
LOKALHISTORIE:
I anledning af Dragør
Badehotels meget
runde jubilæum for-
tæller Dines Bogø om
hotellet historie og
dets gæster gennem
tiden, der strækker
sig fra almindelige
borgere til besættel-
sesmagten og Rolling
Stones.

AF DINES BOGØ

Dragør gik nye tider i møde
lige efter århundredeskiftet.
Nu var det landliggerne, man
satsede på. I 1905 blev en ud-
stykningsservitut endelig op-
hævet på de arealer, der lå syd
for Dragør gamle bydel. Hotel-
direktør Poul Møller, der
blandt andet ejede Centralho-
tellet på Rådhuspladsen i
København, opførte nyt hotel
ved stranden lidt syd for den
gamle bydel. Dragør Badeho-
tel indeholdt 21 værelser, re-
staurationssal med tilstø-
dende kabinetter og opholds-
værelser.

Hotellet skulle stå klar, når
Amagerbanen åbnede for per-
sontrafik mellem Sundby og
Dragør i midten af juli 1907.
Men sådan kom det ikke til at
gå. En håndværkerstrejke for-
hindrede færdiggørelsen og i
sommeren 1907 manglede ho-
tellet stadig vinduer, døre,
køkkenudstyr m.v. Man måtte
nøjes forsøgsvis fra august
med begrænset servering af
smørrebrød, øl, vand og kaffe
for de mange tusinde gæster,
der strømmede til Dragør med
den nye jernbane.

De første år 
Endelig kunne Dragør Bade-
hotel åbne lørdag 23. maj
1908. Den svenske forfatter
Hjalmar Söderberg besøgte
hotellet 1909, og i bogen
»Hjärtats oro« skriver Söder-
berg om hotellet. Han nævner
også ‘kolossal kikare på hotell-
verandan’, som hoteldirektør
Poul Møller havde opstillet.
Mange gæster sagde, at de kig-
gede på skibene i Øresund. Sö-
derberg lagde dog ikke skjul
på, at han også kiggede på
Dragør Badeanstalt, der den-
gang lå ud for Rønne Allé, og
dameafdelingen stillede han
særlig skarpt på.

Den helt gode udsigt over
Øresund varede dog kun kort
tid. I 1910 påbegyndte Mari-
neministeriet opførelsen af
Dragør Fort på en kunstig ø
lige ud for Badehotellet. På ta-
get af hotellet blev der malet
‘Dragør Badehotel’ med store
hvide bogstaver, så man fra
sundet stadig kunne se byg-
ningen, selv om fortet skyg-
gede noget. 

Allerede fra starten havde
hotellet haft telefon. Numme-
ret blev skiftet et par gange,
indtil man i 1925 ved central-
udvidelsen fik det nuværende
‘Dragør 500’.

Første verdenskrig 
Dragør Fort kunne hejse kom-
mando i januar 1915, et halvt
år efter krigens start. Ud over
mandskabet på fortet var der
brug for vagtmandskab langs
Amagers kyst. Det ekstra ind-
kaldte mandskab blev fordelt i
byerne og på gårde. På hotellet
var der også indkvarteret sol-
dater. 

Først i 1916 blev der bygget
baraklejre på Amager, så den
private indkvartering kunne
ophøre. I 1919 fik hotellet ny
ejer og det medførte en del
ombygninger og udvidelser.

Alfons Christian Dehl-
sen
En af de mest markante direk-
tører på hotellet var cigar-
handler Dehlsen, der ejede
hotellet i 30 år fra 1932. Astrid
og Alfons Dehlsen blev syno-
nym med Dragør Badehotel,
og hotellet blev ofte i den peri-
ode omtalt som »Dehlsens
Hotel«. I slutningen af tredi-
verne blev Prins Knud kom-
mandant på Dragør Fort. Den
royale familie fra Sorgenfri og
familien Dehlsen udviklede et

livslangt venskab. På det tids-
punkt stod der i turistbrochu-
rer:

»Dragør et søgt Udflugts-
sted. Byen ligger smukt paa
Amagers Sydøstkyst ud til det
herlige Øresund. I gamle dage
var Dragør en meget betydelig
Skipper- og Fiskerby, hvilket
den ældste Bydel med dens
smukke gamle Huse og idylli-
ske Gader vidner om. Her kan
man foretage dejlige Spadsere-
ture langs Stranden til Kongel-
unden eller St. Magleby med
Amagermuseet. Der er hyp-
pige Forbindelser med Køben-
havn med Bane eller Rutebil.
Skulle man få lyst til en sejltur
er der Skibsforbindelse til
Limhamn i Skaane. Badehotel-
let har en henrivende belig-
genhed ved den nye Kaja-
khavn, vis a vis Dragørfortet
med Udsigt over Øresund til
den svenske Kyst. Servering
ved smaa borde.«

Besættelsen 
Dragør Fort blev besat allerede
i 1940. Den Tyske Krigsmarine
lejede periodevis værelser på
hotellet, og mandskabet fra
fortet besøgte hotellet. Der
opstod ikke større urolighe-
der, men Dragørs unge mænd
havde nu ikke kun Kastru-
pdrengene som konkurrenter
ved ballerne på hotellet.

