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Dragør er i sandhed et mærkeligt navn! Men man kan sagtens 
finde en god forklaring på det. Man skal bare gå ned i byarkivet i 
rådhusets kælder – åbne det smalle, grå skab lige under trappen 
og rode sig frem til bilag 23b. Heri står den, den gode forklaring. 
Og den lyder sådan her:  

Mellem landsbyen Søvang og det lille fiskerleje Havne Magleby 
fandt man i middelalderen et sumpet, lavvandet kystområde. 
Her levede mange bæster, der åd sig fede i sæler og sild. Der var 
japanske telekrabber, sydfynske kæmpeoddere, belgiske jernhej-
rer og tyske gummigeder – blot for at nævne nogle af  dem. 

Ude på Sydamager gik alle derfor med sværd i middelalderen. 
Selv børnene. Det skete nemlig af  og til, at et af  bæsterne forvil-
dede sig op på landevejen mellem Søvang og Havne Magleby, 

Dragør
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og her stod de så og klippede med deres krabbeklør, eller stritte-
de med deres odderfortænder, og så var det ok at slå dem ihjel.

Det der med at være god mod dyrene kom først et godt stykke 
efter middelalderen.

Men en dag forsvandt alle bæsterne som dug for solen, og det 
skyldtes, at en drage slog sig ned i området. Den var sandsynlig-
vis kommet med et skib fra Kina. 

Drager er en slags chef-bæster, og det skyldes jo blandt andet, 
at de kan grille ting og sager med deres hede ånde.

Bønderne og fiskerne ude på Sydamager var sådan set meget 
godt tilfredse med den nye situation; for det var vel bedre at 
have et enkelt chef-bæst end hundredvis af  sære kryb. 

Men ak, som tiden gik, blev dragen mere og mere irriterende. 
Om natten lå den inde mellem sivene og kaldte på en mand el-
ler en kone eller måske bare en legekammerat. Og et dragebrøl 
er skingert og langtrukkent, og mennesker får hovedpine af  at 
høre på det. Ikke bare i længden, også i det korte løb. 
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På et tidspunkt kom der så endnu en drage til området. Den bo-
satte sig ovre på den anden side af  Øresund, ovre i Sverige, lidt 
uden for byen Falsterbo.  

Det var jo alle tiders, tænkte beboerne i Søvang og i Havne 
Magleby, for hvis dragerne bare fandt sammen, så ville proble-
met med nattestøjen være løst.

Men det skulle vise sig at blive endnu værre! For nu var der to 
drager, der klagede deres ensomme nød. 

De natlige dragebrøl var så høje og så skingre, at de på stille 
nætter uden problemer kunne høres tværs over havet. De eneste, 
der ikke kunne høre noget, var dragerne selv! De var åbenbart 
stokdøve. Men det skyldtes sikkert, mente præsten, der var en 
klog mand, at de havde slangehoveder og derfor ikke havde 
nogen ordentlige ører.

Et par fiskere fra Havne Magleby malede da et skilt, hvorpå der 
stod “drage”, og de tegnede også en pil på det, der pegede mod 
Falsterbo. De sejlede nu forsigtigt ind mellem sivene for at vise 
dragen skiltet. 

Men drager er jo en slags fortidsuhyrer, de er mere i familie 
med den australske saltvands-krokodille end med dansklæreren, 
så den idé var jo faktisk ikke så smart. 

Dragen gav dem en ladning ild, fiskernes jolle brændte, men 
de reddede sig alle i land på en afsveden planke. Så der var altså 
ingen, der døde. Og det var jo godt nok, for ellers var vi snarere 
ovre i gyserhistorien end i godnathistorien.

Dragen i det lavvandede område syd for Amager fattede stadig 
bjælde. Og det samme gjaldt dens lige så døve makker ovre i Fal-
sterbo. Så de brølede videre begge to. Uden at høre hinanden. 

Bønderne og fiskerne hev fortvivlet sig selv og ind imellem 
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også hinanden i håret, mens de stønnede: “Hvad skal vi dog 
gøre!?”

Men heldigvis havde Amager lige fået en borgmester. Han boe-
de dengang i et lille stenhus længere inde på øen. Da han hørte 
om drageproblemet nede sydpå, blev han fyr og flamme. 

“Jeg,” råbte han til sin kone, “er øens problemknuser nummer 
et!”

Hun bad ham om at dæmpe sig lidt, for hun var jo ikke døv, 
men det hørte han ikke, for han var allerede drønet af  sted. 

