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»Ja, jeg beklager, at vi sådan ligger
i byggerod, og på næste sal er det
endnu værre,« undskylder Kjeld B.
Nilsson, mens han viser Dragør
Avis rundt og op og ned i Det Lille
Fyrtårn på Strandstien.

Men fotograf og journalist
ænser det ikke. Vi går rundt med
skuffen helt nede på brystkassen
af benovelse over fyrtårnets sær-
prægede rum, runde koøjevinduer
og den nærmest usandsynligt vel-
lykkede udsigt fra hvilken som
helst vinkel og etage.

Statsministeren for Dragør Bor-
gerlige Skyttelag er hjemme i Dan-
mark til et arbejdsmøde, hvor årets
fugleskydning i august er under
planlægning. Og så er mødet prak-
tisk slået sammen med andre soci-
ale arrangementer - et 60-års stu-
denterjubilæum og en tur i Cirkus-
revyen, nu man har ulejliget sig op
i et fly til Danmark.

Til daglig bor redaktør Kjeld B.
Nilsson sammen med sin franske
kone Simone i Paris, hvorfra han
skriver for Billed Bladet. Sønnen
Klaus Bo har overtaget fyrtårnet,
men far Nilsson beholdt et enkelt
værelse i huset til sine jævnlige be-
søg i Dragør. For selv om han er
flyttet fra byen, har han ikke lagt
den bag sig.

»Jeg har hele tiden sagt, at nu
tager jeg et år ad gangen i Paris,
for mine rødder er dybe her i Dra-
gør. Jeg sporede min familie på
moderens side tilbage til 1690 her i
Dragør, og det var skiftevis søfolk
og lodser,« fortæller han.

SKRIBENTEN DROSLER NED
Kjeld B. Nilsson var i årene 1967-
76 chefredaktør for Amager Bladet.

»Jeg havde den fornøjelse at
være chefredaktør til avisens 100-
års jubilæum og indstiftede Ama-
ger Rundt - så har jeg ikke sat mig
andre spor i livet, så har jeg i hvert
fald sat det.«

Da redaktøren flyttede til Paris i
1987, var det for at skrive som kor-
respondent for alle aviser og blade
i det Berlingske Hus. Men så solgte
Berlingske et halvt år senere alle
ugebladene fra til Allerkoncernen.

»Og så fik jeg kniven på struben
- ville jeg skrive for ugebladene el-
ler for avisen. Jeg tænkte, at nu
vælger jeg Billed Bladet og trapper
lidt ned. Og i dag med de it-mulig-
heder, vi har, er det jo fuldstændig
ligegyldigt, hvor man skriver artik-
lerne. Jeg kunne sidde på Nordpo-
len og skrive«.

Også på andre fronter skruer
den nu 79-årige redaktør ned for
aktiviteterne.

»Jeg har tænkt mig at træde til-
bage som statsminister i Dragør
Borgerlige Skyttelag - men det er
egentlig ret flot, at Skyttelaget kun
har haft tre formænd, siden man

blev stiftet i 1927,« fortæller Kjeld
B. Nilsson.

SLÅ KOMMUNERNE SAMMEN
Men ser man anderledes på sin
gamle hjemstavn, når man flytter
udenlands og til den metropol, som
Paris er?

»For det første får jeg ind imel-
lem hjemve og savner byen, for
Dragør er da et smørhul. Men sam-
tidig, når man ser det på afstand,
så kan man korse sig over de fifle-
rier og drillerier på et meget lavt
plan, der nogle gange er i lokalpo-
litikken. Og selv om jeg holder me-
get af Dragør, ville det være helt

fint med en sammenlægning med
Tårnby - det er sprængstof at sige
det, men jeg tror, det kommer til at
ske, og det er ikke sikkert, at det
først sker, når denne valgperiode
er færdig,« siger Kjeld B. Nilsson.

Der sagtens kan se nogle paral-
leller mellem Dragør/Tårnby og
den franske kommune, han og
hans kone bor i nu. Som består af
to bydele: Boulogne og Billancourt.

