
SKELETTER VED 
SPRINGVANDET 
Flere i Dragør har fortalt, at
de har hørt, at man har fun-
det skeletter af svenske sol-
dater ved »Springvandet«. 

Det er næsten rigtigt. Man
har fundet skeletter både lidt
nord og syd for Springvan-
det. I forbindelse med ud-
gravninger i 1944 til de man-
ge civile beskyttelsesbunke-
re fandt man flere steder i
Dragør rester af svenske sol-
dater. 

I Strandstræde og på
Strandlinien har man bl.a.
fundet skeletter, og på Vestg-
rønningen syd for »Spring-
vandet« ud for Lillegade
fandt man to soldater. 

Så sent som i 1962 fandt
man flere svenskere, da
bunkeren i Strandstræde
blev fjernet. Men allerede i
1913 fandt man skelettet af
en svensk soldat, da man
skulle støbe kælderen til
»Villa Hydra« på Stationsvej
1.

HUSENE ØST FOR 
»ANLÆGGET« PÅ 
E.C. HAMMERSVEJ 
En tidligere bygning på hjør-
net af Kongevejen og E.C.
Hammersvej var opført i

1793 til byfoged Jacob Ber-
telsen. 

Den nuværende bygning
er fra 1936 og den er opført
af Irmas grundlægger gros-
serer Carl Schepler. Nu-
værende E.C. Hammersvej 3
er opført i 1863. Omkring
århundredeskiftet var der
her en mindre tobakshan-
del. 

E.C. Hammersvej 5 /
Nørregade 1 er opført om-
kring 1835. Her boede skibs-
fører Egbert Schmidt, da han
opførte den tidligere omtalte
villa »Hydra«. Husene øst for
anlægget havde indtil om-
kring 1960 adresse Vestgrøn-
ningen.

BYGNINGEN VEST FOR
»ANLÆGGET« 
Landsretssagfører Albert
Christensens ejendom på
hjørnet af Kirkevej 181-185
(Linde Allé 16-20) og Stati-
onsvej 2-6 er opført 1956-
1957. Selve hjørnet med for-
retninger har adresse Dra-
gørhjørnet. 

På det sted lå tidligere

Mille Bøhms hus (der om-
kring 1914 blev erstattet af
malermester Carl D. Leths
villa), samt ejendommen
»Høyerup« også benævnt
»Sommerlyst«. 

»Høyerup« blev anvendt
som væveri fra 1834, men
kort tid efter ændret til bebo-
else. En overgang var der
beværtning og »forlystelses-

park« med gynger m.v.

»NYE TIDER« 
I Tivoli i København var der
i tresserne blevet opsat man-
ge store blomsterkummer.
Til erstatning for springvand
og betonkumme blev der i
Dragør i 1969 opsat tilsva-
rende store trækummer. Der
var små springvand i

trækummerne. 
Da trækummerne rådne-

de, lavede kommunen i ste-
det runde bede med roser.
Der har også været stativer
med slyngroser i »An-
lægget«, og for en del år si-
den blev der plantet træer
som en slags forlængelse af
trærækkerne på Vestgrøn-
ningen.
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Lokalhistorikeren
Dines Bogo tager
dig med på en
spændende rejse
i fortiden. 
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»Høyerup« ca. 1950. Bygningen mod Kirkevej og Stationsvej er opført i en etage
omkring 1785. I 1834 forhøjer fabriksejer Stahl bygningen til de to etager, som vi
kender fra fotos. Hjørnebygningen i en etage, der anes yderst til venstre er op-
ført af Stahl i midten af 1800-tallet. (Foto udlånt af Jane Otzen).

Juni 1992. »Anlægget«, dengang stadig uden navn. I bag-
grunden »Dragør Hjørnet« fra 1957, der erstattede »Høyer-
up«. (Forfatterens foto).

Marts 2006. Til højre for anlægget ses E.C. Hammersvej 3-19. Nr. 13-17 er skjult bag træerne. De nyere boligblokke »Lo og
Lade« blev taget i brug i 1948. (Forfatterens foto).

1968. Anlægget skal omlægges og »Lille Petter« er nedtaget. (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).

LOKALHISTORIE: Dines Bogø
fortæller fjerde del af historien om 
Nordre Væl.

Februar 1980. »Tivoli-trækummer«. (Foto udlånt af Dragør Lokalarkiv).


