   1852-1924 gift Trønninge 5 

Peter Pouls, Sass  1842-1929 gift Kromann  20 

Petersen, Agth  1878-1943 født i Store Magleby 7,11,20 

Petersen, Ane Adriane  1893-1989 gift Svendsen  27 

Petersen, Asta Palm  1910- gift Corneliussen 22 

Petersen, Christian Conrad  1864-   22 

Petersen, Cornelius Adrian  1891-1976   14 
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Petersen, Ehm Hans   1880-1965 født i Store Magleby 2,4,5,6,7,10,11,12, 
      13,20,26,27,29 
 
Petersen, Ehm Margrethe   1905- gift Lund  5,14,20.22 

Petersen, Emma Margrete   1897-1979 født i Store Magleby 7,11,14 

Petersen, Hans Adrian  1884-1942   16,26 

Petersen, Hans Isbrandt  1885-1924 født i Store Magleby 11,12,13,28 

Petersen, Hans    1850-1910 født i Store Magleby 4 

Petersen, Henrik Crilles   1912-1975   8,11,23,24,25,28,29 

Petersen, Jan Jacobsen  1827-1914   27 

Petersen, Jenny Hansine   1908-  1930 gift Johnsen 2,3,9,12,31,  
      og alle andre sider 
 
Petersen, Johan Jens  1866-1932   19 

Petersen, Leudo  1872- gift Stephensen 16 

Petersen, Marchen Peter  1887-1969 født i Store Magleby 11,12,13,28 

Peter Schmidts, Ane  1868-1953 gift Wieder  23 

Petersen, Niel   1872- født i Store Magleby 18 

Petersen, Pedro Johan Ole  1911-   19 

Petersen, Peter Crilles  1882-1966 født i Store Magleby  2,5,6,20,21,26, 
      27,29 
 
Petersen, Peter Lavrits  1870-1921 født i Kastrup 22 

Petersen, Theodora Henriette 1864-1934 født i Kyndby 22 

Petersen, Wilhelmine Marie  1863-1942 gift Schmidt  28 

Rasmussen, Arthur Carl  1880- født i Bagsværd 19 

Rasmussen, Bernhardine Betty Gustava 1861-1940 født i Nykøbing Falster 17 

Rassow, Laura Hulda Oline  1879-1922 født på Grønland 21 

Riber, Anna Mathilde  1873-1942 gift Larsen  29 

Riber, Else Rigmor  1913- gift Omsaa  20 

Riber, Jens Mathias  1911-1933   20 

Riber, Julius Christian Jensenius 1883-   12 
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Riber, Peter Jacob  1875-   7,20 

Riber, Theis Bertelsen  1848-1927   19 

Riber, Aage Johannes  1913-   20 

Roede, Thora Ammitzbøll  1897- født i København 23 

Rossing, Hedevig Marie  1886- født i Stubbekøbing 23 

Sadolin, Gunnar Asgejr  1874-1955 født i Valløby  25 

Sadolin, Henning  1906- født i Foulum  23 

Sadolin, Knud  1878-1960 født i Valløby  23 

Schink, Alfred Henrik  1890-   18 

Schink, Peter Martin  1883-1971   18 

Schmidt, Alfred Lauritz  1861-1954   28 

Schmidt, Anders Peter  1862-1932   8 

Schmidt, Geert Jensen  1839-1921   9,10,26 

Schmidt, Georg Alfred  1904-   30 

Schmidt, Gertrud Zibrandt  1869-   20 

Schmidt, Julius Palm  1877-1913   9 

Schmidt, Leisbeth Jens  1843-1900   27 

Schmidt, Marie Kristine  1890- gift Bothmann 8 

Schmidt, Niel Jens      1847-1934   5,9,10,26,27 

Schmidt, Palm  1907-1986   9,10 

Schmidt, Robert Emil  1902-   30 

Schmidt, Thora Amalie  1886-1971 gift Hansen  20 

Schubert, Eduard Christian  1853-1916   21 

Schwartz, Adelaide Mathilde 1860-1941 gift Bentsen 19 

Schwartz, Julius Peter  1874-1913   30 

Selborn, Clara  1916-2008 født i København N 17 

Skaaning, Oskar Johannes  1903-   20 

Steffensen, Johanne Bergh  1910- født i Aalborg Amt 30 

Steffensen, Johannes Bergh  1877-1935 født i Hjørring Amt 30 
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Strømberg, Anna Kristine Emma 1879-   6 