»Boulogne har miljøet og kun-
sten, Billancourt har industrien og
indtægterne, men de har forstået at
leve sammen og Boulogne har
påvirket Billancourt positivt, så
den bydel også har fået åndehuller,

kultur og teater. Det kunne man
lære noget af her, hvor Dragør har
seværdighederne, mens det er
Tårnby, som har styr på udvikling
og økonomi. Jeg vil ikke kalde det
oplyst enevælde, men tingene bli-
ver ordnet i Tårnby. Herude i Dra-
gør skal man som regel igennem
en masse sludder, før der kommer
en udvikling - hvis ikke nogen for-
inden stikker en kæp i hjulet.«

SKÅNSK FORKÆMPER
Tidligere har Kjeld B. Nilsson
været formand for foreningen
Skånsk Fremtid og i dag redigerer
han foreningens blad. 

»Det går ikke ud på at få Hal-
land, Blekinge og Skåne tilbage til
Danmark, men derimod at Skåne
får mest muligt selvstyre. Ligesom
katalanerne i Spanien, og Korsika i
Frankrig. Det bliver regionernes
Europa, og vi gør vores for, at
Skåne bliver en stat i staten.« 

»Min egen farfar og farmor kom
her til Danmark fra Skåne, da det
blev svensk, og blev skræddere.
Det der før var dansk kerneland i
Skåne, blev forsømt og udpint -
svenskerne lagde et jerntæppe ned
gennem Øresund, danske bøger
var forbudt i Skåne indtil 1854, det
var indlysende, at svenskerne var
optaget af at afkolonisere Skåne.
Hold da op, nu bliver jeg helt
opildnet«, siger Kjeld B. Nilsson,
der i 1991 udgav bogen »Skåne
vort glemte land«.

»Da broen var på vej, tænkte
jeg, at nu var der brug for en tu-

ristguide om herregårde og slotte,
men da jeg tog på research, gik det
op for mig, at det var en helt an-
den bog, der var brug for.« 

»Danskerne er totalt historieløse
med hensyn til de tabte landsdele
øst for Øresund. I dag ved ingen,
at der ikke var en krigsforbrydelse,
som nazisterne begik under sidste
krig, som svenskerne ikke allerede
gjorde sig skyldige i under de
skånske krige. De tog gidsler,
brændte hele byer af som repressa-
lier, hvis beboerne støttede de dan-
ske tropper, og de henrettede fri-
hedskæmpere ved at spidde dem
levende på pæle.«

Bogen udløste en forespørgsel
fra skåninger, om ikke Kjeld B.
Nilsson vil oprette en støttefore-
ning, og så blev Skånsk Fremtid
født.

Kjeld B. Nilssons besøg i Dragør
er blot en forlænget weekend. Men
kunne han forestille at vende tilba-
ge til Danmark permanent? Og
skulle det så være Dragør igen?

»Jeg vil ikke udelukke at vende
tilbage til Danmark, men min kone
er fransk og er ikke klar til at emi-
grere. Men absolut ja, så skulle det
være Dragør - jeg kan slet ikke fo-
restille mig at skulle bo andre ste-
der i Danmark end i Dragør.« 

»Så det er lige fra Eiffeltårn til
lodstårn - to udmærkede pejle-
mærker. Hvis man ikke kan trives i
Paris eller Dragør, så skal man da
have sit hoved undersøgt.«
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Pejlemærkerne er lodstårn og Eiffeltårn
EMIGRANT: Trods bopæl i Paris har Kjeld B. Nilsson, tidligere chefredaktør for Amager Bladet, stadig rødderne
solidt placeret i Dragørs muld. Vi fangede ham på visit hos sønnen i Det Lille Fyrtårn. Og fik en snak om synet på
hjemstavnen, og om det ændrer sig set fra en metropol.

Kjeld B. Nilssons familie i Dragør kan på den mødrende side spores tilbage
til 1690. »På et tidspunkt var der en, der skiftede efternavn til Captain, men
det forsvandt ud af familien igen. Det er jeg ked af, det ville jeg da godt
have heddet«, siger Kjeld B. Nilsson.

»Skulle jeg vende tilbage til Danmark, ville jeg bo i Dragør«, siger Kjeld B. Nilsson - her foran Det Lille Fyrtårn på Strandstien, der før var hans bolig og
nu tilhører sønnen Klaus Bo.