Han hentede sin ven, landmåleren, og mens de gik ud ad 
Amager Landevej, grublede de over en løsning på det drage-
problem, der plagede Dragørborgerne. Og sandelig – allerede 
efter en kilometer kom borgmesteren af  Amager på en ret genial 
idé …

Borgmesteren af  Amager og landmåleren småløb resten af  
vejen til Havne Magleby, og det kunne de gøre, fordi de dengang 
stadig var ret unge begge to.

Fiskerne i Havne Magleby var mægtig glade for at se deres nye 
borgmester. Og sandelig: Hans ven landmåleren.

Borgmesteren af  Amager satte dem straks i gang med arbej-
det.

Først samlede de en masse gamle sildekasser sammen, og 
derefter slog de dem til løse brædder. Så høstede de en ordentlig 
mængde siv, og de fandt reb, bånd og snor frem i redskabsskure-
ne, og de fandt søm og hammere frem fra værktøjskasserne. Og 
så gik de ellers i gang med at bygge. 

Landmåleren kunne andet end at måle land. Han kunne også 
måle op til bygninger – men denne var svær! Fordi den skulle 
være så krum og bøjet og kringlet. De byggede nemlig et gigan-
tisk høreapparat af  træ, en slags høresnegl var det, og de sejlede 
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den hen i nærheden af  dragen, men ikke for tæt på selvfølgelig, 
og så bankede de den ned i havbunden og skyndte sig væk igen. 

Og sandelig! Planen lykkedes. Da dragen en skønne nat soppede 
rundt og nappede sild og grillede sæler og ind imellem strakte 
sin hals mod månen for at klage sin kinesiske nød, kom den så 
tæt på høresneglen, at den inde i sit lille grødhoved kunne høre 
– eller måske snarere mærke – ekkoet fra den anden drages 
fjerne brøl. 

Og så smuttede den simpelthen. Den smuttede over til Falster-
bo. 

Dragehistorien blev jo noget af  en begivenhed i middelalderen, 
det er klart. Fortællingen levede videre mellem folk, bedsteforæl-
dre fortalte den til deres børnebørn, og der blev skrevet folkevi-
ser om den. Der blev også lavet træsnit, der forestillede dragen, 
der svømmede over Øresund.

Det skete, at der kom nysgerrige mennesker fra København og 
hele vejen ud til Sydamager for at se resterne af  det store høre-
apparat, der var lavet af  træ.
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Og således blev Havne Magleby snart kendt som Byen med det 
store drageøre, hvilket det jo var nærliggende at forkorte til Drage-
øret, hvilket så med tiden blev til Dragør. 

Selv om historien som sagt findes som bilag 23b i arkiverne, er 
der alligevel mange op gennem tiden, der har ment, at det bare 
var en skrøne fra gamle dage. Kunne dem, der havde skrevet bi-
lag 23b, ikke være fulde af  fup og løjer? Ja, være lodrette løgnere 
om ikke ligefrem en slags børnebogsforfattere? 

Men det ændrede sig, da man skulle til at bygge Øresundsbroen! 
For i den anledning undersøgte man havbunden i hele om rådet 
meget grundigt, og en skønne dag opdagede nogle dykkere 
resterne af  det gamle høreapparat ude i det lave vand sydøst for 
Dragør. 

Man overvejede at genopføre høreapparatet for turisternes 
skyld; men Dragørborgerne havde fået nok af  drager, og des-
uden ville det komme til at ligge i vejen for dem, der sejlede i 
optimistjoller. 

I Kastrup derimod ville de gerne have det. Så kommunens folk 
fragtede resterne derned i 1999 og fik dem til at hænge nogen-
lunde sammen med splinternyt tømmer. 

Da de var færdige, kaldte de trækonstruktionen for Sneglen, 
fordi det lyder hyggeligere end Høreapparatet, og man kan se den 
lige syd for Amager Strandpark den dag i dag.
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Hvis du engang har gået en tur i Dragør Anlæg, har du sikkert 
set en lille bakke. Det er dog ikke en helt almindelig lille bakke! 
For det første hedder den noget – nemlig Blushøj – og det er vel 
ikke så almindeligt at kalde små bakker for noget? For det andet 
viser den os, at der for flere tusinde år siden boede mennesker 
på Amager. Og for det tredje: Der er sandsynligvis stadig døde 
mennesker dybt inde i den. I hvert fald nogle knoglerester.