Svend Jansens, Trein  1856-1923 gift Sørensen 24 

Svendsen, Jakob Villum  1890-1927 født i Store Magleby 27 

Svendsen, Egon Willy Krøjer 1913-   29 

Svendsen, Johannes Emilius 1885- født i København V 29 

Svendsen, Marchen Christine Johanne 1908- gift Henriksen 29 

Sørensen, Agnes Petrine  1884-1962 gift Jans  24 

Sørensen, Anders Peter  1854-1938   24 

Sørensen, Anna May Bille  1915- gift Steffensen 20 

Sørensen, Conni Luise Bille  1924-   20 

Sørensen, Dirch Peter  1865-   9 

Sørensen, Georg Lavrits  1888-   24 

Sørensen, Minna Benedikte Bille 1913-   20 

Sørensen, Ragnhild Eleonora Bille 1921-   20 

Sørensen, Tove Elisabeth Bille 1917- gift Egerod  20 

Sørensen, Ulla Christine Sofie Bille 1909- født i Køge  20 

Sørensen, Xenia Agnete Bille 1919-   20 

Sørensen Kjær, Søren  1879- født i Aalborg Amt 12,26 

Theis Jacobsens, Trein  1858- gift Johansen 30 

Theisen, Anna Henriette Marie   1880-   7,28 

Theisen, Julie Augusta  1885-1918   23 

Thejsen, Carl Herman Friis  1908-   7,24 

von Sehested, Andreas  1877-1959 født i Viborg Amt 16 

Walløe, Knud Hansen  1813-1894   24 

Weichardt, Eduard Martin  1888-   21,29 

Weichardt, Johan Georg Wilhelm 1846-1891   21 

Westphal, Georg Heinrich  1901-   30 

Wieder, Ida Angelika  1902- gift Sadolin  23 

Wieder, Wilhelm Carl Gustav 1866-1939 født i Preussen 23 
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Wilhelmina, dronning  1880-1962   13 

Wærling, Robert Henry  1902-   30 
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Steder 
Der erindres om, at Store Magleby følger den sædvanlige skik, at ulige numre er i venstre side af vejen, 
lige numre i højre, mens Dragør er en af de få byer, hvor det er omvendt. 

 

      side 

Alleenlyst, Kirkevej, Store Magleby  nedbrændt  27 

Anlægget      10,23 

Badstuevælen 4     9,27 

Badstuevælen 5     23 

Badstuevælen 12     23 

Bagergangen      8,21,26 

Bagergangen 1/Strandstræde 10    16,26 

Bjergerlav 1/Vestgrønningen 22    24,29 

Bjergerlav 2/Vestgrønningen 20    24 

Bjergerlav 3      29 

Bjergerlav 5      29 

Bjergerlav 6      29 

Bjergerlav 8      29 

Bjergerlav 10      29 

Bjergerlav 11      29 

Blegen      17 

Blegerstræde 6     17 

Blushøj       10 

Bodestræde 3      6,14 

Blegerstræde 9/Bymandsgade 7   Søndre Skole  7,17 

Bymandsgade 3/Rønne Allé 20    6 

Bymandsgade 7/Blegerstræde 9    7,17 

Bymandsgade 17/Skipperstræde 20    21 
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Bymandsgade 20/Sønderstræde 10    12,13 