På hotellet så man også ofte
den tyske marinekommand-
ant fra fortet spise frokost
med den tyske Luftwaffe-
kommandant fra Københavns
Lufthavn. Dehlsen vidste selv-
følgelig, hvad der foregik på
hotellet. Han var bekendt

med, at den lokale afdeling af
Konservativ Ungdom ikke
kun spillede kegler, når de
mødtes på hotellet, men at de
også drøftede forskellige ille-
gale forhold.

I september 1944 var ‘fre-
den forbi’. Med kort varsel fik
Dehlsens besked på, at hele
hotellet var beslaglagt af Vær-
nemagten. Modstandsbe-
vægelsen konstaterede, at ty-
skerne havde en del personel
boende på hotellet, men at der
nu også var indrettet kontorer
med telefoner, fjernskrivere
m.v. I hotellets have kunne
man af og til høre et tysk hor-
norkester. Man indrettede sig
på et længere ophold. Den
gamle hestestald blev nedre-
vet og tyskerne opførte et
større garageanlæg, der i dag
stadig eksisterer, men nu om-
bygget til værelser.

Tyskerne forlod hotellet i
hast efter 5. maj 1945. De bri-
tiske styrker benyttede kun
hotellet i kort tid, og allerede i
forsommeren kunne hotellet
genåbne bl.a. med en større
fest, hvor modstandsfolk, lo-
kale lotter og britiske officerer
deltog. I slutningen af fyrrene
blev den gamle keglebane
nedrevet og arealet solgt. Her
blev der opført rækkehuse, og
et par år efter blev mere af ho-
telhaven frasolgt. På arealet
blev der opført villaer.

Nye ejere 
I 1962 solgte Dehlsens hotellet
til Ulla og Vichtor Næss Niel-
sen. I 1960 var der igen blevet
etableret færgeforbindelse
mellem Dragør og Limhamn,
og hotellet blev nu omdøbt til
‘Dragør Færgegård’. Det nye
værtspar foretog mange om-
bygninger i hotellet. Loftet i
den gamle sal blev sænket. I
den tidligere tyske garage blev
der opstillet spilleautomater
og indrettet moderne
bowlingbaner (en del år efter

indrettet som diskotek Lun-
ten). Alle værelser fik indlagt
vand med håndvask, og en-
kelte værelser blev udstyret
med bad.

I midten af tresserne blev
Ejner Johnsen medindehaver
af hotellet og senere eneejer.
På Færgegården oplevede han
bl.a. at være vært for Rolling
Stones og popgruppen Shit og
Chanel. Fra diskoteket var der
en del støj, og i 1979 blev det
lukket. Værelserne på Færge-
gården blev ofte benyttet som
brudesuiter af amerikanske
soldater og deres tyske ægte-
fæller. Det var nemmere at
blive gift i Danmark, og man
blev viet på rådhuset i St. Mag-
leby. Orloven blev også brugt
til sightseeing i København.

I 1993 ønskede Ejner Jo-
hnsen at trække sig tilbage, og
i en periode var der flere pla-
ner med hotellet. Skulle der
være flygtningecenter, van-
drehjem, skulle hotellet sæl-
ges på folkeaktier eller anpar-
ter, skulle der indrettes et feri-
ecenter eller kursusejendom
på grunden? Dragør Borgerlige
Skyttelag, der havde holdt til
på hotellet i mange år, flyttede
kongeskjoldene til Dragør
Fort.

Nye tider 
I november 1993 overtog
Lindy Frederiksen hotellet,
der nu igen kom til at hedde
Dragør Badehotel. Ved den
store åbningsfest underholdt
Dario Campeotto, og i Dragør
var man glad for, at hotellet
fortsatte.

I halvfemserne blev værel-
serne igen moderniseret, og
mange værelser blev udlejet til
brobisser. I 1995 indgik Lindy
Frederiksen aftale om partner-
skab med arkitekt Lars Thye,
der senere selv overtog hotel-
let.

Her i jubilæumsåret kan vi
glæde os over, at hotellet trods
om- og tilbygninger stadig lig-
ner det gamle Dragør Badeho-
tel, som for 100 år siden blev
opført »lige uden for byen«.
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Din teenager skal coaches 
– ikke opdrages
Kom og oplev Arne Nielssons forrygende foredrag om begejstring, mental træning
og coaching, med udgangspunkt i dig, din familie og dine store børn især.

