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Dragør Museumsforening 

Bestyrelsens beretning 2021 

 

Til aflæggelse af fungerende formand, Helle Bjorholm ved Hanne Bendtsen 

på generalforsamlingen på Wiedergården tirsdag den 15. marts 2022 

 

Denne beretning dækker kalenderåret 2021 frem til generalforsamlingen 15. marts 

2022. 

Generalforsamlingen, der skulle være afholdt 20. maj 2021, måtte aflyses grundet 

corona pandemien. 

Men nu er vi samlet her i dag, og undertegnede vil fremlægge bestyrelsens beretning 

med følgende punkter: 

 

500-årsjubilæet for hollændernes indvandring 

 Det der skulle have været et spændende år med fejring af 500-års jubilæet for 

hollændernes indvandring, blev præget af aflysninger, udskydelser og nedlukninger af 

museerne og besøgscentret. Til gengæld kan vi glæde os over, at vi kan fejre både 

500-års jubilæet og 100-året for indvielsen af Amagermuseet her i år, og om alt går 

vel, bliver det under overværelse af kongehuset. 

Men Museum Amagers to store museumsprojekter, der fejrer 500-års jubilæet, blev 

gennemført til ug med kryds og slange! Nemlig en nyskabende og oplevelses-

orienteret jubilæumsudstilling »500 års hollænderkultur på Amager« og en 

jubilæumsbog: Amager – 500 års hollænderhistorie. Bogens titel markerer tydeligt, 

at hollændernes indvandring har afgørende betydning for hele Amagers 

udviklingshistorie – for hele øens lokalidentitet.  

I sommeren 2021 vistes også en særudstilling på Amagermuseet:  

fotoudstillingen »Hollænderbønderne på Amager 1521–2021. Efterkommerne er her 

endnu«. Syv familier i flere led var portrætteret på et sted, der havde særlig betydning 

for netop deres slægtshistorie og deres lokalidentitet. Familier med hollandske rødder 

fra både Store Magleby og Dragør var repræsenteret. 

Til jubilæumsudstillingen på Amagermuseet i 2022 bliver der (Ligeledes havde de ) 

udlånt private klenodier, arvestykker som håndgribelig og meget personlig kulturarv. 

Museum Amager havde givet denne udstillingsopgave til vores formand, Martin Borg. 

Martin supplerer u(Udstillingen (vil blive suppleret af) med et udstillingskatalog 

(jubilæumsskrift), der ud fra disse private genstande vil berette om hollændernes 

historie, deres virke og betydning for hele Amager.  

Folderen ”Spor i Dragør efter – hollænderne” 

 

I Dragør Museumsforenings bestyrelse besluttede vi, at vi også meget gerne ville yde 

vores bidrag til jubilæet. Hvad kunne være mere oplagt end at forske lidt i 

hollændernes betydning for Dragør? Resultatet er blevet en folder: ”Spor i Dragør 

efter – hollænderne”. Ikke overraskende viste det sig, at den hollandske indvandring 
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har haft skelsættende indflydelse på Dragørs historie. Vi ansøgte og fik bevilget 

10.000 kr. fra Dragør Kommune til trykning af folderen – tak til Dragør kommune -. 

Indholdet er blevet til i et tæt samarbejde mellem Martin Borg, Hanne Bendtsen og 

Helle Bjorholm. Folderen findes både på dansk og engelsk og kan fås på museerne og 

på Dragør Besøgscenter. Kasserne med de mange foldere blev overrakt til Museum 

Amager ved en beskeden reception i Havnepakhuset. 

 

Samarbejdet med Dragør Besøgscenter, Historisk Arkiv og Dragør Museum  

Dragør Besøgscenter åbnede 17. maj i Havnepakhuset og erstattede dermed det gamle 

turistkontor. Havnepakhuset er nu indrettet som formidlingscenter for turister med 

museumsbutik og billetsalg til Dragør Museum og til byvandringer. Henning 

Sørensen, leder af Historisk Arkiv, har søsat byvandringer, som også giver adgang til 

Dragør Museum. Ved at kombinere billet til Dragør Museum med byvandring opnås 

god synergi og større fokus på museet. Guiderne på disse byvandringer er frivillige, ja, 

nogle af dem sidder i vores bestyrelse! 

Vores forening kan glæde sig over dette tætte samarbejde og synergien mellem de tre 

institutioner. Det sås meget klart i december med særudstillingen ”Tidsrejsen” på 

Dragør Museum med originale rekvisitter kombineret med en julebyvandring til de 

autentiske locations for tv-serien. Det var en kæmpe publikumssucces. 

 

Foreningens donationer i 2021 

Som støtteforening til Museum Amager er det en stor glæde, at vores forening kan yde 

også økonomisk støtte til Museum Amager. I år har vi doneret i alt 65.000 kr., heraf 

35.000 kr. til et nyt gulv i Mølsteds Atelier. Tømrerarbejdet skulle være ved at være 

afsluttet i dette forår. 

