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Kongelundsvejens anlæggelse i 1921

Indledning
Pensionistcentret "Pilehaven" har på initiativ a f en a f centrets ledere, Doris Christiansen, holdt en række erindringsmøder om livet på Vestamager.
Resultatet kan læses i dette hæfte. Det er blevet til beretningen om en ny bydels svære "opvækst".
Denne bydel har gennem tiden fået tildelt mange øgenavne
a fjournalister, politikere og andre, og de giver alle udtryk
f o r en vis afstandstagen til kvarteret:"Pengeløse
Mark", "Klondike" "Storbyens Bærme" m.m.
Her i hæftet kommer beboerne på Vestamager selv til orde
og giver hermed deres version a f bydelens historie.
Erindringerne udgives i anledning a f Pensionistcentret
"Pilehaven'�s 20 ·års jubilæum

Inger Kjær Jansen
4

Forord
Enhver egn, enhver by, ja, ethvert lokalområde har sit
særpræg, sine traditioner, sine rødder. Også et område
med en i historisk perspektiv kort levetid har sine historier, som må fortælles, mens de endnu e r i frisk erindringmens tid er! Netop p å den måde danner de grundlag for,
at særpræget og egenarten kan bevares og medvirke ti�
at den sunde forskellighed og afveksling eksisterer.
Derfor finderj e g det meget glædeligt, at en gruppe beboere p å Vestamager med Pilehavens leder, Doris Christiansen, i spidsen og med lederen a f Tårnby kommunes lokalhistoriske Samling, Inger Kjær Jansen, som koordinator, har fundet sammen om en beskrivelse a f den nyeste
del a f Tårnby kommune; besværlighederne, det kæmpe
arbejde og de første sejre, der e r forudsætningen for det
tiltalende, moderne boligområde, som Vestamager e r i
dag.
En bevilling fra den såkaldte "5%-pu/je': som fordeles a f
Folkeoplysningsudvalget, har skabt en del a f det økonomiske grundlag for bogens tilblivelse.
J e g vil gerne takke alle medvirkende for indsatsen og ønske tillykke med værket, som j e g håber, mange vil læse
med fornøjelse. Nogle vil derigennem få et nyt syn p å Vestamager, men de fleste vil sikkert nikke genkendende og
bekræftende til mange a f de gennemgående fortællinger,
hvoraf mange e r værd at få forstand af.

Poul Feldvoss
formand for Tårnby kommunes kulturudvalg
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LANDSBYLIV
Omkring 1. verdenskrig var bolignøden stor i hovedstadsområdet. Befolkningstallet var steget betydeligt, og der var
på grund af. krigen mangel på bygningsmateriale. Mange
familier klarede sig igennem disse år ved at bo ulovligt i
lysthuse og sommerhuse f.eks. i Rødovre og Hvidovre. I
1920 nåede denne udvikling til det vestlige Amager. Gården "Nøragersminde 11lagde ud med den første udstykning
i 1920. Siden fulgte bl.a. "Pilegården" og "Løjtegård" samt
andre gårde i Tårnby, Ullerup og Tømmerup.
Det vestlige Amager var gammel fælledjord, som indtil slutningen af 1800-tallet kun havde været benyttet til græsning
for kreaturer, da området ofte blev oversvømmet. Men på
dette tidspunkt begyndte man at bygge diger og anlægge
afvandingsgrøfter, og herved blev der mulighed for at dyrke
bl.a. gulerødder og kartofler.
Edith Elving og Lily Erlandsen er vokset op i landsbyen
Tømmerup og har fulgt med i udviklingen på Vestamager.
De flyttede i deres voksenliv ud i villakvarterene på Vestamager. De har deltaget i erindringsmøderne i Pilehaven
og har bl.a. fortalt om deres barndom i Tømmerup. Edith
Elvings bror, Eigil Jansen er blevet interviewet af Søren
Bertelsen.
Edith Elving fortæller:

Edith Elving erindrer fra sin barndom i Tømmerup den årlige tur til Zoologisk Have. "Det var en tur, vi glædede os
7

Nybyggere på Pilegårdens udstykning. Den voksne mand er vognmand Fritz
Jaderberg og foran ham hans kone. Dette par var nogle af områdets første
beboere. Fra venstre ses børnene Hans og Aage Steen- Jørgensen og
liggende foran Marie Jagerberg. De øvrige personer er børn fra de omliggende
huse. 1929.

til", fortæller hun. "Vi børn kørte ind til Frederiksberg i hestevogn samlet omkring vores bedstemor, der havde en
paraply for at beskytte sig mod solen. Mændene og mine
store brødre cyklede derind.
Optoget vakte opsigt, og der var altid nogle store drenge,
der stod på fortovet og råbte: "Her kommer børnehjemmets
skovtur". Hestene blev opstaldet på Slotskroen tæt ved
haven, og hele dagen gik vi rundt og så på dyrene.
Hjemmefra havde vi snittede gulerødder, som vi kunne fodre
dyrene med. Dagen sluttede i en af de haver, hvor der kunne
købes drikkevarer, og hvor vi spiste vor medbragte mad.
Det var for os alle en stor festdag og en begivenhed, vi så
hen til år efter år."
8

Edith Elvings og Eigil Jansens barndomshjem "Birkegården" i Tømmerup.
1943.

Edith Elving blev konfirmeret 1. oktober 1939, og hun fortalte om begivenheden til en svensk penneveninde. Der var
27 piger og 21 drenge, der blev konfirmeret den dag, blandt
andre Ediths kusine, Grethe.
Efter højtideligheden i kirken ventede der gaver hjemme: 4
sæt undertøj, 1 undertrøje, 1 chiffontørklæde, 1 hvidt og 3
andre lommetørklæder, 1 sølvarmbånd, 179 kr. og 65 telegrammer. Hun fik 35 kr. af sine søskende og to svigerinder
til hjælp til et ur; Festen for kusinen blev holdt på Løjtegårdsvej, og Edith sad oppe ved hædersgæsten, da hun jo også
var konfirmand.
Middagen bestod af tarteletter, flæskesteg og is. Der var 4
sange, og inden festen sluttede kl. 4, blev der serveret smørrebrød. Festen for Edith blev holdt om tirsdagen, og den
20. oktober var hun med til sin kusine Ingers konfirmation.
(SB)
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Eigil Jansen , der nu bor i Bjæverskov, er som sin søster,
Edith, opvokset i Tømmerup, hvor faderen , Chrilles Jan�
sen i 1922 havde overtaget ejendommen "Birkegården" efter farfaderen , der også hed Chrilles Jansen. Han havde
erhvervet ejendommen i 1881 og døde i 1932.
Eigil Jansen fortæller:
Gennem alle tre generationer, var vi landbrugere og gartnere. Ved ejendommen i Tømmerup, -en stor smuk firlænget gård- havde vi 74 tønder land, og på et område omkring
Ugandavej og Kongelundsvej havde vi 28 tønder land. Vi
var frilandsgartnere og dyrkede alle former for grøntsager,
fra kartofler og hvidkål til persille, rødbeder og løg.
Indtil 1952 kørte vi med hestevogn ind til grønttorvet i København med årstidens produkter og solgte dem til grønt-

Tre generationer plJ "Birkeg/Jrden� fra venstre bedste, Anna Jansen, far C P
Jansen, mor, Martha Jansen og børnene Lis, Bent og Ole Jansen. 1949.
C.P Jansen afblader hvidk/Jlen direkte fra kulen.
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handlerne. Vi solgte kun en gros og havde en fast stadeplads på torvet 3 gange om ugen. Havde vi varer, der skulle
afsættes på dage, hvor vi ikke havde fast stadeplads, måtte
vi finde et sted i udkanten af grønttorvet.
Om sommeren, hvor der var mange sæsonprægede varer,
f. eks. blomkål og bær, kunne der være stadepladser fra
grønttorvet helt ned til Jarmers Plads. Det var et broget
skue. Vi solgte alt, hvad vi avlede på grønttorvet, og selv 3.
Juledag var vi derinde. Vi havde varerne og skulle have dem
solgt, og københavnerne vidste, at vi var der og kunne levere. Vi startede hjemmefra ved 5-tiden. Turen ind til torvet
tog en timestid, og, torvet åbnede for handel kl. 7.00. Vi var
hjemme igen ved middagstid og kunne så begynde at arbejde i marken.
Om efteråret, før frosten satte ind, havde vi travlt med at
bjerge vore afgrøder: kål og rodfrugter. Vi opbevarede disse
grøntsager i store kuler, og det krævede et særligt håndelag at bygge disse kuler, for varerne skulle kunne holde sig
helt hen til april måned. Jeg husker stadig, hvorledes hver
hvidkål blev lagt på plads i kulen, hvilket blev gjort meget
omhyggeligt. Det hele blev så dækket med halm og tang der skulle være et så tykt lag, at kålen ikke frøs til. Men det
måtte heller ikke være så tykt, at det blev for varmt i kulen,
for så begyndte varerne at rådne.
Kongelundsvej 1 , der blev anlagt omkring 1922, gik gennem
vores jorder, som vi således fik skåret over. På markerne
dyrkede vi også korn til husbehov, det blev brugt til hestene.
Det var på initiativ af bl.a. grundejerforeningen Nøragersminde, at der i
1920 kom forslag om en vej fra Røde Mellemvej til Kongelunden. Den nye
vej skulle anlægges i 9 meters bredde med dybe grøfter på begge sider. Arbejdet regnede man med at få statsstøtte til, da det skulle være et arbejdsløshedsprojekt. Tårnby Sogneråd gik med på ideen i 1921 under forudsætning af, at
man sikrede sig, at arbcj deme var bosiddende i konnnunen. Anlægsudgifterne
blev beregnet til 350.000 kr. og grundejernes andel var 21.500 kr..
1
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Chrilles Jansen med to,vevognen på Amager Landevej. 1949.

Jeg husker også som dreng, at vi havde køer på græs i området. Hver morgen blev de drevet fra Tømmerup til markerne ved Kongelundsvejen, om aftenen gik turen tilbage.
Det var en lang og drøj tur.
Da Kongelundsvejen blev anlagt, kom der gang i udstykningen og bl.a. udstykkede Dirch Fischer, der havde "Pilegården", en del jord. På den jord, hvor nu Vestamager Centret ligger, havde guldsmed Skyum nogle parceller, hvor han
drev et stort hønseri, og han havde også et sommerhus på
grunden.
Fra fars jorder ved Kongelundsvej/Ugandavej krydset, husker jeg ganske få huse, bl.a. en hestestald , hvor en vognmand havde opstaldet sine heste. Den lå der, hvor der nu
e r tømmerhandel. Ellers var området øde og ubeboet.
I 1964 døde min fader, og vi fortsatte driften af gartneriet i
nogle år. Men i 1981 solgte mine søskende og jeg gården
og jorden til Tårnby kommune, og selv flyttede jeg til en ejendom i Bjæverskov. Min ældste broder bor stadig på "Birkegården". (SB)
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Der pløjes på markerne ved Ugandavej. I baggrunden ses Pumpe-og
dige/augets vindmølle. 1950'eme.

LIiiy Erlandsen, der er født p• "Tømmeruphøj" og
boede p j ejendommen i 58 •r, fortæller:
Min far, Ole Olsen, var som de andre i landsbyen jordbruger
- dyrkede grøntsager, som han solgte på grønttorvet.
Ved siden deraf var han en stor jæger samt formand for
Tømmerup Jagtforening. Jagt var en sport for ham, men
det han skød - harer, fasaner, agerhøns - var også et kærkomment bidrag til den daglige husholdning.
Jeg har spist mange fasaner, agerhøns og harer som barn.
Far solgte aldrig af det, han skød, men han kunne godt give
noget vildt væk til folk, der havde givet ham lov til at jage på
deres jorder.
Om vinteren, når der var is på vandet nede ved Kongelunden, iførte han sig en hvid dragt og skjulte sig mellem
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Albert Christensen fra Sydvestpynten, en bekendt til Lily Erlandsens far. Her
ved sit isskjul, der bruges ved andejagt. 1940,erne.

isskosserne og havde således et fint sted, hvorfra han uset
kunne skyde ænder. Vi opdrættede også agerhøne- og
fasankyllinger. Disse kyllinger blev fodret med myreæg. Hvis
vi i en grøft fandt et myrebo, skyndte vi os hjem efter en
spand og en skovl og gravede så myreæggene op i spanden.
Ugandavej var i min barndom kun en markvej, siden blev
den en grusvej og i dag en flot asfaltvej. Bønderne, der
havde jord ud til vejen, skulle selv vedligeholde den. Der
hvor Skelgårdsskolen 2 er i dag, havde vi et stykke jord, hvor
vi græssede vores ko.
Om morgenen skulle min bror, inden han gik i skole, trække
koen på græs, så han skulle tidligt op for at nå det hele.
Skelgårdskolen blev officielt indviet i september 1973, men byggeriet startede allerede i 1968. Året efter i 1969 begyndte de første 350 elever på skolen.

2
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Der var et stykke vej fra Tømmerup og derud.
Officielt hed vejen Tømmerup Strandvej, men i daglig tale
blev den kaldt Fælledvej. Den var jo adgangen til den jord,
der lå omkring Ugandavej og Kongelundsvej, og hvor vi
også dyrkede grøntsager foruden på markerne hjemme i
Tømmerup.
Der var ikke langt fra disse jordstykker ud til vandet. Selvom
far og andre jordbrugere gravede grøfter, så vandet kunne
ledes bort, skete det, at markerne blev oversvømmet - vi
taler om tiden før den store inddæmning. 3 Min mor har fortalt, hvordan de engang måtte stage sig frem i en robåd til
de marker, hvor de dyrkede asier, og høste dem fra båden.
Vandet blev ledet ud i en kanal, og en vindmølle sørgede
for at få det pumpet ud i Kalveboderne. Den jord, hvor der
blev anlagt mindre grøfter, blev kaldt" Grøftestykkerne".
Far havde kontrakt med konservesfabrikken "Beauvais" om
dyr ning af ærter til dåsekonserves, og vi hjalp alle med at
plukke ærter om sommeren. Det var et kedeligt og hårdt
arbejde.
Ude ved stranden skar vi græstørv og samlede tang til etablering af de kuler, hvor vi opbevarede grøntsagerne om vinteren. Det var jo vores kapital. Når der var behov på grønttorvet, blev kulerne lukket op. De rummede kål, kartofler,
rødbeder, selleri o.l.. Det var en kunst at bygge en kute rigtigt op. Der måtte ikke være for varmt, men heller ikke for
koldt. Kulerne var den eneste mulighed, vi havde for at opbevare vores produkter. Vi skulle gerne have beholdninger,
indtil nye forsyninger blev høstet. Vores jord var placeret i
et skel mellem Tømmerup og Tårnby, og man kan stadig se
rester af dette skel ved Hjallerup Alle. Skellet blev kaldt
Tårnby-volden.
3

Inddæmningen a f naturområdet Vestamager begyndte i november 1939 og
var færdigbygget i efteråret 1944.
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Min mand og jeg overtog gården i 1955 og førte den videre
som gartneri, men efterhånden rykkede byen nærmere og
nærmere. Lufthavnen tog en del af vores jorder, Englandsvej 4 også en del, og en masse gik til udstykninger i området, hvor bl.a. grundejerforeningen "Aladdin" så dagens lys
i 1953.
Senere købte vi hus på Karupvej, hvor vi boede i 8 år. Nu
bor vi i lejlighed i Tårnby. (SB)

I 1957 blev Amager Landevej, som var hovedvejen til St.Magleby, afbmdt
ved Tømmerupvej på grund afluftbavnens udvidelse. I stedet blev Englandsvej forlænget og ført direkte igennem til Kirkevej i St.Magleby.