Det er nemlig en såkaldt gravhøj. Den stammer altså helt til-
bage fra bronzealderen. 

Der er aldrig nogen, der har gravet den op, så vi ved ikke, 

Skeletbakken Blushøj

Blushøj ligger i Dragør Anlæg. Det ligner jo bare en ligegyldig jordknold – 
men den er med stor sandsynlighed lavet af  mennesker for mere end 2500 
år siden. 

Foto: Trine Jerichau Roslev
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hvad der gemmer sig inde i den. Men alt tyder på, at bakken – 
eller ‘højen’ som det altså er – har været brugt på samme måde 
som andre gravhøje. Det er også derfor folkene fra National-
museet har valgt ikke at grave i den: De regner ikke med, at den 
rummer nogen overraskelser. 

Men hvem ved? 

Hvad var bronzealderen? Det var en lang periode, hvor man 
brugte bronze til at lave ting med. For eksempel dolke og smyk-
ker. Bronzealderen varede i mere end 1000 år, og den sluttede 
for cirka 2500 år siden. (Bagefter kom vikingetiden.) 

Dengang var der ikke noget, der hed Danmark. Der fandtes 
heller ikke rigtige byer – men mange slog sig sammen i større 
grupper. Der var tale om en slags stammer.

I Dragør har der nok været tale om en ret lille stamme. 
Folk boede i huse af  træ og ler dengang. Og de må have været 

gode til at dyrke korn og holde køer, grise og får. Og fange fisk 
selvfølgelig også. Ellers ville de ikke have kunnet 

overleve. 

I hver stamme var der nogle, der be-
stemte mere end andre. En slags bronze-
alder-chefer. Eller høvdinger. (Eller, nå 
ja, borgmestre.)

Når de vigtige folk døde, måtte man 

Et flot eksempel på smykker fra bronze alderen 
er disse armringe. De er lavet af  guld, og man 
kan se dem på Nationalmuseet. Man kalder 
også den type smykker for ’edsringe’. 

Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet, Danmarks Oldtid
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gerne kunne se, at de havde været lidt vigtigere end andre men-
nesker i stammen. Derfor gjorde man også noget ekstra ud af  
deres begravelse. Man lagde dem i en trækiste og fyldte derefter 

kisten med gaver. For så kom de døde 
ikke tomhændede over til dødsriget. 
Det var godt at have en fin og skarp 
dolk med sig for eksempel. Eller rav-
perler. For tænk nu, hvis man skulle 
betale for et eller andet? Hvis der nu 
for eksempel var en færgemand, der 
sejlede en over til dødsriget, så kunne 
det være, at han ville blive glad for et 
pænt ravstykke? Man vidste jo aldrig. 

Til sidst dækkede man kisten med 
jord, så der blev dannet en lille høj. 
Altså: I stedet for at grave kisten ned 
i jorden, dækkede man den med en 
bule af  jord. Når den næste i slæg-

Der var forskellige måder at begrave folk 
på i bronzealderen. Men i en lang periode 
lagde man de døde i kister. Og de kister var 
ofte af  egetræ. 

Her har en tegner fra Nationalmuseet 
tegnet en kiste – med indhold – som man 
fandt i Borum Eshøj i Østjylland i 1875.

Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet, D
anmarks Oldtid 
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ten døde, for eksempel høvdingens datter, kunne hun lægges i en 
kiste ved siden af. Og sådan gik det derudad. Jordbunken vokse-
de og blev stadig mere synlig i landskabet. 

Nogle af  gravhøjene blev så store, at selv regnen ikke kunne 
fjerne dem. Derfor ligger de stadig i landskabet rundt omkring i 
Danmark. Og altså også i Dragør. 

Blushøj er, så vidt man ved, den eneste gravhøj, der stadig 
findes på Amager.

Men hvorfor hedder den egentlig Blushøj? 
Det gør den, fordi den et par tusinde år senere – i middelalde-

ren – fik en helt andet funktion. 

I middelalderen begyndte man at handle meget med hinanden. 
Der opstod faktisk en helt ny jobtype: købmanden. Købmænde-
ne fiskede ikke selv, eller malkede køerne, eller dyrkede marken, 
eller lavede smykkerne, nej, de købte og solgte det, som andre 
mennesker havde lagt energi i at frembringe. Købmændene 
brugte så deres energi på at handle med varer.

I mange af  de større byer opstod der markeder, hvor købmæn-
dene kunne handle med hinanden. Der var også et godt marked 
i Dragør. (Det kommer du til at høre mere om senere i bogen.) 
Og den gamle gravhøj kom i den forbindelse til at fungere som 
et slags fyrtårn, som viste vejen for de mange sejlende, der an-
kom i mørket.  

