Kongevejen 2 - Beboere i 1700-tallet
Det kan ikke klarlægges, hvornår hjørnegrunden Kongevejen 2 er blevet bebygget.
Skipper Bertel Jacobsen er i hvert fald den første beboer, der kan spores til dette sted, og han blev gift i
1728.
Bertel var søn af en fattig skrædder fra Strandgade 24, og hans hustru, Nele Carlsdatter, blev forældreløs
som lille pige. Neles manglebrædt, dateret 1723, findes i dag bevaret hos en af hendes efterkommere.
Bertel havde jagten "Fire Brødre" på 14½ læster.
Nele og Bertel døde i 1750-51, og de efterlod sig fem børn, hvoraf den yngste var 6 år. Deres pasning
blev vistnok overtaget af deres farmor, Gerdte Rasmusdatter, og hendes anden ægtemand, Dirch
Aagesen, der flyttede ind, indtil ældste søn Jacob Bertelsen ved sit giftermål i 1754 kunne overtage
huset.
De fem børn - Jacob, Trein, Rasmus, Carl og Cornelis - kom alle godt i vej, ja Jacob og Rasmus opnåede
endda efter tur at beklæde fogedembedet i byen.
Jacob Bertelsen blev selvfølgelig også skipper. Hans skib var i mange år galeasen "Tre Søstre" på 22
læster.
I 1773 blev han udnævnt til byens foged - et embede han beklædte til 1796. Han var en yderst
selvbevidst person, der samarbejdede dårligt med schouten i Store Magleby og tit var i
modsætningsforhold til befolkningsgrupper i byen.
Han var gift to gange - første gang 1754 med Grith Pieter Valentinsen fra Lodsstræde 4 og anden gang
1784 med Kirstine Hansdatter, som vist nok stammede fra Tårnby sogn.
I 1793 lod han sit hus nedrive og byggede på grunden en statelig ejendom med have foran og prydet
med et fornemt relief, der viser fru Justitia. Denne udsmykning blev i 1930'erne overført til vestgavlen af
den nuværende bygning.
Omkring 1800 blev Jacob Bertelsen træt af Dragør og flyttede til Maglebylille, hvor han erhvervede
gården "Østergård". Han beholdt dog ejendommen Kongevejen 2. Han døde i 1819 og blev begravet her
i sognet, og indtil da bosatte Jacob Bertelsens yngste datter Grith sig i huset med sine to ægtemænd.
Herefter blev ejendommen overtaget af lodsbogholder og søkrigskommisær Peter Jepsen, der
stammede fra Slesvig. Han etablerede her en større købmandshandel, bistået af sine tre døtre.
På et tidspunkt blev virksomheden udvidet med nabohuset, Kongevejen 4. På hjørnet af Nørregade og
E.C.Hammersvej ejede Jacob Bertelsen en husplads (matrikel nr. 10), som må være fulgt med i salget af
Kongevejen 2. Her etablerede Peter Jepsen sin private beboelse.

Hans yngste datter, Trine Jepsen, giftede sig i 1870’erne med den 20 år yngre kommis Jens Nic. Ravn fra
Frederikssund, og dette par fortsatte købmandsvirksomheden på Kongevejen 4.
I begyndelsen af 1900-tallet har mange forskellige butikker haft til huse på adressen Kongevejen 2, men i
1936 blev den gamle ejendom revet ned, og den københavnske grosserer Carl Schepler, der startede
butikskæden ”Irma”, byggede her en moderne ejendom.
På muren blev opsat en mindeplade med indskriften: "Dragørs første Købmandshandel oprettedes her
20. juni 1766 af Grith Hansdatter. Denne Bygning opførtes 1936". Denne Grith Hansdatter må være
identisk med den Gerdte Hansdatter, som 20.6.1766 fik kongelig tilladelse til fortsat at handle med
”galanteri-, isen-, og urtekram”.
Selv om der igennem en længere periode i 1800-tallet har været drevet købmandshandel i dette hus, er
der intet, der indikerer, at Gerdte Hansdatters urtekrams- og galanteributik skulle have ligget her. Måske
har den derimod ligget på Kongevejen 11-13.

