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Fiskere i Dragør omkring 1900 

ifølge oplysninger fra murermester Valdemar Holm 

maj 1971 

 

Fiskerne i Dragør omkring år 1900 var næsten alle tidligere søfolk, som medens de 

sejlede, sparede sammen til køb af båd. Nogle sejlede om vinteren, tog hyre om bord 

i sejlskibe eller dampskibe, og begyndte så om foråret med kroge. Det var ålefiskeriet 

det drejede sig om, og man brugte hundestejler som agn. 

Ålene blev kørt til København med byens vognmænd, med Jens Otto, og senere med 

Chr. Mørch. Fiskernes koner tog med til byen for at forestå salget. En af 

vognmandskuskene var Dirch Petersen (benævnt Dirch Kikhavn). Han blev fader til 

Karl Petersen (Kul Karl). 

 

 

 

Fiskere som var født og bosat i Dragør 

 

 

Anders Petersen Schwartz (1836-1910), Jan Timanns Plads 6 (huset hedder nu 

"Dyrbygård") 

Peter Andersen Schwartz (1861-1916), søn af ovenstående, gift med Trine født 

Schmidt, von Ostensgade 10 

Jan Theissen Schmidt (1858-), von Ostensgade 8 

Jacob Petersen Riber (1843-1935) var oprindelig sømand - styrmand og skibsfører 

(bedstefader til Herman Riber, Store Magleby). Bopælen var huset på hjørnet af 

Sønderstræde og Chr. Mølstedsgade. Her boede familien Sørvin i den østre ende og 

Riber i den vestre ende. Sørvins kone var en søster til Jacob Riber. 
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John Cornelius Palm (1872-1943), Vestgrønningen 40, senere Strandstræde 28, gift 

med Laura Olivia født Larsen.  

Christian Petersen Malm (1860-1928), Strandstræde 26. 

Jacob Peter Malm (1859-1937), Strandstræde 47, gift med Anna Petrine født 

Mangor. 

(Christian og Jacob Malm havde tidligere drevet kadrejervirksomhed) 

Peter Hansen Malm, (1887-1944), byggede under 1. verdenskrig hus på Rønne Allé 

33. Han var søn af Chr. Malm og broder til Martin Malm, der sejlede som matros, og 

fik kælenavnet "Smask". 

Julius Palm Schmidt (1877-1913), var oprindelig matros og blev derefter fisker.  

Sønnen, Palm Schmidt blev også fisker, bopæl Strandlinien 39. 

Peter Jacob Riber (1875-1948), Strandstræde 17, gift med Kirstine Laurine født 

Munch. Riber var oprindelig sømand og blev derefter fisker. 

Edvard Jakob Riber (1882-), Deventergade 3, sejlede i en del år med Søren Poul’s 

galease "Marie", og blev derefter fisker. 

Christian Carl Nielsen (1880-1954), Bymandsgade 36, var søn af kirkekonen Ane 

kaldet Sundby (udtaltes Sønby)(1841-1923). Hans søster Emma Christine blev gift 

med en fisker fra Skovshoved, Peter Emil Jensen, se nedenfor. 

Peter Cornelius Larsen (1872-1925), søn af Lars Olesen Larsen i Strandstræde, fik 

hus i Bjergerlav 6, der nu ejes af hans søn Louis Ole Larsen. Peter Larsen var gift 

med Anna Mathilde Riber, datter af Jacob Riber. Peter Larsens søn Ejnar Peter 

Rudolf Larsen blev også fisker og bor nu i morfaderens hus, Sønderstræde 1. 

Oluf Ferdinand Christophersen (1875-), Stettinstræde 7, var oprindelig sømand, 

men blev senere, som den første i byen, den der med fremgang, benyttede bundgarn 

til fiskeriet. Han blev gift med Emma Boline født Larsen, der var søster til byens 

tidligere vejmand, Carl Laurits Larsen. 
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Fiskere bosat og i virksomhed i Dragør, men kom hertil som tilflyttere 

 

Anders Jens Peder Jensen (1873-), gift med Mathilde Hansine Larsen, bopæl 

Strandstræde 14. Jens Jensen kom fra Sletten og virkede en del år som kadrejer. Han 

var den første i Dragør, der fik motor i sin båd (omkring 1902-03) Familien havde 12 

børn, og den sidste fik navnet Tolva. 

Hans Christian Jørgensen (1846-1923) kom fra Sletten, var også kadrejer fra 

Dragør. Bopæl Bjergerlav 10. Fra hans søn Rasmus foreligger en beretning om 

kadrejer-virksomheden. Hans Jørgensen gik, da sejlskibstiden ebbede ud, helt over til 

fiskeri. 

Jens Peter Olsen (1847-1927) fra Skovshoved (kaldet ”Hvidøre”) og stammer 

antagelig fra området omkring slottet "Hvidøre". Han var gift med Ane Margrethe 

Pedersen fra Tårbæk (1847-1884), derefter i Dragør med Ane Jensine født Bøgvald. 

Sønnerne fra Skovshoved var Peter Emil Olsen, der blev fisker, og Johannes Olsen, 

der blev styrmand, men senere fisker. En søn af Emil Olsen er Axel Martin Georg 

Olsen, der også er fisker og bærer kælenavnet "Hvideroen". 

Valdemar Olsen (1853-1929) kom fra Ordrup, uddannet som kok, fisker i Dragør. 

Han blev gift med Marie Jacobsen Dorth. Sønner var Niels Olsen, der blev portør ved 

Amagerbanen, og Laurits Christian Olsen (1888-) der blev fisker, bosat på 

Strandlinien 55. 

Erik Johansen (1858-1903) fra Taarbæk blev gift med Trine Theis. Bopæl Rønne 

Alle 50. Trine var en af de sidste i byen, der bar amagertøj, og hun blev over 90 år. 

Søn var Theis Gerhard Johansen, tømrer, og datter Dorthea Kristine gift med Axel 

Peter Steffensen. 

Peter Hansen (1863-1941) stammede fra Skovshoved, blev gift med Anna Elsine 

Larsen, som kørte rundt med fisk på Amager. Bopæl Strandstræde 37. En søn Lavrits 

Enghardt Johan Hansen var uddannet som kok, men blev senere fisker i Dragør. 

Emil Bech (1860-1913) kom fra Skovshoved, hans kone var fra Taarbæk. Bopæl 

Strandstræde 39. Emil Bech havde i sin tid byens største fiskerbåd, og var kendt for 

sine fine grejer. Fiskede også i Storebælt, efter sildetiden. 
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Johannes Bendtsen (1843-1902) fra Taarbæk kom sammen med sin kone fra 

Skovshoved, boede Strandlinien 53. 

Bent Peder Bentsen (1862-1921) var fra Skovshoved, boede Zytfensgade 2. 

Lars Peter Krogh (1833-1911) fra Skagen blev gift her i byen, boede Magstræde 6. 

To af hans døtre blev lærerinder. 

Peter Emil Jensen (1869-1938), der kom fra Skovshoved, blev gift med Emma 

Christine Nielsen, datter af Kirkekonen (Emma Søndby). Emil Jensen købte huset 

Strandstræde 41. 

 