 

Foreningens aktiviteter 

Byvandringer  

For at holde kontakten til vores medlemmer og arrangere aktiviteter, der havde en 

chance for at blive til noget, tilbød vi byvandringer med relation til 500-års jubilæet og 

til DR’s julekalender ”Tidsrejsen”. Der var tilmelding, så vi ikke blev for mange på 

turene. 

Der var tre byvandringer med temaet ”Spor i Dragør efter hollænderne” og to 

byvandringer med temaet ”I sporet på Tidsrejsen”. 

 

Fælles medlemsaktiviteter 

Foredrag 

Mht. til foredrag så lykkedes det omsider at afholde et større arrangement d. 8. 

november med en international sprogforsker, nemlig ph.d. postdoc Joost Robbe. 

Robbe har belgisk (nederlandsk) som modersmål, og er ansat ved Aarhus Universitet, 

hvor han forsker i amagerhollændernes sprog. 

Titlen på foredraget:  

Amagerhollændernes oprindelse i almenhistorisk og sproghistorisk perspektiv 
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En sprogforskers opdagelsesrejse 

Aftenen var arrangeret af Museum Amagers tre støtteforeninger:  

Amagermuseets Venner, Danmarks Lodsmuseumsforening og  

Dragør Museumsforening samt Historisk Arkiv Dragør.  

Det blev en meget stor publikumssucces. Og efter Robbes overbevisende 

dokumentation – fremført på flydende dansk – så må de hollandske indvandrere være 

hollændere fra grevskabet Holland – i dag provinsen Nordholland! 

 

Dragør Bevaringsnævn 

Man kan sige, at Dragør Museumsforening og Dragør Bevaringsnævn er som 

forbundne kar. Museumforeningens formål har lige fra begyndelsen været at arbejde 

for bevaring af Dragør gamle bydel. Det var derfor med stor glæde, at Nævnet valgte 

(bestyrelsen indstillede vores) Martin til formand i efteråret, og igen for de næste 4 år. 

(til formandsposten for Dragør Bevaringsnævn.) Stort til lykke til Martin – der er nok 

at tage fat på hvad angår bevaringen af Dragør Gamle By. I øvrigt har vi endnu et 

medlem i nævnets bestyrelse, nemlig Jan Neuman. Beboerforeningens repræsentant, 

Axel Bendtsen blev samtidig valgt som næstformand. Bevaringsarkitekt Mikala 

Kloppenborg, der er nyansat i Dragør Kommune er sekretær for Nævnet. 

Med den nye konstituering er nævnet i god gænge, og vi ser frem til et frugtbart 

samarbejde. 

 

Foreningens repræsentanter i Museum Amagers bestyrelse (og øvrige nævn) 

Med kommunalvalget fulgte en ny konstituering af Museum Amagers bestyrelse. Nye 

vedtægter for museet gør det nu muligt for bestyrelsen selv at konstituere sig uden at 

skulle rundt om kommunalbestyrelsen. Bestyrelsen er nu (Den er) som følger: 

Carsten Maass (formand), Jens Thorhauge (næstformand), Bente Walløe Poulsen, 

Annette Nyvang, Helle Barth, Juliane Engelhardt, historiker ved Saxoinstituttet og 

Peter Damgaard, arkivar i Tårnby kommune. 

(Foreningen er endvidere repræsenteret i Store Magleby Bevaringsfond ved Martin 

Borg og Jan Neuman. Samt i Erhvervsforeningen for Dragør Havn ved Jan Neumann) 

 

Laugene  

Mølsteds Atelier, kutteren Elisabeth, isbåden Mågen og restaureringen af modelskibe 

passes forbilledligt af de frivillige laug. Mølstedlauget stod for Levende Låger d. 9.12. 

2021, ca. 40 personer kom forbi atelieret og fik portvin og lidt godter. Tina orienterede 

udendørs om den kommende udstilling med temaet MØLSTED PÅ REJSE, viste 

billeder og fortalte om Mølsteds rejser. Målet er jo at vække og styrke interessen for 

museumsmiljøet i Dragør. 

Kutteren Elisabeth deltog på Kulturnatten i København indbudt af Dansk Jødisk 

Museum, fordi den efter alt at dømme er den eneste sejlende kutter, der er bevaret fra 

redningsaktionen for de danske jøder i oktober 43. Elisabethlauget vil gerne have flere 

medlemmer. Man mødes hver 2. tirsdag. Desværre må man ikke sejle med gæster, kun 
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medlemmer. Lauget og kutter Elisabeth er inviteret til havnefest i Limhamn til 

sommer. 

I lauget for Isbåden ”Mågen” bliver der arbejdet på at starte et Smakkelaug, nu, hvor 

den nordiske klinkbyggede båd er kommet på UNESCOS liste over verdensarv.  