4
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NYBYGGERLIV
Opførelsen af de første lysthuse og sommerhuse
ved Nøragersmlnde I 1920'erne, var den spade
start p• en ny bydel I r•rnby Kommune. Det blev
en bydel, der fra starten voldte store problemer
for b•de beboere og kommunens administration
og politikere. Det skyldtes I første omgang en
manglende plan/agning- og senere en plan/agning, som var bundet af statens Interesser I en
udbygning a f den voksende lufthavn.
Den første samlede planlægning for hovedstadsomrlldet kom I form af en .trafikplan I 1926. Men
først I 1938 kom en planlov, der kom til at danne
grundlaget for den fysiske planlægning frem til
1911. Byplanloven fastlagde retningslinierne for
kommunernes byarealer. 11949 kom en lov om bymæssig bebyggelser, der bl.a. affødte en byudviklingsplan I 1951, der fik stor betydning for Vestamager I de kommende•
Den opererede med S zoner:
1) en inderzone, hvor bymæssig bebyggelse mjtte
finde sted
2) en mellemzone, der skulle holdes fri for bymæs
sig bebyggelse, men hvor et udvalg kunne tillade
arealer blev overført til Inderzone.
8) en yderzone, der skulle holdes fri for bymæssig bebyggelse.
Disse zoneinddelinger skulle revideres 11987. p j
17

Vestamager var omrlldet Flnderupve} I Foldbyve} I
Ryumgjrdsve} /Munkeb}ergvej/Hjallerup Alle I Inderzone, det øvrige Vestamager I yderzone.
For yderzonen gjaldt bl.a. følgende vigtige bestemmelser: vejanlæg, kloakanlæg, anlæg af ledninger
til vand og gas mlltte Ikke finde sted uden ti/lade/se af byudviklingsudvalget. De bygninger, der
blev opført mlltte kun benyttes til beboelse I tiden
1.aprll ti/ SO.september.
Det var netop disse bestemmelser, der kom ti/ at
volde store vanskeligheder p j Vestamager. Der var
kommet mange tilflyttere ti/ Vestamager I efterkrigstiden, hvor bolignøden var stor I hovedstadsomrlldet. Pli Vestamager var der mulighed for at
f j fod under eget tag I frie omgivelser for en overkommelig pris. Boligstandarden var Ikke høj, men
den kunne forbedres efterhllnden som økonomien
tillod det. Trods den store ti/flytning kom store dele
a f Vestamager alligevel I yderzone. Det skyldtes
planer om enten a t flytte eller udvide lufthavnen
pli den sydlige del a f Amager. Derfor vi/le man forhindre bymæssig bebyggelse her. Men denne udvikling var I gang- og kunne Ikke bremses, skønt
lovgivningen som nævnt satte skrappe grænser
for levevi/kjrene. Det er de følgende beretninger
et tydeligt bevis for.
1 1 9 6 7 kom som planlagt en revision af zoneinddelingerne. Zonefors/aget for T j r n b y Kommune
sigtede bl.a. Imod en endelig løsning af de sociale
og sanitære problemer pli Vestamager. Den udstykkede og bebyggede del a f det tid/igere yderzoneo m r j d e nord for Nøragersmlndevej og Liesel Alle
blev overført til Inderzone. Herved kunne parcellerne kloakeres og anvendes ti/ helllrsbeboelse.
18

Denne zoneinddeling gjaldt dog kun for en 5 •rs
periode, da det endnu Ikke var afklaret om en kommende hovedlufthavn skulle placeres p• Syd-

amager øller p• Saltholm.
I 1969 blev en lufthavn p• Saltholm vedtaget I Folketinget, og beboerne p• Vestamager kunne efter
mange •rs kamp sø en løsning p• deres problemer
vinke forude.
I begyndelsen a f 1960 ·erne oprettede grundejerforeningen
Vestamagers Sammenslutning et rådgivningskontor, der
gratis skulle hjælpe de mange mennesker i området, der
havde problemer med byggesager.
Tårnby Kommune havde stor interesse i kontorets oprettelse, fordi rådhuset ofte måtte kassere indsendte ansøgninger om byggeri, fordi de var så stærkt i strid med bygningsreglementet, at de helt måtte omarbejdes. Her blev
rådgivningskontoret et vigtigt bindeled mellem myndigheder og husejere.
Kommunen stillede arkitekt Torben Jensen gratis til rådighed, og tømrermester Hilmer Olufsson gav gratis vejledning i indkøb a f byggematerialer. Kontoret var åbent en
gang om ugen og blev ledet a f Preben Kjærulff. Det havde
til huse i revisor Neuberts ejendom på Kongelundsvej 289.
Behovet for rådgivning var selvsagt stort, man havde ca.
250 sager om året. 11966 blev kontoret flyttet til Pilegårdsskolen, hvor rådgivningshjælpen blev udvidet med flere
arkitekter og ingeniører. Kontoret var nu åbent 2 gange om
ugen og blev besøgt a f 6-7 personer pr. aften. 11970 flyttede rådgivningen længere ud på Vestamager på Algiervej,
i dette område var behovet for hjælp specielt stort.
Man beskæftigede sig først og fremmest med byggesager,
prioritering, pantebreve, og med et meget påtrængende
problem: kloakering. Interessen for at benytte rådgivnings19
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kontoret var stor fra starten. Men der gik faktisk kun et år,
så besluttede Vestamagers Sammenslutning at lukke kontoret på grund af manglende henvendelser. Vestamager var
ved at blive et ganske almindeligt parcelhuskvarter.

Jørgen E.J. Fager/I fortæller:
Jeg er født d.18-12-1933 i Kronprinsessegade nr. 46 i baghuset. Vi boede i min tidligste barndom hver vinter i byen,
men flyttede om foråret til Tårnby, hvor vi havde 2 parceller
på Ingstrup Alle 38 og 40. Der boede vi til sent på efteråret. Parcellerne havde været i familiens eje siden, de blev
udstykket af Løjtegaarden i 1928.
Huset vi boede i, var et pudset træhus på 50 kvm. Der var
ikke indlagt vand, det hentede vi fra vores egen brønd. Maden blev tilberedt på et komfur, hvor vi fyrede med kvas og
brænde. El og kloak fik vi først efter, at krigen var slut, så vi
måtte klare os med petroleumslamper, karbidlamper og et
gammeldags lokum. Vejene var slaggeveje med grøfter på
begge sider.
Ingstrup Alle var den yderste forpost i vores grundejerforening i Tårnbylund. Øst, syd og vest var vi omgivet af åbne
marker og gartnerier.
Lufthavnen var dengang en lilleput lufthavn, der aldrig generede det mindste. Den eneste slange i paradiset var
oliefabrikken 5• Den lå i den sydlige ende af Oliefabriksvej,
der hvor den nu svinger mod vest til Kongelundsvej. Men
dengang var vejen ikke ført igennem. Ved siden af fabrikken lå en sølvrævefarm, så når vinden var i sydvest, kom
der en frygtelig stank fra kogning af selvdøde kreaturer
På Oliefabriksvej 213 lå der fra ca. 1916 en fiskemelsfabrik, den blev i 1947
erstattet af farve-og lakfirmaet CEFA. Ved siden af denne fabrik i nr. 215 var
der en anden fiskemels-og fiskeoliefabrik fra ca. 1939-1950.

5
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Gammelt vejskilt fra hjørnet Ingstrup Alle/ Munkebjergvej. 1930 ·erne.

blandet med rævepis. Det var gudskelov ikke hver dag, at
det skete, så alt i alt var det et dejligt og fredeligt sted.
Men det ændrede sig en del, da tyskerne besatte Danmark.
Ikke langt fra os, ca. 700-800 m., blev der på en mark opsat
en kæmpemæssig lyskaster flankeret af flere antiluftkanoner. Når så de allierede kom i deres bombemaskiner for
at bombe lufthavnen, brød helvede løs. Granatsplinterne
regnede ned over området, og næste morgen kunne vi finde
masser af sprængstykker alle vegne.
Til sidst blev det for meget for os, så min far gravede en
bunker i vores baghave, overdækkede den med bjælker og
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blikplader fra afskårne olietønder og oven på dem en 1/2
m. jord. Her kunne vi søge tilflugt, når det gik hedest til.
Men det varede ikke længe, før grundvandet trængte ind,
så det var en blandet fornøjelse.
Det meste af det arbejde tyskerne lod udføre m. h. t. opstilling af kanoner og lyskastere, blev udført af polske og russiske krigsfanger. Vi drenge så dem komme i lange kolonner under bevogtning af tyske soldater, men de virkede
glade og tilfredse, selvom de måtte arbejde hårdt fra morgen til aften. Det skyldes velnok, at de her i Danmark fik en
god forplejning, og risikoen for at blive skudt var minimal.
Begge mine storebrødre var med i modstandsbevægelsen,
især min næstældste bror var meget aktiv. Det var da også
ved at gå galt et par gange.
Jeg husker tydeligt den 9. April 1940. Der blev vi tidligt om
morgenen vækket af en kraftig luftalarm. Vi styrtede ud af
vores huse og så tyske troppetransportmaskiner fylde himlen og lægge an til landing i lufthavnen. Danmark blev besat. Tyskerne afspærrede hele lufthavnen og de tilstødende
marker og gårde. Det varede ikke længe, før de gik i gang
med at kamuflere alle bygningerne og hangarerne. Tagene
blev malet grønne, og der blev anbragt nogle vellignende
kreaturer af træ på tagene.
På et senere tidspunkt byggede tyskerne en falsk lufthavn
langt ude a f Kongelundsvej, hvor de opsatte træmodeller
af flyvemaskiner og andet, der kunne vildlede de allieredes bombemaskiner.
Bortset fra angrebene på lufthavnen, skete der ikke de store
ting her i Tårnby under besættelsen. Jeg husker dog, at der
blev skudt en stikker i sit hjem på Munkebjergvej og ligeledes en kvinde på Præstefælledvej, men det var vistnok en
fejltagelse.
Den 4. Maj 1945 glemmer jeg aldrig. Vi sad om aftenen og
lyttede til B.B.C., da meddelelsen om tyskernes overgivelse
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kom. Alle styrtede ud på vejene, og råbte hurra og omfavnede hinanden.
I de følgende dage så vi tyskernes hjemmarch. De gik i lange
kolonner ind ad Amager Landevej, og så noget slukørede
ud i modsætning til, da de ankom.
Noget andet, jeg husker fra krigens tid, var, at alle dengang
havde husdyr: høns, kaniner og ænder, ja selv grise havde
vi. Min far havde tømret en garage sammen og beklædt den
med blikplader fra opskårne bliktønder og derefter tjæret
den. Den var bestemt ikke køn, men den opfyldte de krav,
den skulle bruges til. I den ene ende havde min far en gammel Ford Essex opklodset, så den var skjult for tyskerne,
og i den anden ende blev der indrettet en grisesti. Her havde
vi i 2 sommerperioder grise gående. De blev kort før jul slagtet af en hjemmeslagter. Kødet blev saltet ned og noget af
det røget, så det kunne holde sig. Dybfrysere i privat eje
var noget helt ukendt på den tid.

Efter kapitulationen er de tyske tropper på vej væk fra Kastrup lufthavn maj
1945.
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Eva Røpke fra Appeldoorn Alle i et beskyttelsesrum, som familien selv havde
bygget. Ca. 1942.

Når kaninerne var slagtet og flået, blev skindet spændt ud
og tørret i solen for senere at blive solgt til en buntmager.
Før jeg begyndte min skolegang i 1939, havde vi opsagtlejligheden, vi havde boet i om vinteren, når vi flyttede i haven. Om efteråret, når vi skulle flytte til byen igen, lejede vi
en anden, det var ikke svært i den bydel. Det var det rene
slum, men da vi kun skulle bo der i 2-3 mdr., gik det an. Vi
har boet i Klerkegade og i Borgergade og andre stedet i
kvarteret. Der var vist også noget om, at lejlighederne var
så svære at udleje, at værten lod folk bo huslejefrit den første måned.
I 1939 fik vi så en lejlighed på Nørrebrogade 51 baghuset,
og den beholdt vi i mange år. Jeg gik på Sankt Hansgade
skole om vinteren og i Tårnby skole om sommeren og måtte
således flytte skole 2 gange om året . Det var lidt kaotisk
for mig, da undervisningen og skolebøgerne var meget for-
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skellige, men det gik da. Jeg havde ca. 3 km. at trave til
Tårnby Skole, morgen og eftermiddag, indtil jeg blev 9 år,
hvor jeg fik en cykel. Men det var da en spændende tur til
og fra skole. Vi gik gennem det gamle Tårnby med alle de
gamle gårde, og jeg husker, at vi tit blev jagtet af en gase,
der gik frit på vejen med en flok gæs, foran en af gårdene.

