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Ca. 1955. Den gamle figur »Dreng med stor fisk« stod i mange
i haven hos Trine Hansine Sørensen på Kongevejen 3, »nuværende Butik Volmer«. (Foto udlånt af Anni Jensen).

I trediverne fremstillede boghandler Svanholm Jepsen, Kongevejen denne udgave af »Springvandet og Højerup«.

Nordre Væl
LOKALHISTORIE: Dines Bogø fortæller 2. del af
historien om en kendt plads i Dragør.
På et bestyrelsesmøde i Dragørs Fremme den 9. maj
1928 blev det »overdraget
bestyrelsesmedlemmerne
Johannes Schmidt og Cornelius A. Petersen at søge tilvejebragt figur til Springvandet«. Af regnskabet fremgår
det at figuren kostede 678
kr.
»Lille Petter« var tilnavnet
på figuren. Den lille dreng
med krøllet hår og opsmøgede bukser holder en haveslange. »Lille Petter« er udført i zink af Kgl. Hof-bronzestøberi Lauritz Rasmussen
i Raadmandsgade. Støberiet
har lavet flere tilsvarende figurer både i zink og bronze.
Firmaet på Nørrebro har
lavet mange af de kendte
værker i Danmark. I København bl.a. Gefionspringvandet, Finsen-monumentet,
rytterstatuerne af Absalon
og Chr. IX, Den lille Hornblæser, Dragespringvandet
og Storkespringvandet samt
statuen af Chr. IV.
Oplysninger er hentet fra

HJØRNE

BOGØS

DET ANDET SPRINGVAND
- »LILLE PETTER«

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

firmaets 75-års jubilæumsskrift i 1929. I en indskudt
bisætning står der også, at
firmaet har lavet Den lille
Havfrue. Åbenbart dengang
ikke den store turistattraktion.
I Dragør Fremmes regnskaber for 1928 og årene
derefter kan man også se, at
foreningen yderligere bruger
en del penge på »Springvandsanlægget«. Omlægning, bl.a. nyt hegn, vedligeholdelse, opsyn m.v.

Der blev lavet ny betonkumme med krukke og
blomster m.v. Der blev opsat hegn med låge omkring
anlægget. I den udformning
eksisterede anlægget stort
set uændret i 40 år.
Figuren blev nedtaget og
deponeret,
vandbassinet
blev fyldt op, klokkefrøerne
forsvandt og pladsen blev
senere brolagt.
Politibetjent H.V. Kastorp,
der boede i kommunens
ejendom på Stationsvej 7, så
nogle år efter, at »Lille Petter« nu stod i ejendommens
kælder. Han henledte kommuneingeniør Arne Stautz’s
opmærksom på »fundet«, og
i dag kan man gense figuren
i anlægget på sydsiden af
plejehjemmet Enggården.

Marts 2004. Om vinteren er springvandet
slukket. (Forfatterens
foto).

»Lille Petter« fra 1928. Først opstillet på »Nordre Væl«,
så henstillet og glemt i kælderen under Stationsvej 7 og
nu genbrugt i anlægget ved »Enggården«.

DER VAR 2 FIGURER
Så det er rigtig, at der har
stået en lille springvandsfigur samtidig flere steder i
Dragør. Den første figur har
nok ikke heddet »Lille Petter«, idet figurnavnet stammer
fra
bronzestøber
Rasmussen.

Postkort og fotos fra perioden 1929-1950 udlånt af Dragør Lokalarkiv, Jørgen Aamand og Bent
Værgman.

Kort fra bogen »Historiske Huse i Dragør«. Nordre Væl ses lige ved indkørslen til Dragør.

