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Mandag 10. april 2006

Nordre Væl
LOKALHISTORIE: I Bogøs Hjørne følger her tredje del af
historien om Nordre Væl.
‘VANDKUNSTEN’


Kom til CC og se

Masser af både i førende fabrikater
Aquador, Askeladden, Bella, Flipper,
Sea-Ray, Uttern, Ørnvik og Linder.




 
   

HJØRNE

BOGØS

Mange lokale havde et forbavsende begrænset kendskab til »Det lille Anlæg«.
Det var ikke et sted man tidligere kom. Der var for fint!
Hvad skulle man der! Det
var lukket med hegn og
låge! Det var og er nok primært et sted for turister.
Børnene legede heller
ikke i anlægget. Det måtte
man ikke. Kommunens
»opsynsmand« Daniel Peter
Strøbæk jagede dem væk.
Han ville ikke have fodspor
på de nyrevne grusgange.
Det lykkedes dog et par af
byens drenge, at komme til
at »lege« derinde. En nytårsaften lige efter besættelsen

Lokalhistorikeren
Dines Bogo tager
dig med på en
spændende rejse
i fortiden.

cialnøgle. Vandet sprang lystigt, men næste morgen var
hele bassinet og figuren frosset, og byen havde fået en
ny kæmpestor ‘Isfontæne’.
Drengene pralede ikke
med, hvem der stod bag.
Det var nemlig de samme
drenge, der om aftenen også
havde moret sig med at lukke for vand- og gasforsyningen til forskellige huse i
byen.
I en del år, fortælles det,
nedtog man »Lille Petter«
om vinteren.

VILLA »ARYHT«
sneg de sig ind og åbnede
for vandet til springvandet
med en medbragt ‘lånt’ spe-

April 1966. »Villa Aryht«.
Husnavnet er sikkert fjernet,
da Dragør Kommune købte
ejendommen. (Foto: Bygherrens barnebarn Anne Agerlin).
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GRATIS TILBUD

Vi tilbyder også:
• Ejendomsvedligeholdelse
• Porttelefonanlæg
• Nybygning/ombygning
• Husinstallationer

Nord for anlægget ligger villa »Aryht«, der i 1913 blev
bygget til dampskibsfører
Axel Martin Agerlin fra rederiet C.K. Hansen.
Agerlin havde også nabogrunden Stationsvej 1 på
hånden, men fru Agerlin
mente, at en grund på ca.
500 m2 var nok.
Dengang var adressen
Vestgrønningen uden nummer. Senere Nørregade uden
nummer og så Nørregade nr.
2. Fra 1943, da Dragør Kommune ændrede vej- og husnumre, blev adressen E.C.
Hammersvej 2.
Villaen er opkaldt efter
Axel Agerlins datter Thyra,
der i 1909 som 10-årig døde
af tuberkulose.
Axel Agerlin var medlem
af
Kommunalbestyrelsen
1925-1933 og formand en
årrække. Efter kaptajn Agerlins død i 1953 købte Dragør
kommune »Aryht«.
Skoleinspektør Niels Sonnichsen Kromann disponerede over villaen indtil kommunen omkring 1970 indrettede møde- og bryllupssal
m.v. i villaen.
Menighedsbørnehaven
lånte villaen et par måneder
i 1975, medens børnehaven
på Kirkevej blev udvidet. I
sommeren 1975 købte familien Mühlhausen »Aryht«.
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Villa »Hydra« beliggende
Stationsvej 1 blev opført i
1914 af dampskibsfører
Egbert Schmidt. Schmidt var
som sin nabo også ansat i
rederiet C.K. Hansen.
»Hydra« betyder slange,
som lever i vandet - i græsk
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Villa »Hydra« 1943. Før besættelsen gik Nørregade helt ud til Stationsvej. Som man kan se på
foto blev vejen afspærret ved Stationsvej. Vejstykket blev delt. Den nordlige del op mod villaerne blev til en sti og den sydlige del blev en del af »Anlægget«. (Foto udlånt af bygherrens
barnebarn Bente Christensen).

Ca. 1915. »Villa Aryht«, E.C. Hammersvej 2 er opført til dampskibsfører Axel Martin Agerlin.
(Foto udlånt af bygherrens barnebarn Ernst Agerlin).
mytologi en slange med ni
hoveder. Foran villaen ud
mod anlægget stod der en
flagstang.
Da
Egbert
Schmidt i 1929 blev enkemand, blev flagstangen flyttet til E.C. Hammersvej 5.
Nogle år efter blev der opsat en stor flagstang i nordenden af anlægget, og flagstangen hos naboen Agerlin
i »Villa Aryht« blev også
nedtaget.
Villaen blev efter kaptaj-

Ring og aftal tid
for at kende
friværdien i din
ejendom.
Mæglerne
Skytte Høj

Marts 2002. E.C. Hammersvej 2. I midten af halvfemserne fik
huset igen sit oprindelige navn på facaden. Forfatterens foto.

Poul Skytte Høj
Statsaut. ejendomsmægler

Kongelundsvej 297, 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 25 25. E-mail: 276@edc.dk

Stationsvej 1. August 2005. (Forfatterens foto).

nens død i 1948 solgt til hoteldirektør Chr. Gelsing.
Nogle år efter blev villaen
bolig for pastor Sven Aa.
Andersen i forbindelse med,
at Dragør blev et selvstændigt sogn i 1954.
Fra omkring 1968 blev
villaen anvendt af Dragør
kommune til kommunalbe-

styrelsesmøder og kontor for
Teknisk forvaltning.
Læge Jens Jakobsen fik i
1975 tilbudt at købe enten
»Hydra« eller »Aryht«. Som
bekendt faldt valget på »Hydra«. dag er det 5. og 6. generation efter dampskibsfører Schmidt, der bor i villaen.