Margrethe Madsen fortæller:
Margrethe Madsen boede Studsbø/ Alle 51 fra 1939 til
1977.
Huset, vi boede i, er nu revet ned, men jeg husker mine barneår i området med største glæde. Købmand Risvad havde
forretning Nybøl Alle 12, og her havde han lavet et hønsehus om til forsamlingshus, hvor vi holdt fester, f.eks. karneval. Vi spillede også komedie i huset. 6
Da krigen kom, blev en garage i nærheden af, hvor vi boede omdannet til beskyttelsesrum ved hjælp af sandsække,
der blev stablet op omkring garagen. Vi kunne jo ikke grave
beskyttelsesrum under husene, da vandet overalt stod så
højt. Vi var bekymrede, for tyskerne havde anlagt en falsk
lufthavn på fælleden tæt ved, hvor vi boede. Der var flyvemaskiner af træ og huse dækket med kamuflagenet. Meningen var, at englænderne, hvis de angreb, skulle bombe
denne falske lufthavn i stedet for den rigtige i Kastrup. Vi
børn syntes, det var spændende at løbe rundt ovre på fælleden og se alt det, tyskerne rumsterede med. Men vore
forældre ville ikke have, vi talte med tyskerne.
I selskabslokalerne på Nybøl Alle 12 blev der i oktober 1945 indrettet en
lille biblioteksfilial, der blev kaldt for "Udlånsstationen Pilegården". Det var
kun beboerne i Pilegårdskvarteret, der måtte låne bøger her. Der var åbent
hver torsdag fra kl. 15-17. Udlånsstationen blev nedlagt i 1953. I 1960 blev
der oprettet en biblioteksfilial på Pilegårdsskolen.
6

27

For vores lille familie blev besættelsen hurtigt en alvorlig
realitet. Min far, Karl Madsen, arbejdede på havnen som
spilman, og i begyndelsen af april 1940 blev han sendt med
et skib til England. Skibet blev beslaglagt og slæbt ind til
Bergen af tyskerne, og min far blev sendt til interneringslejr ved Hamborg. Han kom hjem efter et halvt års forløb.
Rederiet ville intet gøre for os, så min mor måtte gå på socialkontoret for at få hjælp, så vi ikke sultede. Hun var selvfølgelig meget bekymret for min far, og hun havde også
grund til at være bekymret, da hun var englænder. Da min
far kom hjem, fik han arbejde i forbindelse med inddæmningen af fælleden, bl.a. var han med til at bygge den store
sluse ved Kongelunden.
Vi gik i skole i Tårnby og i mellemskole på Korsvejens skole,
så vi havde langt at gå hver dag. For mig blev konfirmationen en af de største oplevelser i mit liv, selv om krig og
besættelse kastede en skygge ind over vores tilvær_else.
Som så mange i nabolaget havde min far en gris, og den
blev slagtet i anledning af højtiden. Jeg fik en hvid konfirmationskjole og andendagstøj. I anledning af konfirmationen fik far vognmand Thurum til at komme i sin karet,
således at vi blev kørt standsmæssigt til og fra Tårnby kirke.
Efter højtideligheden klædte vi om, og vi gik alle til fods til
busstoppestedet ved Slusevej. Det var det nærmeste stoppested, og så kørte vi ind til Adelgade, hvor min faster havde
et pensionat, og der blev festen holdt.
Næste dag tog jeg med veninderne ind til København iført
vort fine andendagstøj, silkestrømper, højhælede sko og
Deanna Durbin hat. Ved frihedsstøtten var der en restaurant, hvor vi købte smørrebrød. Bagefter gik vi i biografen
og syntes, vi havde haft en dejlig dag.
I det område, vi boede, var der mange, der havde til knytning til modstandsbevægelsen, og en morgen kom Gestapo
for at anholde en af vore naboer, Rask Larsen. Det lykke-
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des ham at springe ud af et vindue og løbe gennem nogle
haver til nogle grøntsagskuler, som en mand, vi kaldte,
"Bonde Jensen", havde på sin grund. Her gemte Rask Larsen sig i en af kulerne, indtil Gestapo var væk fra området.
Så blev han hentet af nogle kammerater og sendt til Sverige. Rask Larsen var, da han flygtede, kun iført underbukser, så det var en kold omgang at gemme sig i kulen.
Da der i sommeren 1944 var generalstrejke manglede københavnerne mad og kom ud til os for at købe kartofler og
grøntsager. Vi havde så små boder langs Kongelundsvej og
havde en ret god handel.
Der hvor pensionistcentret er i dag - altså hjørnet af Pilegårds Alle og Kongelundsvej- lå Holmbergs iskiosk. Her
mødtes vi om sommeren, når vi havde fri fra skole eller arbejde. Så spiste vi is og sad på grøftekanten og hyggede
os. lskiosken var vores samlingspunkt. Vi tog også sommetider ud til Kongelunden, her kunne vi bade. Der lå en re-

Konfirmanderne Margrethe Madsen og Betty Petersen hentes i hestevogn af
hr. Thurum. 1942.
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staurant, som vi ufortjent kaldte "Bulen" .-Det var faktisk et
pænt sted med dansant søndag eftermiddag. Her kom
mange lystsejlere, der kunne ankre op ud for restauranten.
Desværre kom der flere og flere tyskere i området, og de
ville også på restaurant med det resultat, at vi trak os tilbage. For en ung pige kunne det være en katastrofe at blive
set sammen med en tysk soldat. Vi lærte at danse på en
danseskole, der lå i travbanens restaurant, hvor der også
var selskabslokaler.
Som jeg nævnte, var der mange med tilknytning til modstandsbevægelsen i området. Jeg husker en sommeraften,
jeg var på vej hjem. En ung mand på cykel spurgte, om ikke
han skulle køre mig hjem. Jeg satte mig op på hans bagagebærer og blev en smule skeptisk, da han bad mig sprede
min kjole udover en pakke, jeg sad på. Vi kørte forbi nogle
tyskere, og da jeg kom hjem fik jeg forklaringen. Den unge
mand fortalte, at pakken var fyldt med illegale blade, som
han skulle aflevere, og da han så tyskerne, blev han bange
for at blive opdaget.
Som så mange andre børn i hovedstadsområdet nød Margrethe Madsen godt a f skoleinspektør Østrups indsats for
at skaffe børn fra hovedstaden på ferie hos landmænd i
Jylland og på Fyn. I otte år holdt Margrethe ferie hos en
familie Tørsbøl i Sønderjylland. Hun var kun syv år, da hun
første gang tog på ferie hos familien, og hendes "plejefar"
var ansat ved DSB, og hun har stadig kontakt med familien. Hun fortæller om dette (SB):
Den første gang jeg rejste, var jeg meget nervøs og beklemt.
Min mor, der fulgte mig til banegården, var heller ikke stolt
ved situationen. Om halsen havde jeg et skilt, hvorpå mine
ferieforældres navn og adresse var skrevet. Min mor gav
mig det gode råd, atjeg skulle sætte mig ved siden af unge
mennesker med små børn eller en ældre dame, for de ville
uden tvivl hjælpe mig, hvis der opstod problemer. Det gjorde
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Under folkestrejken i juli 1944 søgte københavnerne ud på Amager for at
hente forsyninger til husholdningen. Her er flere i fuld gang med at grave
karlof/er op hos gårdejer Jørgensen i Tømmerup.

der heldigvis ikke. For mig var det lykken år efter år at kunne
vende tilbage til den samme familie. Det var ikke fordi, der
skete så meget. Jeg hjalp til i haven og cyklede lange ture
sammen med andre børn i området.

Thorkild Kristiansen fortæller:
Han er født i 1912. Han købte en grund i 1942 ved nuværende Ægyptensvej.
Jorden var ejet a f Stenfeldt Hansen, der havde et glasfirma
på Vesterbro, der hvor Ældre Sagen har til huse i dag. Han
solgte ud af jorden om søndagen i nærheden af en lade,
hvor han tørrede tobak. Det va r dengang, man måtte nøjes
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med dansk tobak. Alle parceller var mærkede med numre,
og man kunne så handle direkte med Stenfeldt Hansen om
lodderne. Han forlangte 10 kr. i udbetaling samt 10 kr. om
måneden i 20 år. Når salget var aftalt, kom en landmåler
og målte grunden op. Min blev målt til 780 kvm. Nummersystemet anvendes i øvrigt den dag i dag af grundejerforeningens kasserer.
Det var i øvrigt grundejerforeningen, der måtte påtage sig
at bygge en bro over grøften langs med Ugandavej således, at vi kunne komme til og fra vores grunde . Under krigen var det forbudt at bygge huse af træ, men det lykkedes
os i 1945/46 at få bygget et lille sommerhus, hvor vi kunne
være om sommeren. Der var meget primitivt i området.
Først i 1955 fik vi indlagt lys, og vi skulle helt frem til omkring 1966, før området blev byggemodnet og bl.a. kloakeret. Gennem en mand, der hed Basan, købte vi i 1964 et
typehus, som han serieproducerede og rejste på 8 uger.
Det var på 50 kvm, det måtte ikke være større, fordi området dengang ikke var byggemodent, og der måtte kun bo
to mennesker i huset. Efter 1966 gik vi så i gang med at
bygge til.
Valget a f Bassan som leverandør a f et typehus skabte store
problemer for Thorkilds Kristiansen og blev genstand for
omtale i dagbladet Aktuelt. En omtale, der kaster et lys henover Vestamager og fortæller om en periode, hvor pantebrevshajer og boligspekulanter boltrede sig i områder, der
j o også tiltrak mennesker med store sociale problemer. "
Det fattige Vestamager" blev et begreb i folkemunde. (SB)
I Aktuelt stod der bl.a.
"Bassan snød mig for 1972 kr. Og i de sidste fire år har jeg
kæmpet for at få pengene igen", fortæller Th. Kristiansen,
Amager.
Kristiansen er en a f de mange mennesker, der på baggrund
af Aktuelts omtale af Bassan-sagen, har henvendt sig til
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Flaget hejses af Knud Kristiansen, mens Thorkild ser på, ved familiens hus
på Ægyptensvej 1946.

bladet, fordi han føler sig snydt og bedraget af den nu bortrejste Bassan. Th. Kristiansen købte for en del år siden et
sommerhus af A/S Prebyg og dermed af boligspekulant
Jacques Bassan. Sommerhuset-et helårshus - skulle opføres på en grund, som Kristiansen havde erhvervet sig i Tømmerup på Amager. Huset blev bygget og byggesagen afsluttet i 1966.
Kristiansen fortæller videre om sagen: "Mit hus blev på et
møde 7.2.1967 i Byplannævnet for Tårnby kommune overført til inderzone. Dermed kunne jeg opnå OMS-godtgørelse.
Da jeg i juni 1967 fik meddelelsen om overflytningen, gik
jeg på Rådhuset i Tårnby. Her fik jeg det svar, at boligministeriet først skulle afgive sit endelige svar, og at jeg først
kunne få beløbet -1972 kr.-udbetalt tidligst om et år. I begyndelsen af 1968 gik jeg igen på kommunekontoret, hvor
man sagde, at alt var i orden. Jeg fik påtegnet en ansøgning om OMS-godtgørelse og fik besked på at hente pen-
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gene på toldkontoret. Men her fik jeg af vide, at Bassan
have hentet pengene. Jeg forstår ikke, at han kunne få pengene, når jeg skulle vente et år.
Jeg gik til ombudsmanden, der ikke kunne tage sig af sagen. Senere henvendte jeg mig til en advokat. Han ville have
500 kr., før han kunne tage sig af sagen. Dem fik han, og
jeg hørte ikke mere. 1 år senere henvendte jeg mig til advokaten for at høre nyt. Han havde ikke gjort noget ved sagen
og mente ikke, at han kunne hjælpe mig, derfor fik jeg mine
500 kr. igen. Jeg har gentagne gange besøgt Bassans kontor på Dag Hammerskjolds Alle 38, men har aldrig truffet
ham. Jeg har skrevet til ham og fået det svar, at pengene
ganske rigtigt er udbetalt til Bassan, men at de er modregnet i byggeregnskabet. Det er pure opspind. Byggeregn-

Rejsegilde hos Thorkild Kristiansen på Ægyptensvej den 17.9. 1965.
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Familien Stenalt på Eskebøl Alle 23. 1940'erne.

skabet blev afsluttet i 1966, og Bassan fik først i 1967 at
vide, at der kunne udbetales OMS-godtgørelse. Og først i
1968 blev pengene udbetalt til ham."

Inger Stenalt fortæller :
Vi købte i 1942 en grund på Eskebøl Alle 23, som vi betalte
25 kr. i afdrag om måneden til Amagerbanken. Det var en
mark, hvor vores grund var afmærket med 4 pinde. På grunden var der masser af agerkål, og hvis vi ikke fjernede det,
ville grundejerforeningen gøre det på "vor regning". Vi fik
det fjernet i en fart.
Vi betalte 25 kr. i afdrag om måneden til Amager Banken.
Der var ingen vej og ingen vand, det skulle vi hente på den
anden side af Kongelundsvej. Jeg gik over med spanden
med vasketøj og det hele, skyllede tøjet derovre. Der var
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grøfter på hver side af Kongelundsvej. Når drengene og
jeg gik i byen, flettede vi kranse af de blomster vi fandt i
grøftekanten.
Vi startede med et skur, og begyndte efterhånden at bygge.
Først en stue, senere køkken, soveværelse med køjesenge,
og så til sidst en veranda. Da det hele var færdigt, begyndte
vi at bygge et helårshus i 1961. Vi var selvbygger og fik
hjælp af familie, en murer og en arkitekt. Min mand var
klejnsmed på B & W. Jeg arbejdede kun 14 dage hver måned. Dengang boede Amager Banken i træhuset på Kongelundsvej hvor der nu er hjemmehjælpskontor. Her var der
også tidligere et posthus.Der kom en brugsbus 2 gange
om ugen, så stod vi i kø for at handle. Vi havde mange gæster, vi gav kaffe og hjemmebag, og de tog selv mad og drikkevarer med.

Lydia Olsens moster og onkel hygger sig med havearbejde på Helder Alle 11.
1950.

36

Lydia Olsen fortæller:
Vi købte grund i februar 1943 på Helder Alle nr.11 i Nøragersminde. Grunden kostede 1658 kr. at betale over 10 år.
Der lå et meget lille hus på grunden, og det kostede 400 kr.
en høj pris i forhold til grunden. Det kunne kun rumme en
sofa, et bord og et par stole. Køkkenet var så lille, at der på
bordet kun var plads til en primus.
På grunden fandtes der kun to stikkelsbærbuske og et par
små rækker jordbær. Bag os var der kun lucernemarker,
men de blev så udstykket i 1944, og det gav lidtmere hygge.
Der var ingen veje, kun et par hjulspor, men Kongelundsvejen var fin. Den blev anlagt i 1921 med grusbelægning og
dybe grøfter. 11951 blev den asfalteret, og senere kom der
lys på. Men tilbage til "villaen".
I foråret byggede vi huset om, det blev omtrent dobbelt så
stort. Nu blev der et rum med 4 køjer, så nu kunne vi over-

Wennekes Kongelundsrute i slutningen af 1940'erne.
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natte der, og køkkenet blev også lidt større.
Under generalstrejken i sommeren 1944 boede vi 4 voksne
og to børn her, det gik udmærket. Men det kneb med kosten. Vi kunne hente 1/41 mælk på en gård "Vennersdal",
fordi vi havde små børn. Rugbrød kunne vi cykle ind og hente
på Kommunehospitalet. Bønderne kørte rundt herude og
solgte grønsager, og som dessert fik vi jordbær med vand
og sukker på. Vand måtte vi hente hos marketenderen på
hjørnet af Haarlem Alle og Haag Alle. 7
I 1951 fik vi fat i en masse brugte mursten, og så blev der
bygget et rigtigt hus. Da det var færdigt, var der mere plads
i det end i vores lejlighed inde i byen på en 4. sal, så vi flyttede på landet. Vi måtte ganske vist ikke bo der om vinteren, men det gik nu meget godt alligevel.
Kommunen fik sit første vandværk i 192 7 på Gemmas Alle, og endnu et 10
år senere i 193 7 på Bjømebaksvej. Men forinden var der lagt en hovedledning
ud adKongelundsvej, der dannede basis for overfladeanlæg til sommerbrug.
Vandvindingsloven lagde rammer for hvor meget vand, der måtte pumpes.
Der blev allerede i 1920' eme gjort forsøg på at bore efter vand ved Nøragersminde, men der var for meget salt i vandet til, at sundhedskommissionen
kunne godkende det. I 1937 blev der lagt vandledninger ind på hver parcel i
Nøragersminde med en stophane ved hver. Vandet blev der lukket for om
vinteren.
7