På toppen af  bakken kunne kongens mænd tænde et blus, altså 
et bål, som virkede ligesom et fyrtårn.

Og det er derfor, bakken kaldes Blushøj. 
Hvis man i dag tænder bål på Blushøj (det må man ikke, men 

hvis man gjorde!), er det sikkert nærmest umuligt at se ilden ude 
fra havet. Men dengang lå havet tættere på, og der var heller 
ingen store huse.  
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Børn har i mange år trillet æg på højen i Dragør Anlæg. Det gælder om at 
trille sit æg længst, uden det går i stykker. Som man kan se, ligger der mange 
smadrede æg på højen. Billedet er fra begyndelsen af  1980’erne.

Foto: Dirch Jansen, Dragør Lokalarkiv
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Dragørs borgere bruger stadig den gamle gravhøj. Påskedag mø-
der byens børn op med pyntede æg, som de triller ned ad bak-
ken. Det gælder om at få sit æg til at trille længst. Traditionen er 
mere end hundrede år gammel. 

I gamle dage var det kun de store drenge, der fik lov til at ‘trille 
æg’. Pigernes opgave var at pynte æggene så fint som muligt. De 
brugte persilleblade og vintergækker og rød frugtfarve. Derefter 
gav de æggene til den dreng, som de havde danset med, når de 
havde været til bal i byen. Så var det hans opgave at få det fint 
dekorerede æg til at trille længere end de andre drenges æg.  

Så den gamle gravhøj har altså haft mange funktioner gennem 
tiderne. Men det var bronzealder-folkene, der lavede den. Og 
det kan meget vel tænkes, at mindst en af  dem stadig ligger inde 
i den. 

Og at han eller hun stadig holder fast i en fin bronzedolk. 
Med sin mørnede skelethånd.
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På et tidspunkt flyttede der et ordentligt læs bønder fra Holland 
til Amager. Det var den danske konge, der havde inviteret dem. 
Hollændere var nemlig gode til at dyrke grønsager og malke 
køer. 

De nye ama’rborgere blev ved med at tale hollandsk, også 
mange år efter, de var flyttet til Amager; det gjorde dog ingen-
ting, for de skulle jo bare passe køerne og luge ud i roerækkerne, 
og for både en ko og en roe lyder dansk og hollandsk nogenlun-
de ens. 

Så det var jo godt nok det hele.
Eller næsten det hele. For hollænderne havde af  og til hjemve. 

Og det var svært lige at smutte til Holland dengang, for toget 
var ikke opfundet endnu, og hestesporvognen kørte kun til Peter 
Bangsvej. 

Ind imellem havde de så meget hjemve, at de glemte at passe 
køerne ordentligt! Og at luge ud mellem roerne i roerækkerne! 
Og det var til gengæld ikke så godt. 

Problemet kom så borgmesteren for Amager for øre en dag. 
Og han var en god borgmester, der bekymrede sig om sit folk, 
som vi allerede har hørt, så han drog ud på Fælleden for at tage 
en snak med de stakkels hollændere.

Han fandt et par stykker, der gik og arbejdede i marken, og gik 
hen og snakkede med dem.

“Gode hollændere,” sagde borgmesteren af  Amager. “Jeg kan 
forstå, at I savner jeres hjemland?”

“Åh jo,” sagde en af  hollænderne. “Hjemveen niver i vore 
hjerter …”

Hollænderdybet
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“Ja,” sagde en anden hollænder. “Gid det ikke var så pokkers 
svært lige at smutte til Holland og fejre jul med familien for 
eksempel! Eller gid det ikke var noget nær umuligt at købe frisk 
hollænder-ost og gamle træsko. For hvis man tager landevejen, 
bliver man overfaldet af  landevejsrøvere, og hvis man sejler der-
til, bliver man søsyg.”

“Hmmm,” sagde borgmesteren af  Amager. Og han lagde ar-
mene over kors og lagde samtidig ansigtet i alvorlige folder. 

Hollænderne var da glade for, at borgmesteren interesserede 
sig for deres problem, men de kunne ikke rigtig se, hvordan han 
skulle kunne løse det. 

Men med ét lyste borgmesterens ansigt op!
Han henvendte sig til en af  de unge bondepiger. 
“Du der! Du har raske ben. Spring hen og hent landmåleren i 