Ligesom det drøftes med havnen om at samle alle smakkebådene ved Beghuskajen. 

 

 

 

Høring vedr. UNESCO 

I foråret modtog Dragør Museumsforening en opfordring fra Dragør Kommune til at 

deltage i høringen om Dragør som fremtidigt verdensarvssted. I vores skriftlige svar 

opregnede vi en række fordele og ulemper ved en UNESCO-udpegning. Men Dragør 

Museumsforening har i hele forløbet om Verdensarven (UNESCO) været en af de 

foreninger, der støtter op om Dragør som UNESCO-by. Og det gør vi stadig, men ikke 

med bind for øjnene. 

 

Kommende aktiviteter 

Som I kan læse i det nye museumsblad, er der planlagt to aktiviteter i dette forår: et 

foredrag, evt. med byvandring ved Tina Høegh Nielsen om Dragørs kvinder d. 5. april 

og en omvisning på Dragør kirkegård 18. maj ved Helle Bjorholm.  

Endvidere vil vi genoptage vores traditionsrige skovtur og gennemføre den planlagte 

tur til Ystad og omegn søndag d. 4. september. 

 

Planer om et nyt fællesarrangement på havnen arrangeret af  

Sildens Dag, Lodsens Dag, museerne, Lodsbåd 202, de maritime laug m.fl. 

Der er nedsat en styregruppe for at få søsat en større fælles begivenhed på havnen i 

juli eller august. Det skal være for deltagere i alle størrelser, køn og aldre. 

Der er nedsat en styregruppe med frivillige fra ovennævnte organisationer, foreninger 

og laug m.fl. Thomas Maltesen( i øvrigt fra vores bestyrelse) er tovholder, og Helle 

Bjorholm er med i styregruppen som repræsentant for Dragør Museumsforening. 

 

Nyhedsbrev og mailliste 

Foreningen ønsker at sende nyhedsbrev ud til vores medlemmer, men det kræver, at vi 

får jeres skriftlige tilladelse til at få og opbevare jeres mailadresser. Derfor er der lagt 

blanketter med tilsagn om data og mailadresser ud til underskrift her i dag. 

Afslutning 

Dette citerer jeg fra Martins beretning for 2019 

”Vi starter med takke-listen: 
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Tak til alle medlemmer, der gør museumsforeningen til en levende støtteforening 

gennem generationer. Jeg vil opfordre alle jer til fortsat at bakke op om 

museumsforeningens arrangementer. Inviter også gerne nye gæster med som 

fremtidige medlemmer.  

 

Tak til bestyrelsen for et godt og positivt samarbejde. I gør en meget stor indsats, ikke 

mindst når formanden har fuldtidsjob. I åbner lokaler og viser rundt, skriver artikler til 

museumsbladet og deler det ud, køber ind og sørger for praktiske opgaver ved 

medlemsaktiviteterne, skriver referater og annoncer og holder styr på økonomien. 

 

Såvel Mølsteds Atelier, fiskekutteren Elisabeth, isbåden Mågen og restaureringen af 

Dragør Museums modelskibe klares af frivillige laug. Disse laug er naturligvis alle 

drevet af Museum Amager, men hører til Dragør Museumsforenings traditionelle 

interesseområde. Derfor skal også herfra siges tak for jeres indsats. 

 

Vi har været repræsenteret i Erhvervsforeningen for Dragør Havn ved Jan Neuman 

Petersen. Du sidder også i Store Magleby Bevaringsfond og i Dragør Bevaringsnævn 

sammen med formanden. Også tak for denne indsats. (Vi er også repræsenteret i 

Dragør Bevaringsnævn ved formanden.)  

 

Tak til museumsleder Søren Mentz for altid konstruktivt og inspirerende samarbejde i 

højt humør. 

 

Tak til Ida Clementsen og Bente Walløe Poulsen for et godt samarbejde på 

formandsniveau de tre støtteforeninger imellem. 

 

Tak til Hanne Bacher Bendtsen, formand for Dragør Beboerforening, for det frugtbare 

samarbejde. Det sker ikke mindst gennem vore fælles arrangementer, hvor vi ønsker at 

højne bevidstheden om historien og bevaring.  

 

Tak for til Axel Bendtsen for en stor og frivillig indsats ved bl.a. museumforeningens 

skovture. 

 

Tak til Inger Kjær Jansen, som redigerer museumsbladet.    

 

Tak til Dragør Nyt ved Helle Rybner, der altid sørger for, at vore arrangementer og alt 

aktuelt fra museet bliver omtalt i vor lokale avis.” 

Citat slut. 

Og hermed overlader jeg beretningen til generalforsamlingen 
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______________________________________________________ 

 

På bestyrelsens vegne, Helle Bjorholm, fungerende formand for Dragør 

Museumsforening. 

 
  

 