Trafikforholdene på Vestamager har altid været et kapitel for sig. Grundejerforeningen Nøragersminde havde en kort overgang en motorbåd, der fragtede
passagerer fra Langebro til Nøragersminde. Senere anskaffede foreningen en
bus "Den blå bus", der kørte fra Sundby remise til Nøragersminde. Vognmand Wenneke fik derefter koncession på ruten. I 1932 etablerede Amagerbanen omnibuskørsel på Amager. En a f liniere kørte fra Sundby til Søvang.
Den holdt ved Tømmerupvej, hvor passagerne til Vestamager kunne stå a f
ved Nøragersmindevej og vandre a f denne op til Kongelundsvejen. Nøragersmindevej var dengang kun et hjulspor med stynede popler på begge sider.
Wennekes Kongelundsrute blev i 1950 erstattet af Amagerbanen, som i de
første 2 år dog stoppede ved Kanadavej. Efter 2 år blev ruten forlænget til
Finderupvej.
8
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Skulle man til byen, kørte der skam en bus ind hver morgen
og hjem igen om aftenen. Det var Wenneke, der havde den
tjans. Men så fandt de kloge hoveder ud af, at den rute kunne
byen selv tjene på, så Wenneke blev stoppet. Så kom der
rigtige busser, men i starten kørte de kun til Canadavej, og
der var altså langt derfra og til Nøragersminde. 8

Tove Hjort fortæller:
Jeg er fra Odense og traf min mand under besættelsen.
Han var fra København og uddannet former .
Da vi var blevet gift, flyttede vi til Amager, idet min mand
gerne ville hjem til sin familie og venner. Det var meget svært
at finde noget at bo i, så vi rykkede ind i mine svigerforældres somrnerhus i haveforeningen Elmegården, Kongelundsvej 102. Som tilflyttere kunne vi ikke få tildelt brændsel eller petroleum, idet man skulle have boet i Københavns
kommune i 2 år for at få rationeringsmærker til brændsel
og petroleum. Det var meget primitive forhold, vi boede
under.
I nærheden af vores hus var der et brødudsalg og en frisørsalon. Hvis vi ellers skulle i forretninger, skulle vi helt
ind på Amagerbrogade. Vi boede i huset 2-3 år, inden vi fik
lejlighed i Dalføret på Amager. Jeg mindes ikke mindst vintermånederne i sommerhuset med ubehag. Vi kunne ikke
varme huset op, da vi måtte fyre med træ og savsmuld. Det
drev ned ad væggene med f u g l På den lille kakkelovn skulle
jeg både lave mad og vaske tøj.
Min mand var meget engageret i modstandskampen, og en
overgang havde vi et lager af illegale våben skjult under
gulvbrædderne. De kom til huset i en ambulance fra Falck,
og det vakte lidt opsigt blandt naboerne. En af dem spurgte
om, hvad der var i sækkene. Jeg kunne svare, at det var en
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Familien Hjorts hus plJ Jerslev Alle 54. Ca. 1950.

ny portion brændsel. Vi var lidt utrygge. Vi vidste, at der i
naboskabet boede folk med forbindelse til tyskerne.
Vi boede i Dalføret frem til 1955, men allerede i 1945 købte
vi en grund på Jerslev Alle. Området var ejet af Anna Gertsen, der drev gartneri og landbrug. Hun havde udstykket
noget af sin jord til byggegrunde. Det var rene marker, vi
overtog, så vi skulle plante alt selv. Nogle af planterne fik
vi fra Ehlers gartneri i nærheden. Han var leverandør af
både blomster og planter til kongehuset og til Tivoli.
Vi fik hurtigt sat skik på grunden, og min mand byggede
selv et lille sommerhus. Men alt var primitivt i området, og
vi skulle således i begyndelsen hente vand ved Anna Gertsen. Hun havde en brønd, og vi måtte også bruge hendes
toilet.
Men lidt efter lidt blev forholdene bedre, og alt var bygge40

modent i 1955, og vi kunne bygge det hus, hvor vi bor den
dag i dag. Min mand havde arbejdet som former på Forsa
og så havde han et lille værksted på Snebær Alle, hvor han
fremstillede gryder, gods til lamper, skilte til busstoppesteder og meget andet. Det gav lidt ekstra indtægter, men
det var også et forfærdeligt slid. Vi fik 4 børn, Oscar i 1942,
Kleven i 1944, Birger i 1953 og Lisbeth i 1956.
Ind imellem havde jeg arbejde på Phillips Fabrikker, og alt i
alt formede tilværelsen sig godt for os. Jeg var dog bekymret for min mands helbred - dels arbejdede han for meget
og dels i for usunde omgivelser. Kort før vores sølvbryllup
blev han indlagt på Amtssygehuset i Gentofte med akut
maveblødning.
Mens han var indlagt og ventede på at blive opereret, fik
han en alvorlig hjerneblødning og måtte igennem en meget kompliceret operation. Vi nåede at holde vores sølvbryllup, hvor der deltog 46. I en tid havde han det godt, men jeg

Familien Hjort på spadseretur på S/usevej 1954.
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kunne se, at det blev værre og værre med helbredet. Jeg
fik Forsa til at fyre ham, og da han havde været en dygtig
medarbejder, gav de ham løn i 1 år.
Min mands sygdom betød, at han blev mere og mere svækket -bl.a. gik det ud over synet. Han døde for 4 år siden.
Vores 4 børn har godt arbejde og er selvsagt flyttet hjemmefra. (SB)

Kurt Nielsen fortæller:
I 1948 købte vi en grund på Ryumgårdsvej fra Neel Olsens
arvingers udstykning.
Vi kom fra en 4. sals lejlighed i Sundby. Bondegården lå på
Oliefabriksvej, der hvor der nu er børnehave. Der var svinehold, det stank forfærdeligt. Det varede nogle år, før det
kom væk. Vi byggede først et lille skur på 1 kvm. Jeg måtte
have hjælp, da jeg ikke anede, hvordan man gjorde. Da jeg
havde set, hvordan man bar sig ad, byggede jeg et sommerhus på 30 kvm. Her boede vi hele sommeren med 3 børn.
Men vi lå i evig kamp med ·kommunen.
Da jeg havde bygget sommerhuset, ville vi jo gerne have
lagt vand ind. Selv om der lå en vandledning i vejen, var
kommunen ikke særlig venlig stemt for, at vi fik vand ind.
De brød sig faktisk ikke om, at man boede der. Folk blev
chikaneret, hvis de boede der fast om vinteren.
Mange boede der også om vinteren. Man måtte ikke få vand
ind. Så vi byggede en kasse omkring vandposten og satte
stearinlys og lignende ind, så pumpen kunne holdes frostfri. 11949 blev grundejerforeningen Ryumlund stiftet, hvor
jeg blev kasserer og var det i 16 år. Der blev arrangeret
meget festligt samvær.
11961 købte vi helårsbolig på Jetsmarkvej 3. Husene i dette
kvarter var bygget i halvtredserne, og her var der kloakeret.
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Johs. Rasmussen fortæller:
Vi købte grunden Kongelundsvej 314 i 1949-det var en del
af udstykningen fra landejendommen Pilegården, der skulle
komme til at give navn til ikke blot en vej, men også en grundejerforening. Vi betalte 5000 kr. for grunden, og nogle år
senere - i 1954 - da grunden var betalt, kunne vi med den
som økonomisk ballast bygge det hus, som siden har været
rammen om vor familie.
Det var lidt af et nybyggerkvarter, der opstod i området.
Kvarteret blev kaldt "Storbyens bærme" - der må jo være
en kant, sagde man, og det var der.
Den gik dengang ved Ryumgårdsvej. Derude på den anden
side boede de mennesker, som storbyen ikke havde plads

Vandforsyningen til de grunde på Vestamager, der kun måtte bebos i
sommerhalvåret, foregik gennem vandrør, der lå ovenpå jorden. De skulle
derfor tømmes for vand inden frosten satte ind. Til gengæld havde
grundejerforeningerne så en fælles vinterhane, der kunne tappes fra.
Her ligger vandrørene synlige på Haarlem Alle i 1930 'eme.
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Familien Fischer ved "Pilegården". Ca. 1920.

til. De boede sådan lidt efter "det for hånden værende søms
princip" .Jeg kom ret hurtigt med i arbejdet i grundejerforeningen. 11955 blev jeg valgt til formand.
Det var nogle besværlige år, da der hele tiden blev solgt og
købt grunde. Foreningen omfattede 84 parceller, og vi havde
meget travlt med at få gennemført det, man i dag kalder
byggemodning. Området var ikke kloakeret, så man måtte
have spandetoiletter i husene, og de hygiejniske forhold var
ikke de bedste. Kongelundsvej var asfalteret, og hvor der i
dag er cykelstier, var der dybe grøfter. Det var et stort og
besværligt arbejde at få sat skik på området, men alle kunne
se, at det var nødvendigt. Vi fik ikke bare området kloakeret, men fik også anlagt veje, og der kom belysning på vejene.
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Grethe Rasmussen fortæller:

Vi købte en grund på 980 kvm. på Kairovej i 1945. Det var
nogle naboer på Mågevej, der fortalte os om den ledige
grund. Så vi cyklede derud med 4 børn.
Vi opkøbte brædder og lavede et sommerskur. 11946 fik vi
flere brædder fra nybygninger, så vi byggede skuret større.
Vi sov på græs/ukrudt på tæpper i skuret. Vi dyrkede grøntsager. I1948 havdehuset køkken og der var køjesenge. Jeg
lavede mad på et primusapparat.
I 1950 byggede vi med gasbetonsten uden om huset med
byggetilladelse, og 5 år senere blev vi fastboende og byggede efterhånden ud til 104 kvm. i 1965. Vi var medlem af
grundejerforeningen Lærkevang, der omfattede ca. 90 parceller. I dag er jeg den sidste nybygger i Lærkevang.
Kirsten Thorvaldsen fortæller:

Vi kom til Kastrup i 194 7 fra Jylland. Min mand havde fået
arbejde på Kastrup Glasværk. Jeg arbejdede på Plydsen,
først som spolerske senere som væver. Vi havde fået en etværelses lejlighed i Glasmagerrækken. Senere fik vi 2 værelse i Købmandsgården.
11950 var der fyringer i luften på glasværket, så vi måtte se
os om efter noget andet at bo i. Man kunne ikke blive boende i deres lejligheder, når man ikke arbejdede på glasværket. Vi havde på det tidspunkt - i marts 1950 - fået en
datter. Hende havde vi med ud at se på huse. Hun lå i en
trækasse på bagagebæreren bag på cyklen.
Penge havde vi ingen af. Så vi havde lånt 3000 kr. af min
faster. Det var jo ikke et stort hus, vi kunne få for de penge.
Til sidst fandt vi et lille hus derude, hvor kragerne vender.
Et nedlagt gartneri var ved at blive udstykket, og det var
gartnerboligen, vi købte. Huset med grund kostede 12.000
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kr. med 3.000 kr. i udbetaling og 75 kr. om måneden i afdrag. Det var Henry Risvad, der havde boet der. Tømmerhandler Kofoed, Kongelundsvej 50 udstykkede gartneriet.
Der blev 48 parceller ud af jorden. Kofoed havde store tanker om udstykningen. Han ville bygge træhuse på alle grundene. Han fik bygget tre, og de stod på sokler, som ikke var
frostsikrede og var meget dårlige.
Han fik ikke bygget flere, før han gik konkurs. Folk byggede
så selv huse på grundene, de fleste sommerhuse.
Vi havde hverken lys, vand eller veje de første par år. Vi
brugte primus og petroleumslamper. Vi havde et dejligt
pottefyr til petroleum, så vi manglede ikke varme. Vores
nærmeste nabo var en gammel mand, der blev kaldt "Skridtgang". Navnet havde han fået fordi, at når han kørte med
sin hestevogn, gik det altid i skridtgang. Det var et værre
skur, han boede i. Det var lavet af sildekasser og blikplader,

Pinsefrokost hos familien Thorvaldsen, Sindingvej 12. 1954.
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Kongelundsvejen 1962.

men der var pinligt rent, selv om der kun var en bræddevæg mellem stuen og hesten og hønsene. Det sørgede hans
husholderske Madeline for. Han vaskede sig altid udenfor,
både sommer og vinter. Hans bukser mindede om dem fra
sangen: "De gamle bukser", det var nemlig lap på lap.
Der var meget vådt herude, særlig efterår og forår. Det var
mest, når vinden var i vest. Vi kunne ligefrem se, hvordan
vandet piblede op af jorden og se det forsvinde igen. Oversvømmelserne kunne vare fra e t par dage til flere uger.
Der blev oprettet en grundejerforening - Skelgårdsvænge.
Så blev der lavet slaggeveje. Vi fik overfladevand, det vil
sige vandrørene lå oven på jorden, og var kun åben fra 1.
april til 1. ·oktober. Der blev også oprettet fire helårshaner i
vores grundejerforening. Der blev bygget en trækasse uden
om hanen. Om vinteren blev der hængt en tændt flagermuslygte op inde i kassen for at holde hanen frostfri.
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Vi var så heldige, at der var en brønd på vores grund. Det
var et godt køleskab om sommeren. Vi kom mælken og kødet i en spand og hejsede den ned i brønden. Når vi fik
gæster, havde de selv vand med til at lave kaffe af. De kunne
nemlig ikke lide smagen af brøndvandet, det smagte salt,
sagde de.
Vi havde som sagt ikke elektricitet de første par år, så det
var petroleumslamper og primus. Det var ret drøjt at vaske
tøj om vinteren. Jeg husker en sjov episode fra dengang
uden elektricitet. Der kom en politibetjent herud for at opkræve licens, som vi ikke havde betalt. Så sagde min mand
til ham, at vi jo ikke kunne høre radio, når vi ikke havde el.
Det kunne han godt forstå, så han gik igen. Han kunne jo
ikke se, at vi havde en gammel batteridreven transistorradio inde i stuen.
Toilettet var en spand ude i et skur. Den tømte vi selv. Senere kom der natrenovation, elektricitet, og vi fik Kosangas og gasvandvarmer i køkkenet.

Elva Sørensen fortæller:
Mine forældre flyttede herud på en bondegård i 1940. Min
far var skraldemand her. Vi købte grund på Ryumgårdsvej i
1950 for 3225 kr. Fra 1955 boede vi her hele året. Vi arbejdede begge hos Flensborg og Sebbelov. Min mand var væver - jeg var pudsedame. Mit arbejde bestod i at finpudse
eventuelle fejl i vævningen.
Hos den gamle købmand på Nybøl Alle havde vi studiekreds.

Elvas mand Holger Sørensen fortæller videre:
Vi boede til leje på Studsbøl Alle 108 fra 1948 til 1955 i et
lille dukkehus, som vi betalte en leje på 80 kr. pr. md. i 1948.
Grunden var omgivet af balsampopler. Om natten sad der
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altid en del fasaner. Ude på marken var der agerhøns med
10-15 kyllinger.
Arealet vest herfor blev udstykket og kom til at hedde
Grundejerforeningen af 1950. Vi opdagede, at den lå på de
voldgrave og volde, der var anlagt af Sikringsstyrkerne
under 1. verdenskrig. På voldene var der rester efter skyttegrave og pigtrådshegn.

Elva og Holger Sørensens dukkehus på Studsbøl Alle. 1948.
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11955 flyttede vi til Ryumgårdsvej 62. Grunden lå med volden ud til den store grøft, der var anlagt af Pumpe- og
Digelauget, med en vindmølle, der drev en vandsnegl. Volden fra 1. verdenskrig hindrede så arealet nord for Ryumgårdsvej i at blive oversvømmet i 1927, mens arealet syd
for blev oversvømmet. Det gav store saltskader påjordene
der. Der blev ikke rigtigt dyrket noget der, men en gartner
forsøgte sig med en masse mistbænke, ikke med hestemøg,
men med husholdningsaffald fra skraldet.

