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AF ULF B. BJØRTON

Dragør Avis’ artikel den 18.
juli, »Konsulenter skal se på
Dragørs vanskelige økono-
mi«, har fået folketingsmed-
lem Martin Henriksen fra
Dansk Folkeparti - der er
valgt i Vestre storkreds, men
bor i Lodsgården i Dragør -
til at stille en række skriftli-
ge spørgsmål til indenrigs-
ministeren. 

Med udgangspunkt i, at
borgmester Holst i artiklen
citeres for, at Dragør står til
at mangle 24 mio. kr, hans
viceborgmester Asger Lar-
sen for at det er 40, vil Hen-
riksen gerne have Lars Løk-
ke Rasmusen til at fortælle,
hvem der har ret, og hvilke
tiltag ministeren i øvrigt me-
ner der skal til, for at rette
Dragørs økonomiske situati-
on op. 

Derudover vil Henriksen
godt have oplyst, hvor man-
ge kommuner der har for
vane at ansætte udefrakom-
mende konsulentfirmaer for
at holde styr på økonomien.

»Jeg synes ministeriet
skal have lov at kaste et kri-
tisk blik på Dragørs økono-
mi, og ikke kun konsulen-
terne. Og så har jeg stillet
spørgsmålene, fordi jeg sy-
nes, det er rimeligt, at bor-
gerne ved, hvad der er op og
ned«, siger Martin Henrik-
sen. »Jeg vil i hvert fald selv
gerne vide det. Og i øvrigt
skal lokalpolitikerne også til
at tale sammen, hvis Dragør
skal bevare selvstændighe-
den, hvad jeg klart støtter«.

Ministeren har endnu ik-
ke svaret på spørgsmålene.

Dragør op i Folketinget
PÅ TINGE: Martin Henriksen (DF) vil
have indenrigsminister Lars Løkke til
at svare på, om det er normalt, at
kommuner skal have eksterne konsu-
lenter til at holde styr på økonomien

AF HANNE HØJBERG   
FOTO: DINES BOGØ

Fra landjorden er det bare
en lille kegle på en sokkel
med klare lysbeskeder til
skibene på sundet.

Når man tager skridtet fra
Marinehjemmeværnets kut-
ter Baunen og over på Drog-
den Fyrs ankomstplatform,
ser alting anderledes ud. 

Fyrets ovale sokkel i jern-
beton er 34 meter lang og 17
meter bred. Fyret rager 16
meter over vandet, og sam-
let rummer sokkel og fyr
omkring 500 kvadratmeter
rum til mandskabsværelser,
arbejdsværelse med udkig,
opholdsrum, køkken, bade-
rum, vandtankrum og eget
elværk.

Kolossen i sundet er den-
ne aften udflugtsmål for
Dragør Lokalhistoriske Fore-
ning. Udflugten var først
tænkt som en afskedstur til
fyret, efter det i marts blev
offentliggjort, at personalet
på fyret var varslet om snar-
lig afskedigelse, og at fyret
forventedes endeligt nedlagt
i løbet af 1½-2 år.

Siden er der kommet nye
bulletiner - afskedigelserne
er ifølge Farvandsvæsenet
foreløbig udsat, fordi den
tekniske afløsning af Drog-
den Fyrs funktion endnu
ikke er på plads.

Tre mand er på vagt en
uge ad gangen, hvor de skif-

tes til at tage 5-timers vagter
i udkigget, og hver onsdag
er der skiftedag på Drogden
Fyr med hjælp fra Farvands-
væsenets »Gerda IV« som
transportmiddel til og fra.

Under besøget passer Pre-
ben Voldby Nielsen udkig-
get, mens Hans Anton Lund
Rasmussen og Bent Karls-
son viser de 20 gæster rundt
i to hold.

DEN VISUELLE FORDEL
I udkigget er der stærke tele-
skopkikkerter, vinduer til
det blotte øje og en compu-
ter, hvor passerende skibes
data kan aflæses.