Arne Nielsson, 10 dobbelt verdensmester og olympisk sølvvinder i kanoroning,
har siden 1996 arbejdet som professionel coach og foredragsholder og er 
nu aktuel med bogen “Din teenager skal coaches ikke opdrages” Sig farvel 
til opdragerrollen og bliv en bedre sparringspartner for dine store børn, til 
glæde og udvikling for dig og din familie.

– vi inviterer til dette gratis foredrag. 

Sådan kommer du med:
Du kan reservere billetter på amager@al-bank.dk, 
også selvom du ikke er kunde hos os. Da der er 
begrænset antal pladser, gælder princippet først 
til mølle. Afhentning af billetter foregår i bankens 
normale åbningstid i fi lialerne fra 21. maj til 
og med den 30. maj.

Filialen på 
Kongelundsvej 289. Tlf. 38 48 30 25

Filialen på
Kastrupvej 201. Tlf. 38 48 30 24

Filialen på 
Amagerbrogade 60. Tlf. 38 48 30 21

Vi inviterer

Hvor og hvornår:
Tirsdag den 3. juni kl. 19.30 - 21.30.
3F’s lokaler
Saltværksvej 68, 2770 Kastrup. 

VÆGTTABSGARANTI
Tab d ig  mel lem 4-8 kg.  på  14 dage med 3step

Efter at have kæmpet med alverdens kure op gennem livet, og følger som 
snorken, manglende energi og ømme led så kom løsningen. 

Henning er nu 28 kg mindre efter 4 måneder.

Der lægges fokus på korrekt sammensætning af kost, og vejledningen vil du kunne bruge til din 
diæt, samt efterfølgende til vægtkontrol. 

Trin 1: syre/basekontrol til forbedring af stofskifte og forbrænding.

Trin 2: fedtforbrænding = fattig på kulhydrater og fedt. 

Trin 3: pausekost = kylling, kalkun, æg, fisk, brød osv.

Flere års forskning med fokus på PH, insulin og blodsukker giver resultater på kort tid uden motion 
eller sult. Tab dig mellem 4-8 kg. på 14 dage. 
Baseret på kostændring efter Walter Willets kostplanen, kombineret med bedre forbrænding giver 
daglige resultater. Den er nem at følge da man spiser godt, og man taber ikke motivationen da 
man typisk kan se daglige resultater

Over 11.000 har allerede tabt sig med succes i DK, skal du være den næste?

Foredrag
Hollænderhallen
Halvejen 3, 2791 Dragør 
Mandag d. 26. maj & tirsdag d. 27. maj kl. 18.30
Pris kr. 100,00 inkl. diætprogram/hæfte.

Tilmelding nødvendig til:
Jytte Janniche på tlf. 20 88 86 50 

Passer dagen dig ikke, kan en privat præsentation 
i hjemmet bestilles for kr. 250,- – uanset om I er flere.

Amagerbrogade 84 . 2300 København S . Tlf. 32 84 85 03 . www.jensens.com

www. læs artiklen med flere billeder på www.amagerbladet.dk

Et badehotel bliver 100 år

EN SOMMERDAG i midten af trediverne blev Badehotel-
let invaderet af glade turister fra Vestsjælland, der var an-
kommet i en længere kortege af turistbusser.

HOTELDIREKTØR
Alfons Christian Dehlsen.
(1889-1965). »Alfons er ikke
noget jeg er, det er noget jeg
hedder«, plejede Dehlsen at
sige, når nogen kommente-
rede hans fornavn. Foto: Fra
omkring 1650.

DRAGØR BADEHOTEL set fra nord omkring 1910. Til venstre ligger indgangen til Dra-
gør Søbad. Søbadet blev opført i 1890 og lå ud for Rønne Allé til 1932. Gennem den sorte
rende foran personerne løb byens spildevand. Senere blev renden rørlagt, og selve udløbet
blev lagt tæt op ad søbadets badekabiner. Dette forhold var medvirkende til, at badeanstal-
ten i 1933 blev flyttet syd for byen ud for det nyopført Badeetablissement (Arne Jacobsens
funkisbyggeri). Til højre ses fabrikant Tvede’s villa »Dragør Hus«, nuværende Rønne Allé 35 /
Strandlinien 63. Postkort udlånt af Jørgen Aamand.

1908: Badehotellet set fra vest med indgangen på Batterivej 6. Drogdensvej er ikke anlagt.
Keglebanen blev senere opført til venstre for indgangen mellem stalden (træbygningen med
det skrå tag) og Batterivej. Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv.