Mette Buk/and fortæller:
Vi kom fra en villalejlighed i Valby, hvor vi havde "centralkulde". Vi købte en hel tom grund på Stubkærvej i 1950,
hvor vi byggede et træskur.
Vi samlede spildte koks på havnen og fyldte skuret med
koks. Der var en vandpumpe på Foldbyvej, hvor vi hentede
vand.
I foråret 1955 flyttede vi ind sammen med svalerne. Der kom
2 par hvert år i de to første år og 4 par de efterfølgende
indtil 1995, hvor der ingen svaler kom.
Vi var med i 3 byggekrak, inden vi fandt et firma, som byggede vore hus, selvom det også krakkede. Vi fik tegnet et
Banco hus. Vi var de første på vejen, som byggede et rigtigt hus. Det var i foråret 1955.
Tårnby Kommune var svær at få tilladelser fra. Vi måtte kun
tage Tårnby håndværkere til at lægge vand ind, men først
da jeg truede med at tage en kloakmester udefra, gik de i
gang hos os. I 1956 var der strejke over hele byen, dette
gik ud over vort byggeri, så vi blev forsinket. 9
Brøndene kunne godt sætte vand op nedefra. Da brønden
var blevet støbt, blev det regnvejr, så grunden blev overOverenskomstforhandlingerne var brudt sammen, og landet var ramt af storkonflikt. Mæglingsforslaget blev efter kort tid vedtaget i folketinget.
9
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Familien Buk/and, "Bamse•: Mette,og John, Stubkærvej 1959

svømmet og var det hele vintere·n. Vinteren måtte tilbringes i paphuset med kun et gasapparat som eneste varmekilde. Hvis det havde været i dag, ville man have fjernet alle
4 børn.
Vandet forsvandt, så byggeriet kunne komme videre.Man
kunne se, at byggeriet skred fremad. Når jeg kom hjem fra
arbejde, var stilladset fyldt med sten og oprørt mørtel. I løbet af kort tid var det kommet i rejsehøjde. En overligger,
som vejede 500 kg, lagde vi op ved et vippesystem en søndag morgen kl . 4, så der ikke skulle stå nogen og grine af
os. Der var kommet rejsning på byggeriet, og snart var det
sidste på plads. Da det blev vinter igen, havde vi et lunt hus
at flytte ind i. Det gamle hus fik børnene lov til at lege i, men
de kunne jo selvfølgelig ikke lade være med at kravle op på
taget. Til sidst faldt det gamle hus sammen.
11958 fik vi veje og kloakeret, og så fik vi træk og slip.
51

Ida Bertel fortæller:
Den 5. maj 1950 købte vi parcel nr. 43 på udstykningen
matrikel nr. 5 pr af Tårnby = Foldbyvej 50.
Parcel nr. 43 er een af de 48 parceller, der tilsammen udgør grundejerforeningen "Tårnby 1950", og den blev stiftet
13. juli 1950.
Prisen for grunden:
2090 kv. alen a 15 øre
Landinspektør
Købesum i alt

=
=
=

3135 kr.
90 kr.
3225 kr.

Vi udbetalte 200 kr. og skulle så afdrage resten af købesummen med 1 O kr. pr. måned.
Grunden var en stor mark med gamle kålstokke. I den vestlige ende af grunden lå en dejlig kanal, som dannede skel
. ·- . - . 1.11 u 1.
111uu�111111t::ut= a, t=a1, ve�uiunager 1æ11ea. ner 91K neste og køer og græssede frit.
På daværende tidspunkt havde vi lejet en grund på Islands
Brygge og bygget et sommerhus der. På en blokvogn fik vi
transporteret huset til vores nye grund. Vi måtte dog have
assistance af en funktionær fra Københavns Belysningsvæsen. Han skulle med en lang stang løfte de elektriske
ledninger, der lå tværs over Kongelundsvejen, mens vi i
sneglefart kørte slalom for at undgå, at det 4 meter høje
hus ikke forårsagede skader. Huset tog ikke skade af at blive
flyttet, og det er stadig kernen i det hus, der efterhånden
blev bygget større efter behov.
Der gik en del år, før vi fik vand på grunden, derfor måtte vi
bruge vandet fra kanalen til tøjvask og rengøring. Vand til
husholdningen hentede vi på Ryumgårdsvej. Indtil vi fik installeret flaskegas, lavede vi mad på en brændeovn i Guds
fri natur. Jeg kan endnu i dag få mareridt over de ækle til-
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Der støbes på Foldbyvej. Ca. 1950.

Kærlighed på Foldbyvej ca. 1950.
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sodede gryder, som var umulige at gøre rene.
Da vi nogle år senere fik udskiftet petroleumslamperne med
elektrisk lys, var vi helt overstadige af glæde over den store
luksus.

Kjeld Olsen fortæller:
Han købte en grund på Bøllundvej 4 i 1953.
Bøllundvej 4 var en beplantet grund med sommerbolig og
flot have. Der var el og vand, stue og 2 kamre og en masse
værktøj. Pris: 6.15.0 kr., en restgæld på 1650, som blev afdraget med 25 kr. pr. md. til Amagerbanken, som stemplede betalingen i en lille bog. Advokatsalær for ejerskifte
og stempelafgift var på 109,30 kr.
Der var grusveje, og vandpost på hjørnet af vejene. Vi hentede vores vand på hjørnet af Ryumgårdsvej og Bøllund-

Familien Jacobsens børn på Fo/dbyvej. Mon ikke børnene drømmer om en
tur på motorcyklen. Ca. 1950.
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vej, Det hentede man i mælkejunger.
Vejene var beplantet med rødtjørn og birk, et meget kønt
område, som lå lige udenfor byggezonen. Vi kunne bo her
fra maj til oktober. Vi havde lejlighed i København men cyklede herud, og børnene kom til skole herfra.
Vi havde det sådan, at selvom det var et lille hus, henholdsvis sovekammer, børnekammer med køjesenge og stue,
synes vi, at man var lukket inde, når vi så flyttede hjem,
selvom der var væsentlig mere plads.
For man havde jo hele haven til at muntre sig i, og ungerne
havde væsentlig mere plads at røre sig på. Der var mange
børn, der legede på vejene.
Der var grøfter på Ryumgårdsvej og Kongelunds vej. Det var
en meget dejlig tid fra 1953. Jeg synes, her har været dejlige omgivelser. Ungerne elskede jo at komme i Kongelunden og følge skovarbejderne med deres hestetransport af
stammer og alt andet, hvad der foregik derude.
11965 fik jeg byggetilladelse til et sommerhus med oliefyr.
Huset blev på 81 kvm. Grunden måtte kun bebygges med
10%, derfor måtte 1. salen ikke benyttes. Der måtte ikke
være trappe derop til, kun stige.
Arkitekten, professor Ole Buhl, Århus Arkitekts Skole tog
med op til kommunen for at spørge om forskellen på en stige
og en trappe. Stige med brede trin, men åben bagtil kunne
accepteres.
Betingelsen for at bygge, var, at man var selvbygger. Man
kunne ikke tillade sig at have håndværkere på. Jeg var heldig at have 2 nevøer, som var murere, en der var blikkenslager og en der var elektriker. Den eneste håndværker jeg
måtte have, var en kloakmand. Jeg var selv med til at hente
øl og vand. Da vi startede byggeriet, gravede vi selv grunden ud i den rette dybde, så alt var sikret for frosten.
Den allerførste dag trådte min kone forkert i pløret og brækkede benet. Det var jo forfærdeligt, sagde hendes søster,
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Per Røpke og Urania Nicolaisen skal hente vand hos købmanden på Haarlem
Alle. Ca. 1957.

nu tager det jo 6 uger. Men jeg sagde, det var ikke så slemt,
det havde været værre, hvis hun var blevet gravid, det tager 9 mdr.
Fra 1966 boede vi fast herude. (SB)

Grete Sørensen fortæller:
Vi købte i 1956 og afdragede til Amagerbanken med 100 kr.
pr. måned. Det var mange penge, men det faldt med 50 øre
om måneden. Det kunne man godt mærke. Grunden havde
kostet 13.300 kr. med vand på grunden. Der var en hane
nede ved lågen, og det var sandelig også ført ind i køkkenet. Huset var på 15 kvm, der boede vi i weekenden. Vi
skulle passe vort arbejde fra lejligheden i Sundby. Sommer56

ferierne var vi der alle 4. Det gik fint. Vi stod udenfor og
vaskede op, havde gammeldags WC med natrenovation. Der
var slaggeveje, som ikke var spændende, når ungerne væltede med cyklen.
Vi byggede på Avnbøl Alle 10 i 1959, og det var samme år,
vi fik kloaksystem på vejen. Det var dejligt. Vi havde mange
bryderier med kommunen. Vi havde fået tegnet et hus med
forskudt etage, så der var 6 trin ned til kælderen. Alt var
godkendt, og man var begyndt at grave ud. Den 22. 4. 59
fandt kommunen ud af, at vi ikke måtte have kælder. Men
tegningerne var jo godkendt, så sagføreren sagde, at kommunen måtte betale for evt. forsinkelse og for nye tegninger. Så måtte vi godt fortsætte. Det ville ellers have kostet
kommunen 6.000 kr. Vi fik lov at få de 6 trin ned og havde et
fyrrum dernede med oliefyr. Vi indrettede klinik for mindre
husdyr og havde også et viktualierum.
I 1994 solgte jeg Avnbøl.Alle 23. Vi havde brugt den som
køkkenhave og sommerbolig for familiemedlemmer.

Oda Lagermand fortæller
Første gang vi stiftede bekendtskab med Vestamager var i
1950, da min mands bror og svigerinde købte sommerhus
på Avnbøl Alle 20. I 1956 købte min bror på Avnbøl Alle 4.
Dengang var Avnbøl Alle sommerhusgrunde, men i løbet
af de næste år byggede alle næsten helårshuse. De såkaldte
statslån var nok mest brugt. Vejen var en slaggevej - uhyggeligt, når børnene faldt på den. Tøjet kunne ikke vaskes
rent bagefter.
I 1959 fik vi selv købt et sommerhus på Ryumgårdsvej 51.
Huset var ikke i særlig god stand. Vi blev noget chokeret
over at høre, at en familie med 4 børn havde boet i det hele
året. Men det var meget almindeligt dengang i yderzonen.
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I forgrunden Grete Sørensens sommerhus, Avnbøl Alle 23. Ca. 1960.

Grete Sørensens hjem på Avnbøl Alle 10. Ca. 1960.
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Vi var meget glade for at være her om sommeren, så i 1962
købte vi hus på Pilegård Alle 65, hvor jeg endnu bor. Det
var et hus, der var bygget af entreprenør Otto Hansen, som
bygede mange huse her, bl.a. Pilehaven, Kongelundsvej
298, hvor han selv boede.

Karen Jakobsen, SollmanveJ 7, fortæller:
Sommeren 1958
Vi kom lige fra Jylland, hvor min mand arbejdede i brunkullene og på teglværk. Vi ankom til København, min mand fik
arbejde, men havde ingen steder at bo. Det var før, politi-

Fritidstilbud var der ikke mange af på Vestamager. Her har nogle børn og
unge fundet ud af at benytte en græsplæne på Avnbøl Alle som skøjtebane.
Ca. 1960.
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kerne troede, de skulle være barnepiger for alle. Man måtte
klare sig selv. Der var ikke andet at gøre end at købe en
grund med sommerhus på. Huset bestod af tynde lægter
med pap indvendig og hårde plader udvendig. Det blev nødvendigt at begynde at bygge et mere tidssvarende hus. Da
det dengang varede flere år at få en byggetilladelse, blev
soklen bare støbt.

Vagn Frandsen fortæller:
Selvom jeg havde fast arbejde ved Søværnet på Holmen,
og Kirsten (min kone) og to børn og jeg derfor havde en
toværelses lejlighed i Nyboder, ønskede vi alligevel en
større bolig med bad, børneværelser og græs hele vejen
rundt. Derfor købte vi et lidet træhus uden bygningsattest
på en 696 kvadratmeter hjørnegrund for 33.000 kr. af Jens
Bentsen. Udbetalingen på 8000 kr. måtte vi låne halvdelen
af i Sparekassen. Vej- og kloakgæld måtte vi antage, som
de nu var, men så var vi også startet på kapitalens vej gennem tilværelsen.
Skødet på grunden, som vi fik 1.10.1962, blev nøglen til
alle senere lån. Først gik jeg dog forgæves til Amagerbanken, men Sparekassen var villig. Og så begyndte byggeræset!
Ansøgning til Tårnby Kommune om fritagelse fra byggestop,
5.6.1963.
Samtale med stadsarkitekt P.Klausen 7.6. 1963. Et ekstra
eksemplar af ansøgningen afleverer jeg til Stadsarkitektens forkontor.
27.6. sendes ansøgningen videre til Boligministeriet.
1.7. ringer jeg til rådhuset og får 27.6. benævnt som datoen for min byggesags start.
1. 7. ringer jeg til Boligministeriet, central 10201, lokal 81.
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Sommerhuset afløses af et helårshus hos familien Jacobsen på Solimanvej
7. I 1960 'erne.

ekspeditionssekretær Thomsen, og får lovning om selvbyggerskemaer, hvis jeg vil ringe om et par dage for at få sagens løbenummer i Ministeriet.
3.7. ringer jeg til Ministeriet og får nummeret: p-36-24/63.
Ministeriet sender mig selvbyggerskemaer til· Brønderslev
Alle 106, selvom det ikke er min adresse.
7. 7. sender jeg de udfyldte skemaer til Boligministeriet med
kryds for: murer, tømrer, snedker og malerarbejdet, som
jeg hermed lovede at lave helt selv!
19.7. indrømmer Boligministeriet mig dispensation fra
byggestoppet i.o.m.Bek. 176§7 af 15.7.1963. Min 34 års
fødselsdag.
29. 7. ringer jeg til Teknisk Forvaltning 501501 og får den

61

besked af arkitekt Aabel, at jeg kan vente i 14 dage på nærmere besked.
12.8. rykker jeg Teknisk Forvaltning forgæves.
6.9. spørger jeg Stadsarkitekten, som henviser mig til Aabel,
som vil behandle min sag i næste uge.
Men allerede 10.9 ringer Aabel og siger, at koncept er sendt
til renskrivning.
APPROBATION den 12.9. 1963. Det vil sige, at nu må jeg
bygge os et hus. Jeg var altså kun et halvt år om at få byggetilladelse.
Fra 28.9 til 26.10. graver Heinrich og jeg en rende til fundament. Derefter fik jeg 10 kubikmeter beton ned i renden.
Først fik vi dog en kanon fuld læsset af midt i indkørslen,
fordi "Kanonens" baghjul var punkteret.
Fundamentet var færdigstøbt i juli 64. Intet vinterbyggeri.
En venlig nabo, tømrerlærling, viste mig, hvordan man laver skabelon til tagspær. Så ventetiden på byggematerialer gik med at fremstille 13 spærfag efter instruktionsheftet
"Træ 2-3". Så begyndte jeg at rykke for de bestilte byggematerialer, idet jeg fik besked hos Tømmergården på, hvem
der var leverandører, og så rendte jeg dem på dørene.
Midt i august måned var gasbeton krybekælderdækket lagt
og fugestøbt. Gasbeton modulblokkene til ydermuren blev
leveret, og 21.8. 1964 begyndte jeg opklistringen af huset.
10 blokke pr. kvadratmeter. Jeg var i top med alle fire hjørner den 28.8.
Så fik de tre af os i vor lille familie skarlagensfeber og måtte
"indlægges" i Kirkevænget i en uge med høj feber og penicillin. Tak for husly kære svigerforældre.
Den 6.9. rejste vi med 7 naboers hjælp de 13 spærfag og
holdt rejsegilde. Og så fik Tømmergården den første byggerate.
Det stormede i september og en gasbeton-gavl væltede
uden at forøve skade på andre bygningsdele. Den betalte
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forsikringsselskabet Danske Minerva til min nabo, Børge
Hansen, for at genopmure med mørtel.
Den 10.10. besluttede Kirsten og jeg, at vi blev på byggepladsen vinteren over, og lod vore møbler passe sig selv i
Nyboder.
Vi har altså rent faktisk boet på Brønderslev Alle siden maj
64. Det skal bemærkes, at taget var midlertidigt belagt med
monarfolplast og vinduerne var på plads. Husets tre yderdøre var glasuldsballer. Så vi indrettede os i to børneværelser uden væg imellem. Det er j o nemmest at bygge, når
men bor på stedet. El og varmluft kaloriferen fra Morsø virkede fra først i november. Det var mig, der lavede elinstallationen med Hans P.Pedersen (kaldet Peder Streg), som
underskrivende installatør.
Bygningsattesten fik vi 4.8. 1965.