»Alle skibe har fået en
sender ombord, som sætter
os i stand til at registrere de-
res data på skærmen. Det er
nok den teknik, der overha-

ler os en dag, men som det
er nu, stoler man stadig ikke
fuldt ud på teknikken. Vi
tjekker også med kikkert og
skriver op - skibene kan sta-
dig snyde teknikken og
lægge forkerte data ind om
deres fartøj, men den dag
det hele er kørt ind...,« siger
Bent Karlsson og gør ikke
sin sætning færdig.

På hylderne i lokalet lig-
ger to militante bazookaer,
der viser sig at være de kraf-
tige lyskastere, fyrpasserne
benytter, når de i mørke skal
aflæse et passerende skibs
navn. Lyskasterne er så ef-
fektive, at de når helt ind i
et par af gæsternes daglig-
stue inde på land.

»Det er vores force, at vi
er den eneste station i Dan-
mark, hvor vi visuelt kan se

alt, hvad der sejler forbi,« si-
ger Bent Karlsson og tager
selskabet med en etage vide-
re op til fyrets top.

EGEN VEJRSTATION
Foruden et ubegribeligt an-
tal edderkopper huser top-
pen af fyret naturligvis lan-
ternen, der skal advare den
passerende søtrafik. 

Til at lyse den op er blot
en glødepære, der ikke er
stærkere, end at man reelt
kan kigge ind i den. Det er
det facetterede og farvede
glas omkring pæren, der gør
dens lysglimt endog meget
klart på større afstande.

»Pæren holder to måne-
der, så skifter vi den. DMI
har i øvrigt også sin egen
vejrstation her, som måler
lufttryk, nedbør, sigtbarhed
- det er de to kameraer, der
sidder derude og kigger på
hinanden, som måler sigt-
barheden. Man kan læse
meldingerne herudefra på

tekst-tv side 423,« fortæller
Bent Karlsson.

Gæsterne går et par eta-
ger ned til fyrpassernes
spartanske kamre med fami-
liebilleder på skrivebordet;
til opholdsrum og baderum,
og til et rum med fyrets fire
store vandtanke. Ved siden
af tankene er indrettet et lil-
le motionscenter med roma-
skine, løbebånd og motions-
cykel - og så en kalender på
væggen med pinup-piger og
et tv-apparat på gulvet til
adspredelse under sliddet.

»Motionsredskaberne fik
vi doneret fra Forsvarets
Velfærdsråd, vi skulle helst
holde os lidt i form. Vi får
da ellers også bevæget os en
del op og ned af trapper,« si-
ger Bent Karlsson med et
skævt smil.

Fyrets sokkel rummer
også sit eget elværk med fire
dieselmotorer - to knaldrøde
og to ligeså knaldgule -
hvoraf de tre er reservemo-

torer, hvis motoren i drift
skulle strejke.

Rundvisningen ender
med kaffe og kildevand i fy-
rets spritnye køkken, hvor
der også ligger en gæstebog
slået op og klar. I den er der
hilsner fra besøgende helt
tilbage fra fyrets indvielse i
1937, så den fanger selvklart
også den lokalhistoriske for-
enings interesse.

Og så er det venlige per-
sonales hyggelige rundvis-
ning til ende. 

Får man chancen, kan et
besøg anbefales - det kræver
lidt benarbejde og forespørg-
sler hos Farvandsvæsenet,
og så skal man desuden selv
sørge for transport til fyret.

For Dragør Lokalhistori-
ske Forenings vedkommen-
de, så er formand Kurt
Mathisen ikke heeelt sikker
på, at dette her var forenin-
gens sidste tur til fyret.

hah@b-l.dk

En fyraften på Drogden
UDFLUGT: Drogden Fyrs dage er om ikke talte, så på vej til
at blive det. Vi tog i torsdags med Dragør Lokalhistoriske
Forening på udflugt til en afsides verden tæt på Dragør.

Drogden Fyr på nært hold - her ved afrejsen fra fyret torsdag aften.

Fyrpasser Hans Anton Lund Rasmussen (tv.) fortæller sine
gæster fra Dragør Lokalhistoriske Forening om Drogden Fyr.

H I P  H U R R A
Stort tillykke 
med de 5 år. 

Ønskes du af Farfar 
og Farmor i Roskilde. 