Bymandsgade 27/Strandstræde 37    12 

Bymandsgade 30     30 

Bymandsgade 32-34     30 

Bymandsgade 36     30 

Byskriverstræde 4     14 

Byskriverstræde 6/Søgade 2     14 

Chr. Mølstedsgade 7     30 

Chr. Mølstedsgade 17     15 

Deventergade 1/Strandstræde 14    19 

Dragørfortet      5,6,18,24 

Dragørgård    nedrevet  7 

Dragørhjørnet   nedrevet  14 

Drogden Fyr      18 

Engvej 2/Kastanie Allé 1   "Elisenborg"  30 

Engvej 20    "Enggården"  23 

Fiskergangen      5,10,19,26 

Fluepapiret      24,28 

Fogdens Plads 3/Lodsstræde 15    22 

Gothersgade    1930 von Ostensgade, se der 

Gadegrund på Strandlinien ved Smedebakken (matr. 328)  21 

Gadegrund i Zytfensgade (matr. 310)    10,11 

Grønnevej 1/Vestgrønningen 19    22 

Havnesmedjen     9 

Hollandsfed 3/Strandstræde 9    12,26 

Hollandsfed 6     5 

Hovedgaden 19, Store Magleby    14,18 

Hovedgaden 23, Store Magleby    18 

Hovedgaden 38, Store Magleby  nedrevet  16 
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Jan Timanns Plads 4/Lybækstræde 1    21 

Jens Eyberts Plads 1/von Ostensgade 15    6 

Kampensgade 1/Strandstræde 6    21,25 

Kampensgade 4/Strandlinien 21    14,30 

Kastanie Allé 1/Engvej 2     30 

Kastruplund, Kastrup     24 

Knudens Bro      24,28 

Kongevejen 21     23 

Lille Grønnegade   1930 Bjergerlav, se der 

Lille Kongensgade   1930 Bymandsgade, se der 

Lillegade 2      7 

Linde Allé 11      28 

Lodsstræde 4    "Pedersminde" 27 

Lodsstræde 15/Fogdens Plads 3    22 

Lundehuset, Store Magleby     7 

Lundevejen, Store Magleby     14 

Lybækstræde 1/Jan Timanns Plads 4    21 

Lybækstræde 6/Nørregade 17    28 

Magstræde 4/Strandlinien 15    8 

Magstræde 8/Strandgade 32    25 

Mindegården, Hovedgaden 23, Store Magleby   18 

Møllegade 11, Store Magleby   "Frids Gård"  7,11,14,17,18,20 

Nordre Strandvej 1A/Nordre Tangvej 2    "Fyrbakken"  23 

Nørregade 15      8 

Nørregade 17/Lybækstræde 6    28 

Rytterhullet      17,21 

Rønne Allé 16/Vestgrønningen 29   "Solhjem"  23 

Rønne Allé 17/Vestgrønningen 31  "Rytterhøj"  23 

Sandagergård, Fælledvej, Store Magleby    17 
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Skipperstræde 20/Bymandsgade 17    21 

Skyllebroen 3/Strandlinien 53    19 

Slippen      6 

Slippen 3/von Ostensgade 12  "Volmerhus"  10 

Smedegangen/Strandstræde 16    19 

Stationsvej 2-6    "Højerup", nedrevet 8,14,23 

Stationsvej 8      23 

Stationsvej 13A     "Nørrebo"  22 

Stautz Allé, Store Magleby     21 

Store Grønnegade   1930 Chr. Mølstedsgade, se der 

Stormgade 2/Vestgrønningen 36  "Walløehus"  24 

Stormgade 4      21 

Strandgade 2/Vestgrønningen 16    21 

Strandgade 7      24 

Strandgade 23     20 

Strandgade 30    Dragør ny Kro 7,27 

Strandgade 32/Magstræde 8    25 

Strandgade 34-36/Strandlinien 17    8 

Strandlinien 9    Strandhotellet  17 

Strandlinien og Havnepladsen    8,21 

Strandlinien 15/Magstræde 4    8 

Strandlinien 17/Strandgade 34-36    8 

Strandlinien 21/Kampensgade 4    14,30 

Strandlinien 33/Zytfensgade 6    11 

Strandlinien 35/Zytfensgade 3    11 

Strandlinien 39/Fiskergangen    5,10,26 

Strandlinien 43     19 

Strandlinien 45     6,17 

Strandlinien 47     6 
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Strandlinien 53/Skyllebroen 3    19 