Edith Elvlng fortæller.
Indtil foråret 1959 blev landbrugsjorden på hjørnet af Ugandavej og Kongelundsvej dyrket som landbrug. Den blev udstykket af min far gdr. C. P. Jansen, Tømmerup. Udviklingen havde gjort, at afstanden ud til marken var blevet for
stor. Vi fik selv en af disse grunde. Grundene, i alt 36 stk.,
var afmærket med hegnspæle, en formiddag blev de solgt
fra en af grundene. Alle var solgt i løbet af et par timer. HB
og Irma havde købt grunde ved Kongelundsvejen, antagelig med ønsket om at starte forretninger her.
Grundejerforeningen blev dannet 28.6.1959 og fik navnet
"Solvang". Vores mangeårige formand E. Andersen blev
foreningens første formand, han sagde bl.a.� "Om 15-20 år
når vi er kommet i inderzone, er der ikke ret mange af jer,
der er startet her, der bor her mere. Det kom faktisk til at
passe. Imellem 1970-1980 blev områdetudbygget med lovlige helårsboliger.
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KONGELUNDSVEJ 3 6 4 - 3 7 6

. TELEFON 50 26 41 *

FILIAL: tv1ØLLEVEJ 12-14 . ST. MAGLEBY . TLF. DR 1348

Tømmerhandlerne på Vestamager havde gyldne dage i 1960,erne. Her er en
brochure fra Fabricius-Hansen på Kongelundsvej. Firmaet havde også en
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11959 var der stadig boligmangel. Folk skulle være gift og
have en/eller flere børn for at komme i betragtning af en
bolig.
Ventetiden på en sådan var lang (det kunne tage år) selvom,
der var børn. Det var kommunens afgørelse der bestemte.
Som følge af boligsituationen købte de fleste en grund - fik
sat eller selv bygget et sommerhus og bosatte sig der.
Det var ikke tilladt at bygge helårsbolig, da området endnu
ikke var byggemodnet. Kommunen så igennem fingrene
med dette, da de ikke kunne henvise ledige boliger.
På hjørnet af stien og Kongelundsvej blev sat en vandhane
op i en trækasse, hvor folk kunne hente vand. Om vinteren
blev hanen holdt frostfri ved hjælp af en petroleumslygte
(flagermuslygte).
3 medlemmer af grundejerforeningen begyndte straks at

Familien Elvings sommerhus på Suezvej under opførelse i 1961.
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bygge af nedrevne mursten, som de købte af en vognmand
for 5 kr. pr. læs. Stenene stammede fra fabrikken Jacob
Holm og Sønner, som skulle renovere.
Murstenene blev renset for mørtel, og så var de ligeså gode
som nye. Husene står fint. Der var også få andre som byggede med sten.
Det var nogle spændende år, for vi kunne alle følge med i
hinandens stræben efter at få noget at bo i - husene blev
bygget af forskellige materialer - og med forskellige forudsætninger.
Hækkene blev plantet, og vi udvekslede blomsterplanter og
fik mangen en god snak. På grunden overfor støbte familien (som pludselig flyttede) selv fundament, hvilket kom til
at stå indtil 1971, da det blev brækket op. Et typehus (Conta
huse) blev bygget. Indtil da boede en, der havde overtaget
det, bagtil i et sommerhus.
Selv boede vi i København i en god lejlighed. Vi cyklede
herud med vore 3 børn på cyklerne.

Edith Elvings børn Svend Erik, Anette og en legekammerat laver pludderkager
i sommeren 1963 på Suezvej.

67

11961 fik vi bygget et sommerhus, så nu kunne vi bo her fra
tidlig forår til sen efterår. Vi havde kun haft et skur (førerhuset af en gammel lastbil med bliktag). Også selv da den
ældste søn begyndte at gå i skole, cyklede han til Finderupvej og tog bussen herfra.
Vi var alle lykkelige for at være herude - et dejligt fristed.
Og der var mange børn at lege med på vejen og i haven,
hvor børnene kunne bygge af brædder og andet som naboen gav os ind over hækken.
Langs Ugandavej var der endnu en dyb hovedgrøft, hvor
børnene fiskede. På det tidspunkt var her hverken børnehave eller skole. Vi fik bygget i 1977, så det blev næsten 20
år i hvert hus og vi bor her endnu.
11961 fik vi lygtepæle på Suezvej og mulighed for at få indlagt lys. Suezvejen blev anlagt med murbrokker og derover
blev lagt grus. Når vejen trængte til udbedring blev nogle
læs grus læsset af, og samtlige grundejere måtte ud med
trillebør og sprede grus ud. 11967 blev vejen kloakeret og i
1977 blev den asfalteret.

68

DAGLIGLIV
Kirsten Thorvaldsen fortæller:
Når vi skulle til Kastrup kørte vi ned ad Ugandavej til Tømmerup. Der var så en sti over lufthavnsområdet, som vi kaldte
jordemoderstien. Det var en genvej, vi brugte meget. Kongelundsvejen havde grøfter på begge sider.
Wenneke kørte en rutebil til Kastrup og senere overtog
Amagerbanen ruten. Jeg kan ikke huske hvordan, vi kom
ind til København.
Da vi havde boet her godt et år, fik jeg tuberkulose og var
væk et helt år. Min datter var hjemme hos mine forældre i
Jylland imens. Da jeg var blevet rask og kom hjem, var der
sket meget. Der var bygget mange huse herude men mest
sommerhuse.
Jeg begyndte at plukke æbler hos Hansen på Kongelundsdal. Det var et dejligt arbejde, og jeg havde min datter med.
Hun var mest oppe hos fru Hansen og lege med deres dreng.
Når vi havde fået løn om fredagen, kørte vi ind hos fru
Grossmeyer på lille Kongelund for at drikke kaffe, inden vi
kørte hjem.
Senere begyndte jeg at arbejde hos Levin på Islands Brygge. Min mand havde fået arbejde på sukkerfabrikken ved
Langebro. Vores datter kom i dagpleje nede på Oliefabriksvej. Vi cyklede på arbejde både sommer og vinter.
Der var flere handlende herude. På Tunisvej var der købmand Langsvær med viktualiehandel i den ene ende. Senere blev det brødudsalg.
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Der var også fru købmand Røpke. Hver dag kørte der en
mælkemand rundt, og slagter Hejns-vig fra Tårnby kørte
rundt en gang om ugen.
Jeg blev gravid igen og fødte tvillinger i juli 1957. Det blev
et helt tilløbsstykke. Jeg fik veer ved 8-tiden om morgenen,
og min datter hentede en nabokone, som skulle hjælpe til.
Pludselig gik vandet, og så blev der ringet efter jordemoder fru Brøgger. Men hun kunne ikke komme, da hun var
ude til en anden fødsel. I stedet for skulle der komme en
læge, jordemoder og sygeplejerske fra Rigshospitalet.
I mellemtiden var der kommet to koner mere, og smut så
kom der en dreng .midt på køkkengulvet. De fik da navlestrengen klippet over, og mig ind i seng.
Så kom de fra hospitalet. Lægen trykkede mig lidt på maven, og så kom der en dreng mere. Så kan det nok være,
der blev holdt jordmoderkaffe i haven. Det var et fint vejr.
Da min datter så sine små brødre, vidste hun med det
samme, hvad de skulle hedde.
Det var drøjt med tøjvask. Jeg kogte tøjet over gassen og
skyllede det udenfor. Hænderne var blåfrosne og næsten
følelsesløse om vinteren.
Drengene blev døbt i Tårnby kirke af pastor Strunge. Jeg
havde stor glæde af vores store pige. Hun kunne give den
ene af tvillingerne flaske, mens jeg gav den anden, så blev
vi fri for alt for meget skrigeri.
Da drengene blev lidt større, var jeg igen ude i plantagen
og plukke æbler. Nogle gange havde jeg dem med, andre
gange blev de passet af en nabo.
En overgang kunne vi leje en vaskemaskine for en hel eller
halv dag. Vi var jo 5 personer nu, og det var en stor lettelse
med så meget sengetøj. Men det var dyrt at leje, så det var
ikke så tit, det skete.
Jeg kom en del på Kofoeds skole, der havde en afdeling på
Nabogården på Kamerunvej. Der kunne børnene blive pas-
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set, mens vi koner syede brugt tøj om til os selv og vores
børn. Vi fik tøjet på skolen. Der var en dame, der hjalp os
med at klippe og sy. Det var meget rart. Vi kunne også vaske tøj i et stort vaskehus med flere grue kedler og masser
af baljer. Det var rart at stå indendørs i varmen.
Huset blev efterhånden for lille, så vi begyndte at bygge til i
den ene ende. Det blev til nyt køkken og badeværelse. På
badeværelset fik vi tørkloset. Vi købte et par læs murbrokker og rensede stenene for mørtel. Det var et hårdt arbejde,
men vi havde jo ikke ret mange penge.
Der skulle også nyt tag på huset. Vi købte tømmer hjem og
bestilte en tømrer, der skulle lave spærene, men han kom
aldrig. Min mand og naboen gik så i gang med arbejdet selv.
De lagde spærene på hver sin side af huset og hejsede dem
op, så de mødtes på toppen og blev banket sammen. Der
blev lagt bølgeeternit på, og sådan fik vi høj rejsning på
huset.
Min mand spillede fodbold i D.A.I. (Dansk Arbejder Idræt),
han spillede for sukkerfabrikken. Han blev også eksamineret fodbolddommer. Vi har overværet mange kampe ude i
Valbyparken og på Kløvermarken.
Min mand kørte på knallert, og jeg cyklede med en dreng
foran og en bag på. Pigen kørte ved siden af. Vi kørte tværs
over fælleden og over slusen ved den nuværende Sjællandsbro. Når vi så kom til slusen, måtte vi af cyklen, for broen
var lavere end vejen. Når der var hejst en rød kugle ved
fælleden, måtte vi ikke køre den vej, så var der nemlig skydeøvelse. Det tog vi nu ikke så højtideligt, vi er da heller aldrig
blevet skudt på.
Datteren begyndte i skolen i 1957. Hun var med i den første
årgang på Pilegårdsskolen, og gik der alle årene, og afsluttede med realeksamen.
Iefteråret 1964 skulle hun konfirmeres. Vi havde stadig ikke
ret mange penge, for jeg gik jo hjemme hos børnene. Jeg
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Kirsten Thorvaldsens nyfødte tvillinger. 1957.

tog så noget aftenarbejde på en emballagefabrik for at lave
jordbærbakker. Jeg arbejdede i en måneds tid og tjente så
mange penge, at det blev en fin konfirmation, med tøj, fest,
og hvad dertil hører.
Vi havde det godt herude. Vi kom hinanden ved, og vi hjalp
hinanden med, hvad der nu faldt for. Børnene legede på
"spejdermarken", det var et stykke græsmark med nogle
tjørnebuske.
Nu ligger Vestamager hallen der. Der havde de voksne og
børnene fodboldkampe. De morede sig dejligt, og så var
der en kasse sodavand bagefter. I nogle år var der også en
campingplads. Den lå hvor Vestamager centret og parkeringspladsen nu er. Den blev nedlagt på grund af de sanitære forhold. Vi havde j o ikke kloaker dengang.
I nytåret 1965 flyttede min mand hjemmefra. Vi blev sepa-
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reret og senere skilt. Jeg fik forældremyndigheden over de
tre børn og beholdt huset. I marts måned fik jeg rengøringsjob hos Siersbøl på Løjtegårdsvej i 3 timer om dagen. Der
var ikke mange penge at leve for, men vi klarede den. Senere blev jeg fuldtidsansat som guldsliber, og var der i 25
år.
Nå, men drengene skulle j o begynde i skolen. De begyndte
på Pilegårdsskolen. De skulle selv komme afsted om morgenen med bus, hjulpet af deres storesøster.
Efter skoletid skulle de på fritidshjem på Randkløve Alle.
Det var langt fra skolen, og de var ikke hjemme før kl. 17.0017 .30. Så det var en kamp med lektielæsning om aftenen,
vi var j o alle trætte.
Da Skelgårdsskolen blev færdig, flyttede de over på den.

Det var vanskeligt at få vasket tøj hos de familier på Vestamager, der ikke
havde indlagt vand. Her er det familien Stenalts børn, Birger og Preben, der
gynger ved siden af det blafrende vasketøj. Ca. 1950.
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De var et par værre labaner. De skulkede en del fra skolen,
men de har jo nok ikke været værre end andre. De har da
også klaret sig godt senere i livet. De har ikke gået nævneværdig arbejdsløs. I dag er de begge fastansat i Københavns Belysningsvæsen. Datteren kom i lære som guldsmed
hos Siersbøl og blev udlært der. I dag er hun sagsbehandler i H.K.
11966 fandt jeg en dejlig mand, der blev som en far for børnene. Han byggede også om på huset, så fra at være en lille
firkantet bungalow, er det i dag et hus på 121 m2 med velanlagt have.
Der er jo sket en masse ting herude, siden vi begyndte på
en bar mark.
Da området blev inderzone, gik det stærkt med asfaltering
af veje, kloakering, skoler, børneinstitutioner, forretningscenter, sportsanlæg, kirke og nu et plejehjem, der bliver
indviet i 1997.
Det har været en rivende udvikling herude på Vestamager,
Der er så godt som ingen sommerhuse tilbage, det er villaer det hele.

Kirsten Frandsen fortæller:
Livet som hjemmegående husmor i tresserne og halvfjerdserne.
Jeg er født i 1933. Mine forældre havde en købmandsforretning på hjørnet af Telemarksgade/Sundholmsvej til 1949.
Gårdejer Lind fra Tømmerup kom daglig med min fars varer på hjemvejen fra Grønttorvet med hestevogn.
Jeg har taget realeksamen i 1950 og fik et legat, der tilfaldt
døtre af næringsdrivende i Københavns Kommune, som
betaling for kursus på Mariaforbundet fra 1950-52.
Jeg studerede sygepleje på Københavns Amts Sygehus i
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Søs Lagermand var en af de mange spejderpiger på Vestamager. Ca. 1959.

