
7Tirsdag 20. marts 2007

IRMA-BUTIK NR. 4 

Irma åbnede den 1. decem-
ber 1966 sin butik nr. 4 i
Dragør i den nye ejendom,
hvor Kongevejsgården hav-
de ligget. Meget hurtigt blev
bygning også kendt som »Ir-
magården«. 

To år efter blev Kongeve-
jen omlagt og ensrettet med
kørsel mod havnen via Tol-
dergade. Den østlige del af
Kongevejen, ud for »Irma-
gårdens« sydside, blev gåga-
de.

IRMA-BUTIK NR. 5 
I 1980 ønskede Irma at udvi-
de butikken ved at inddrage
den indre gård. Planerne
kunne ikke godkendes; men
efter en del forhandlinger
endte det med, at »Irma-
gården« i 1985 blev ombyg-

get fra 1½ til 2½ etage. 
Den nuværende form er

trods forøgelsen i højden
mere i stil med Dragørs an-
dre større huse end stilen i
den første »Irmagård«, der
blev opført 1965-1966.

IRMA NEDLÆGGES
I DRAGØR 

Irma-kæden blev i april 1982
købt af FDB. I foråret 1993
blev Irma-butikken i Dragør
ombygget, og FDB ændrede
butikken til en »Super-
Brugs«. Flere gange har der
lokalt været talt om, at man
ønskede en Irma-butik på
stedet, men ledelsen i Coop,
som FDB nu hedder, har in-
gen planer i den retning. 

Om der kommer en an-
den »Irmagård« på det ned-
lagte færgeareal på Færgevej
må tiden vise.

POSTKONTOR 
I »IRMAGÅRDEN« 
Da Post Danmark lukkede
ekspeditionen på Dragør
Stationsplads, åbnede man
den 7. juni 2005 i stedet en

Kongevejsgården
LOKALHISTORIE: Dines Bogø fortæller 4. del af histori-
en om Kongevejsgården

April 2005. FDB (nuv. Coop) overtog Irma i 1982. Nuværende
bygning er fra 1985. I 1993 blev Irma nedlagt. (Forf. foto).

7. juni 2005. Post Danmark flyttede for en kort bemærkning
ind i »Irmagården«. (Forf. foto).

1981. Irma har en
meget diskret fa-
cadeskiltning på
den noget speci-
elle bygning.

Lokalhistorikeren
Dines Bogo tager
dig med på en
spændende rejse
i fortiden. 
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1968. Kongevejen omlægges og trafikken ensrettes mod hav-
nen ad Toldergade. (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).

Ca. 1967. Den første
»Irmagård« inden
omlægning af Konge-
vejen. (Foto udlånt af
Dragør Lokalarkiv).

lille postbutik i Brugsens butik. 
Allerede samme år beslutte-

de Post Danmark at flytte post-
butikken til »Autoparken«, som
benzinstationen på Kirkevej
stadig kaldes lokalt af lidt æl-
dre.

Kilder: Hollænderbyens Bo-
mærker, Hollænderbyens gaar-
de, Kongevejen – Kongens Vej,
Historiske Huse, Bevaring - set
fra Dragør og Dengang og Nu.
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