Strandstræde 6/Kampensgade 1    21,25 

Strandstræde 8     "Trappen"  20,26 

Strandstræde 9/Hollandsfed 3    12,26 

Strandstræde 10/Bagergangen 1    16,26 

Strandstræde 14/Deventergade 1    19 

Strandstræde 13/von Ostensgade 33    20 

Strandstræde 15     7,20 

Strandstræde 16/Smedegangen    19 

Strandstræde 17     7,20 

Strandstræde 18/Zytfensgade 2    19 

Strandstræde 19  gl. no. 13.   2,5,20,21,23 

Strandstræde 20/Zytfensgade 1    19 

Strandstræde 21  gl. no. 15.   17,20 

Strandstræde 23     20 

Strandstræde 24     19 

Strandstræde 25     20 

Strandstræde 26/Fiskergangen    19 

Strandstræde 27     20 

Strandstræde 28     19 

Strandstræde 29     20 

Strandstræde 30     19 

Strandstræde 31     20 

Strandstræde 32     19 

Strandstræde 33     20 

Strandstræde 37/Bymandsgade 27    12,19 

Strandstræde 39     19 

Strandstræde 41/Søgade 6     19 

Søgade 2/Byskriverstræde 6     14 
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Søgade 6/Strandstræde 41     19 

Sønderstræde 10/Bymandsgade 20    12,13 

Søndre Skole      7,17 

Toldergade 2-4    "Dragørgård"  nedrevet 7 

Torvet    1930 Badstuevælen, se der 

Trappen Strandstræde 8    20,26 

Tulipangade    1930 Zytfensgade, se der 

Ulspilsager 17, Store Magleby    14 

Ulspilsager 67, Store Magleby    14 

Ulspilsager 85, Store Magleby    14 

Vestgrønningen 3     17 

Vestgrønningen 5     "Den gule Skole" 22 

Vestgrønningen 8     7 

Vestgrønningen 11    "Den røde Skole" 7,28 

Vestgrønningen 14/Vognmandsgade 2    30 

Vestgrønningen 16/Strandgade 2    21 

Vestgrønningen 18/Strandgade 1    25 

Vestgrønningen 19/Grønnevej 1    22 

Vestgrønningen 20/Bjergerlav 2    24 

Vestgrønningen 22/Bjergerlav 1    24,29 

Vestgrønningen 27   "Mariehøj"  30 

Vestgrønningen 29/Rønne Allé 16   "Solhjem"  23 

Vestgrønningen 31/Rønne Allé 17    "Rytterhøj"  23 

Vestgrønningen 36/Stormgade 2  "Walløehus"  24 

Vierdiget      24 

Vognmagergade   1930 Vognmandsgade, se der 

Vognmandsgade 2/Vestgrønningen 14    30 

von Ostensgade 12/Slippen 3  "Volmerhus"  10 

von Ostensgade 15/Jens Eyberts Plads 1    6 
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von Ostensgade 28     16 

von Ostensgade 31     10 

von Ostensgade 33/Strandstræde 13    20 

Walløes Havn     24 

Zytfensgade 1/Strandstræde 20    19 

Zytfensgade 2/Strandstræde 18    19 

Zytfensgade 3/Strandlinien 35  "Tulipanhuset" 11 

Zytfensgade 6/Strandlinien 33    11 

 