Gentofte fra 1952-55. Jeg blev gift i 1959 og fik tre piger i
1960, 63 og 67.
Jeg boede med mand og børn fra 1959 til 1961 i klublejlighed på Gyldenlakvej og fra 1961 til 1964 i Nyboder, en lille
en-og-enhalv værelses lejlighed i de grå huse.
Da jeg ventede mit første barn blev jeg hjemmegående, og
i 1963 købte vi grunden på Brønderslev Alle 106.
I sommeren 1964 boede vi i et 12 kvadratmeter stort sommerhus med 2 børn samtidig med, at vi byggede hus på
grunden.
Jeg gik daglig på Kongelundsvejen og købte ind. Jeg modtog tit materialer til huset, da min mand var på arbejde. Jeg
lavede mad, bagte i gasbageform, og kogte bleer i en gryde
på Kosangas apparat.
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De større ting vaskede jeg i vaskeriet på Pilegårds Alle.
Vi blev herude i 1964 og flyttede 1. november ind i det første værelse i vores kommende hus. Der var der mere plads
end i Nyboderlejligheden, som vi brugte til møbelopbevaring til 45 kr. pr. måned.
Samme vinter begyndte jeg at deltage i en studiekreds om
sociale forhold, som blev ledet af Sonja Petersen i mange
år.
Det var for os hjemmegående husmødre, og hun skaffede
pasning til vore børn, mens vi blev klogere. De første år var
vi på Pilegårdsskolen, og da det nye vandtårn blev bygget,
mødtes vi der.
Jeg fik to gode veninder i studiekredsen, og vi mødtes, når

Børnene hjalp flittigt med ved opførelsen af menighedshuset på O/iefabriksvej
i 1959.
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vi havde tid, passede hinandens børn, hvis vi skulle i byen,
og fulgte hinandens gøren og laden i flere år.
De sidste år vi havde studiekreds, var det Grethe Brandt,
som ledede kredsen. Vi hørte om "At blive enke", "At blive
skilt", "At gå til valg, og hvordan kandidaterne findes", og i
øvrigt fulgte vi begivenhederne i aviserne.
Vestamagers Menighedshus på Oliefabriksvej 180 blev vort
forsamlingshus, og her blev vore børn beskæftiget ved
børnearrangementer om eftermiddagen.
Min mand og jeg startede med at hjælpe i Søndagsskolen
om lørdagen og var med i mange år. I 10 år deltog vi i sommerlejren på Sejerborg ved Høve med børnene.
11969 startede jeg KFUK-spejderarbejde i Menighedshuset,
og så var det spejderlejre og ture, vi deltog i med børnene.
11968 startede jeg som hjemmesygeplejerske i Tårnby Kommune. De første år havde jeg telefontid hjemme om morgenen og om eftermiddagen, hvilket var dejligt, så jeg kunne
sende børnene afsted i skole og modtage dem igen, når de
kom hjem.
Jeg sluttede som hjemmesygeplejerske i 1994 på grund af
et defekt knæ.
Jeg er nu efterlønsmodtager og fik et nyt knæ i november
1995. Vore børn, som har gået på Pilegårdsskolen, er blevet voksne og har klaret sig godt alle tre. De blev tidligt gift
og har nu i alt 6 børn.
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FORRETNINGSLIV
Lydia Olsen fortæller:
Da vi den 1.5. 1951 flyttede ud på Helder Alle 11, arbejdede min mand som vinduespudser. Men da den største del
af vore. kunder boede på Østerbro, måtte han stoppe med
det. Der var for langt at køre hver dag, turen foregik på knallert. Men han fik job hos en murermester i Dragør. Da
Dragørboerne spurgte min mand, hvor han boede, svarede
han: "Ved Kongelunden". Så svarede de: "Det var godt, så
er du jo en af vore egne."
Vore to store børn, Tony på 12 år og Ruth på 9 kom i skole
på Tårnby Skole, og der kørte skolebus. Men Ulla på 6 skulle
gå på Ullerup Skole hos Fru Schjørring, og hun måtte traske den lange vej.
Jeg var hjemmegående, men savnede forretningslivet. Jeg
startede mit Amagerliv i en bagerforretning. Så jeg fik job i
vores marketenderi i Nøragersminde, der nu var blevet forfremmet til købmandsforretning.
Grundejerforeningen "Nøragersminde" blev stiftet i 1920,
der var i hvert fald jubilæum i 1945 .
Der måtte jo kun bo sommergæster derude, men de skulle
jo også have noget at leve af, og der var meget langt til
købmand og slagter. En af beboerne, Fru Ella Røpke, fik
tilladelse til at lave et lille udsalgssted fortrinsvis med petroleum, så folk kunne få lidt lys og varme.
Men det varede ikke længe, før der kom andre varer med,
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og så var grunden lagt til et marketenderi. Der blev bygget
et hus på hjørnet af Haarlem Alle og Haag Alle. Huset lå
syd-nord. I den sydlige ende blev der lavetudsalg med brød
og mælk, og i midterpartiet blev der så kolonial. I den nordlige del blev der så en stue, og inde bag den igen var der et
tys-tys rum.
Det var en mindre slagterbutik, som blev holdt meget hemmelig. Den slags varer måtte der ikke sælges, men det var
jo rart, når man lige kunne redde sig et par koteletter. Bag
ved kolonialen var der så lagerrum med ølkælder. Det var
en barsk omgang at hente øl op derfra.
Kælderen var 10 trin dyb, og det var ølkasser af træ med
50 øl i hver. Ligeså var der salt og sukker i 100 kg sække.
De var også drøje at slæbe rundt på, og der var jo kun kvindelige medhjælpere.

Røpkes købmandsbutik på hjørnet af Haag Alle og Haarlem Alle. Ca. 1952.
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Varesortimentet var stort i Lydia Olsens butik på Konge/undsvej 488.
1950'eme.

Men mer vil ha' mer. Nu ville kunderne også have frisk morgenbrød om søndagen, og da måtte vi jo ikke lukke butikken op, for nu var den forfremmet til købmandshandel.
Men omme bag bygningen lå et gammelt skur, og det blev
åbnetorn søndagen til morgenbrød. Var man prominent nok
og gode venner med købmanden, så kunne man også altid
redde sig et par kasser øl og et par af de dyre flasker.
Sådan var søn- og hverdagen i Nøragersminde købmandshandel. Fru Røpke var meget afholdt og en dejlig dame at
gå sammen med.
Der var jeg i 1 år, men så kom der en ny ledelse, som jeg
ikke sympatiserede med, og så holdtjeg op, Jeg var derfra
maj 1953 til oktober 1954.
Men nu sad jeg hjemme og kedede mig og fandt ud af, at jeg
ville starte en kiosk. Man kunne jo ikke købe et blad eller et
frimærke herude.
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Der lå så et hus på Kongelundsvej 488 ved hjørnet af Natalvej. Der var købmand i den ene ende, den anden stod tom.
Vi lånte så 2000 kr. og lejede den tomme butik i april 1955.
Der var så købmandshandel i den ene ende af bygningen,
og vi startede med kiosk og legetøj og syartikler i den anden ende.
Da vi havde haft butikken et par måneder, blev der knas i
foretagendet. Manden, vi havde lejet butikken af, var ikke
ejer af huset, fik vi at vide, og nu ville ejeren sælge huset.
Gode råd var dyre, blev vi smidt ud, ville det koste os dyrt.
På Helder Alle havde vi et lån hos en vekselerer.
Da min mand klagede sin nød til ham, svarede han, at hvis
vi kunne skaffe 8000 kr., ville han sørge for, at huset blev
vores. Jeg havde en bror i _Amerika, som heldigvis kunne

Lydia Olsen og hendes mor, Thyra Frederiksen, i butiksdøren på Kongelundsvej 488 i 1955
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Lydia Olsenskøbmandsbutik
på Kongelundsvej488 i 1975. Skiltetstammer
fra ViberupKøbmandshandel

låne os pengene, og så var vi pludselig blevet købmænd.
Så begyndte problemerne for alvor. Først brød min mand
væggen ned mellem de to butikker. Så kom overdyrlægen
for at inspicere. Væggen måtte vi ikke brydes ned, men nu
var det jo gjort Vi skulle så sætte en håndvask op, før han
kom igen næste gang. Vi satte en håndvask op, men da vi
ikke havde noget vand, brugte vi vasken til at lægge følgesedler i, når ølmænd og deslige havde været her.
Så kom dyrlægen igen, han brokkede sig, da han så papirerne i vasken. Vi forklarede ham så, at vi ikke havde vand.
Men så skulle han nok sørge for, at vi fik vand, men han
gjorde heller ikke mere vrøvl.
Så fandt kommunen ud af, at butikken ikke måtte have facade ud mod Kongelundsvej på grund af den voksende trafik. Men min mand var ikke rådvild. Mens huset nu lå nord83

syd, gav han sig til at bygge et nyt, der lå øst-vest. Og det
var et syn for guder.
Det nye hus kom til at gå tværs igennem det gamle, så alle
ekspeditioner foregik imellem mursten og kalkbaljer. Det
var lidt besværligt, men kedeligt var det ikke, og kunderne
tog det med et strålende humør.
Så fik vi et nyt problem, vores kollega på den anden side af
vejen kunne ikke tåle vores fremgang. Han meldte os for at
sælge leverpostej og røde pølser. Men det fik han ikke noget ud af.
Så var vi begyndt på også at sælge film og fotografiapparater og fremkalde film. En fotograf længere inde på vejen
meldte os til fotohandlerforeningen, men det skete der heller ikke noget ved.
11973 byggede vi privat bolig ved siden af forretningen og
solgte Helder Alle 11.
Nu gik så årene stille og roligt, men i 1977 måtte jeg give op
på grund af dårlig ryg. Så fik vi en datter og svigersøn til at
hjælpe, og det gik fint indtil 1987. Så fik de begge tilbudt
jobs, hvor de kunne tjene det dobbelte på den halve tid.
Det kunne de ikke sige nej tak til, så juleaften 1987 drejede
vi nøglen om efter 32 dejlige år.

Oda Lagermand fortæller:
Jeg er ikke selv nybygger på Vestamager, da jeg først flyttede hertil i 1962, men jeg har en del familie, der har været
med fra starten. Jeg var selv i forretningen "Slagter Jørgensen", som først var på Kongelundsvej, senere flyttede
den om på Pilegårds Alle.
Min svoger, Børge Lagermand, byggede forretningen Kongelundsvej 305-307, nu Nicolin. Han åbnede en radio og
fjernsynsforretning i 1958 og udvidede den senere med
84

Lagermans radio-og tv forretning plJ Konge/undsvej 305 i 1958.

møbler og foto.
Mange husker ham nok fra de fjernsyn, der havde sparebøsser på, heri skulle man putte 1 kr. for at se. Det var samtidig rate-afbetaling.
Mange måtte låne strøm hos naboen for atse TV. Forretningen lukkede i 1968 p å grund af dødsfald, og her kom så
"Oasen" og nu Nicolin Video.
Vi kom fra Sundby, min mand var trykker, og jeg var ekspeditrice i en slagterforretning. Vi havde 3 børn på 7, 10, 11
år. Jeg søgte arbejde herude hos slagter Jørgensen, der
dengang var en lille viktualiehandel, som lå på Kongelundsvej 299.
Dengang lå her mange små forretninger på Kongelundsvej/hjørnet af Pilegård Alle. Der var en bazarbygning, i den
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lå en bager, kiosk og en overgang en lille farvehandel og
fiskeforretning.
Så lå Bodholdt Trikotage, Kongelundsvej 293. Axel Høj
havde i starten købmandsforretning på Kongelundsvej 296,
men han byggede nr. 297 og åbnede en isenkram her. Ja,
der var mange - grøntforretning, frisør - det var en oplevelse at gå ud at handle. Det skete om lørdagen, at man
brugte hele formiddagen til at handle i.
Man stod i kø alle steder. Når man købte tøj hos Bodholdt
og skulle prøve tøjet foregik det i kælderen i hans fyrrum.
Når man bad om en vare, han ikke havde, sagde han: "Det
bruger man ikke nu om stunder".
Tilbage til slagter Jørgensen, han synes det gik så godt, så
han byggede et nyt hus med forretning rundt om hjørnet Pilegård Alle 39.
Det var gode tider med mange kunder. Men det blev for

Forretningerne Kongelundsvej 305-307 i 1967.
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meget for Jørgensens, så de solgte i 1966 til slagter Thorup,
som også overtog personalet. Der var ansat 7-8 damer.
Jørgensen selv åbnede et vaskeri længere inde af Pilegård
Alle i nr. 35.
Der kom nogle meget travle år i slagterforretningen, hvor
jeg stadig arbejdede fra kl. 8-16.30. Jeg fik 15 kr. pr. dag,
udbetalt hver lørdag. Om sommeren satte vi bænke ud, så
kunderne kunne sidde og vente.
De fleste kvinder gik hjemme. lønnen kom manden hjem
med om fredagen. Det var ikke den store rigdom.
De fleste var arbejdere, der havde en drøm om eget hus og
den frihed, det giver. Det var nogle dejlige år på Vestamager
i 1950-65.
Så begyndte velstanden, supermarkeder åbnede, folk fik
biler. Vi svigtede vel alle den nære forretning, som lukkede
en for en de næste år.
Købmand Glimsholdt byggede Kongelundsvej 290 og solgte
meget forskelligt, skoletasker vin, tobak. Der er mange, som
har prøvet kræfter her.
Der har været genbrug, skotøj, herretøj, vinhandler Hr. Nielsen, tobak og meget mere, men det bliver aldrig det samme
igen.

Grethe Sørensen fortæller om sin dyrlægepraksis:
Da min mand, Bent Sørensen, ogjeg, Grete Sørensen, i november 1959 flyttede ind i vores nybyggede hus, Avnbøl Alle
10, havde vi begge fast arbejde som dyrlæger på Statens
Veterinære Serumlaboratorium, Bulowsvej 27, Frederiksberg.
Vi havde:
1. en lidt stram økonomi og mente at kunne supplere indtjeningen ved hjælp af privat praksis, og
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2. havde et ønske om at have en bredere tilknytning til den
egentlige dyrlægegerning i stedet for at arbejde fortrinsvis
med bakterielle og parasitologiske problemer, som vi
gjorde det på det veterinære serumlaboratorium.
Vi fik derfor indrettet kliniklokale med håndvask i kælderen. Der var på det tidspunkt ikke andre dyrlægeklinikker
på Vestamager, så selv uden avertering og skiltning rygtedes det hurtigt, at der var åbnet en dyrlægeklinik - dog med
begrænset, fast åbningstid: mandag, onsdag, fredag kl.
16. 30 -17.30. Det resulterede dog i, hvis vi bare var hjemme,
var der også åbent.
Sidst i 1950'erne var der mange og som regel store hunde
på Vestamager.
Det var meget almindeligt, at hundene stak af hjemmefra.
Hvalpe, som ikke var planlagt, sås ikke sjældent. Hundenes mulighed for smuttur var større end i dag: dårlig indhegning, mindre påpasselighed - trafikken var jo ikke så
voldsom som i dag, anskaffelsesprisen på hunde var ikke
så høj.! Faren for retsforfølgelse med efterfølgende bøde
ved uønsket parring minimal. Var en hunhund blevet parret
mod ejerens ønske, fandtes mulighed for hormonbehandling (ikke ufarlig). Mulighed for at hindre løbetid i at opstå
ved hjælp af forebyggende, regelmæssig hormonbehandling fandtes endnu ikke.
De fleste hundeejere var nok mindre hurtige til at opsøge
dyrlæge, end man er i dag, i hvert fald når det gjaldt ikke
direkte livstruende sygdomme (ører, eksemer m.v.).
En del var desværre også ofre for arbejdsløshed, så man
ventede så længe som muligt med at besøge dyrlægen.
Gudskelov var kravene til taksterne ikke så skrappe dengang fra foreningsside. Man kunne nøjes med et honorar,
som man fandt passende ud fra indsatsen, og som klienten
kunne betale, uden at det slog økonomien i stykker.
Det var heller ikke nødvendigt at stå med uret i hånden for
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at se om aftentaksten skulle anvendes. Ingen blandede sig
i, om en hund fik en indsprøjtning en søndag (til alm. takst).
Denne indstilling til det økonomiske skyldtes dels, at vi
havde vores faste indkomst, dels respekt for klienternes
økonomi, som vi følte, kunne belastes ved en i mange tilfælde uventet udgift.
Så al behandling blev gennemført på billigste vis. Det blev
da heller aldrig i de 22 år, klinikken eksisterede, muligt at
lade den have hovedansvaret for vores indkomst.
Men årene var meget udbytterige på anden facon. Man lærte
en masse venlige mennesker at kende. Man har fulgt mange
hunde og deres ejere igennem et helt hundeliv, og tit har
man kendt evt. afløsende hunde.
Man har oplevet nye me-dicintyper, så behandlingsmetoderne og mønsteret for dyrlægebesøgene ændrede
sig. Men frem for alt har man i de fleste tilfælde mødt et

Grete Sørensens dyrlægepraksis på Avnbøl Alle 10. 1962.
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meget varmt venskabsforhold mellem hund og ejer.
Ormekure blev ofte givet til både hunde og katte. Valgmulighederne var ikke så store som i dag, hvor man kan vælge
mellem piller, kapsler, pulver, pasta o.s. v. Fortrinsvis anvendtes mod rundorm piperazintabletter, som dyrlægen gav
med hjem i rette dosis, så klienten ikke havde nødig at købe
en stor portion.
Dette princip gjorde sig i det hele taget gældende ved ordinering af medicin . Af og til også af anden praktisk årsag,
idet en klient, som fik en recept i hånden en lørdag eftermiddag i et område som vort, hvor der kun var håndkøbsudsalg, ikke kunne hente sin medicin før mandag eftermiddag. Væsentlig færre end i dag var i besiddelse af bil, så
det var langt at skulle til apoteket.
Som tidligere nævnt blev der vogtet mindre over hunde end
i dag, så trods den væsentlig mere spredte trafik, var påkørsler ikke ualmindelige. Skrammer, ukomplicerede brud
og chok kunne behandles.
I visse tilfælde måtte man konstatere, at d ø d e n � indtrådt
- f.eks. på grund af indre blødninger, eller at aflivning var
nødvendig. Svært komplicerede tilfælde med chance for
overlevelse henvistes til Landbohøjskolen.
Af og til sås alvorlige, uhelbredelige tilfælde af hundesyge.
Endnu vardetikke rutine at vaccinere hunde. Blev en hvalp
vaccineret i 3 mdr. 's alderen, var det helt fint, man regnede
så med, at det var nok til den pågældende hunds liv, slet
ikke som i dag, hvor man anbefaler årlig revaccination.
Meget hurtigt bedredes gudskelov tilstanden, så det blev
yderst sjældent, man oplevede et tilfælde af hundesyge.
Skulle hunde på rejse til Sverige, gjaldt ganske andre regler end i dag. Der krævedes blot en sundhedsattest - ingen
vaccination - fra en dyrlæge på, at hunden var sund og rask
uden symptomer og smitsomme sygdomme.
Attesten havde underligt nok utrolig lang tids gyldighed (6
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Mange beboere på Vestamager holdt husdyr. Her er Lissie Røpke med en
kat.

uger?). Gyldighedstiden var så lang, så hunden sagtens
kunne risikere at dø - også af smitsom sygdom.
En ikke helt tilfredsstillende forretning for en dyrlæge.
11959 var katte mest et dyr, der rendte rundt og skulle holde
mus væk, fik lidt mad uden for og ellers passede sig selv.
Kattesygevaccine var ikke almindeligt anvendt. Kastrationer anvendtes sjældent. Hankattene fik lov at muntre sig,
holde koncerter og få bidsår.
Bid :\rene fik lov at komme sig af sig selv, så hankattene så
tit forfærdelige ud. Kattene var som regel et brugsdyr, ikke
et kæledyr, og da de ikke var meget vant til hænder, var de
ofte vanskelige patienter.
Beroligende midler og bedøvelsesmidler var væsentlig mindre anvendt. Udbuddet af midler til sådan anvendelse var
meget mindre en i dag, hvor det er væsentligt mere sikkert
at styre en narkose og dirigere opvågningen.
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Præparater mod løbetid, piller eller indsprøjtninger var
endnu ukendt, og operative sterilisationer af hunkatte ikke
startet endnu. Som følge deraf var der virkelig mange kattekillinger, hvilket desværre af og til medførte, at hele kuld
måtte aflives.
Henvendelse om heste i klinikken var sjældne. Få steder f.eks. Chr. Pedersens foderstofforretning på Amagerbrogade, smågartnerier, landbrug og vognmandsforretninger
på Amager brugte stadig heste som trækkraft.
Sådanne heste blev i mange tilfælde behandlet af "vagtstuen" på Landbohøjskolen), som kørte ud med 1 assistent
og flere dyrlægestuderende. I 1959 og årene efter var for
tidligt et tidspunkt for den store tilgang af rideheste, så alt
i alt blev hestebehandling aldrig det store i vores praksis.
I starten var kaniner heller ikke dyr, der almindeligvis blev
fremstillet til behandling. Kaniner holdt man for at kunne
spise dem. Var der nogen problemer, var ejeren i stand til
selv at slå kaninerne ihjel.
Det samme gjaldt fjerkræbesætninger, kun få behandlinger, dog enkelte tilfælde med blodprøvetagning.
Alt i alt handlede praksisarbejde i 1959 mere om egentligt
behandlingsarbejde end i dag, hvor meget arbejde må betragtes som forebyggende. Samtidig er det blevet almindeligt, at dyrlægen supplerede sin indkomst ved at forhandle
forskellige typer hunde- og kattefoder samt diverse midler
til utøjsbekæmpelse.
Fra at husdyrene før levede af overskud/rester fra husholdningen, er det blevet almindeligt, at dyrene i dag får et
færdigprodukt afstemt til den pågældende dyrearts behov
og under hensyntagen til alder, ernæringstilstand, skavanker, organproblemer m.v.
Med nyetableret klinik var det ofte praktisk at bytte tjenesteydelser - det var jo før momsens tid - med diverse håndværkere, til gavn for begge parter. Efterhånden voksede

92

kontrollen, moms, foreningsfastsatte pr:-iser, kontrol med
indkøbt medicin, kontrol fra told- og skattevæsen o.s.v.. Så
grundlaget for den nemme og praktiske afregning forsvandt,
og papirarbejdet voksede støt. Det var f.eks. - som oplevet
- sket med at modtage betaling for en operation i en mælkekirtel i form af en spand persille. Eller blive enig med blikkenslageren om, at han klarede en vandhane, hvis hans
hunds ører blev renset.
Praksis i 1959 gav en del uro i huset, meget arbejde, masser af kontakt til områdets beboere, mange glæder, et beskedent supplement til vores faste indkomst, som på det
tidspunkt var 1.800 - 1.900 kr./md. for hver af os.
At en klinik for smådyr kunne udvikle sig til, hvad den er i
dag, havde nok kun få fantasi til at forestille sig i 1959. Det
har jo vist sig, at mange dyrlæger har skabt sig en ikke ringe
levevej med flot udstyrede klinikker, med personale til hjælp

Kaninhold på Vestamager var et godt supplement til husholdningen. Ca. 1940.
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med dyrene, hjælp til papirarbejde, telefonpasning, rengøring m.v. og på grund af diverse vagtordninger også et arbejde med en rimelig arbejdstid. Til gengæld etjob, du aldrig bliver færdiguddannet til. Udbuddet af efteruddannelseskurser er virkelig stort i dag. Stod man tidligere - som
nybegynder - over for en patient, var man i tvivl om behandling, søgte man hjælp hos mere erfarne kolleger.
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KUNST, POLITIK OG KIRKELIV
Ida Bertel fortæller:
Min mand gennem 32 år kunstmaleren Eigil Jacobsen blev
født 13. nov. 1917 i Frørup på Fyn.
Han blev uddannet som bygningsmaler og besøgte siden
forskellige malerskoler i København. Han har gennem årene
holdt udstillinger i København, provinsen og Sverige. Hans
store maleri "Dansk bark i morgensol" er blevet vist i filmen "Windjammer". Hans malerier findes i private samlinger i hele Skandinavien, i England og USA.
Eigil Jacobsen søgte inspiration til sine naturalistiske malerier ved og på havet, i naturen og gennem kontakten med
mange forskellige typer mennesker, som han holdt af at
omgive sig med. Som udøvende musiker - kontrabassist i
Sjællands Symfoniorkester, havde han mange skønne
musikoplevelser, der også inspirerede ham i hans kunstudfoldelse. Han malede nu en del portrætter og abstrakte
billeder, men vendte stadigvæk tilbage til det, der optog
ham mest nemlig søen, dens folk og skibe.
Efter købet a f byggegrunden på Foldbyvej 50 i 1950 så Eigil J., som også var et stort handelsgeni, at der var mulighed for at bruge det dengang så kendte begreb: at bytte
"Varer for kunst". Det vil sige, at kunstneren lader håndværkere, købmænd, fagfolk o.s.v. vælge malerier af sin samling, som så bliver betalt med varer af enhver art, som f.
eks. byggematerialer, faglig bistand, købmandsvarer, møbler og isenkram.
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Der skulle bruges mange ting til etablering af hjemmet på
Foldbyvej, så derfor skiftede adskillige af Eigil J.'s malerier
ejermand. De mest eftertragtede malerier i dette bytteri
havde motiver fra Dragør, Tårnby, Saltholm, Kongelunden
og øvrige Amager. På denne måde og ved stor sparsommelighed lykkedes det os efterhånden at opbygge et hyggeligt hjem, som dannede rammen om et lykkeligt familieliv
og en tryg opvækst for vore to piger.
Som tiden gik blev Eigil J. involveret i det kulturelle liv på
Amager. Han dannede trioen "De tre", som underholdt
mange syge og ældre mennesker på Amager. Han spillede
sammen med Kurt Jensens ensemble i blandt andet "En
søndag på Amager". Syngespillet blev opført på Badstue-

Eigil Jacobsen ved sit staffeli i hjemmet på Fo/dbyvej. Ca. 1960.
Nu bor Eigil Jacobsen i Fåborg. Han er stadigvæk flittig ved staffeliet, men
bruger dog mest tid ved kontrabassen i "Den Fynske Spillemandskvartets".
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vælen i Dragør med Grethe Mogensen, Peter Mar-cell, Erik
Påske, Henry Lohmann, Palle Huld og mange flere.
Da Lions Klub, Kastrup-Tårnby opfordrede de lokale kunstnere til at male et billede til en auktion, hvor overskuddet
skulle gå til humanitære formål, gav E.J. sit tilsagn.
Sammen med skuespilleren Grethe Mogensen tilbragte han
nogle eftermiddage på Islands Brygge, hvor de to malede
hver deres version af "Nokken". "Nokken" er navnet på den
yderste spids af Islands Brygge. Her findes små huse og
skure, og der bor mange hyggelige mennesker derude. Det
særprægede miljø er simpelthen et yndet motiv for kreative kunstmalere.
Gennem en årrække arrangerede vi "Dagligstuemøder" i
vort hjem.
Vi inviterede betydningsfulde politikere til at besvare
spørgsmål fra interesserede venner og naboer, som vi
havde inviteret til et veldækket kaffebord. Vi havde besøg
af blandt andre Helle Degn, Niels Matthiasen, Peter Rasmussen, Søren Rasmussen og Bent Ole Jacobsen. Det var
meget udbytterige aftener.

Johannes Rasmussen fortæller
Min familie har altid været kirkeligt interesseret, så det var
naturligt for os at deltage i det kirkelige liv i sognet. I november 1958 fik vi en ny præst, Aksel B. Christensen, der
var født i Kina. Han havde selv i 9 år, bl.a. under hele krigen
arbejdet som missionær i Kina og været i japansk fangenskab, I forbindelse med indsættelse af ham, var der om aftenen en sammenkomst, hvor vi var en del unge familier,
der deltog. Vi kom til at tale om savnet af egentlig kirkeligt
arbejde. Blandt deltagerne var Magnus Toft Jacobsen, der
var bymissionær i København, og boede på Kongelundsvej
320. Med ham som initiativtager fik vi stiftet en bibelkreds,
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vi holdt vores møder i hinandens hjem.
Tilslutningen til bibelkredsen hvor vi holdt møde hver mandag, voksede, og det begyndte at knibe med plads. Tanken
om et eget hus opstod, og der var ikke langt fra ord til handling. Kredsen omfattede bl.a. arkitekt Verner Harrig, og han
tilbød at tegne et hus, og han ville ikke have noget honorar.
Vi fandt en grund, som kom til at ligge lige på kanten af "Storbyens bærme", nemlig på hjørnet af Oliefabriksvej og Ryumgårdsvej. Jeg vil ikke påstå, at vi havde penge i større
målestok, men en del af grunden fik vi foræret af Hans Raagaard. På en eller anden mærkelig måde kom pengene nogle betalte endda for at få lov til at arbejde på byggeriet.
I øvrigt var slagordet på byggepladsen: "Så længe Amagerbanken har penge, har vi det også." Da det blev sommer,

Der var både store og små hjælpere ved byggeriet a f menighedshuset på
Oliefabriksvej i 1959.
Fra venstre er de voksne:Magnus To'ft Jacobsen, præst samme sted, Johannes
Rasmussen, menighedsrådsformand, Aksel B Christensen, præst ved Tårnby
Kirke og Roland Jensen , kordegn
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Alterdugen til kirkesalen på Oliefabriksvej præsenteres her for menigheden.
1959.

gik vi i gang med byggeriet, som byggede på frivilligt arbejdskraft. Vi tog en tørn derude aften efter aften, og ud af
dette voksede et uforglemmeligt kammeratskab.
Den 21. november 1959 var menighedshuset færdigt. Det
blev med det samme taget i brug og godkendt som kirkesal. Salen blev snart et midtpunkt for det virkelige liv i hele
vort område. Jeg blev valgt ind i menighedsrådet. Tårnby
var en overgang på det tidspunkt Danmarks største sogn,
og det var naturligt for os at begynde at arbejde på at få en
kirke i vort område. 11967 blev der nedsat en kirkekomite,
og i samarbejde med Tårnby kommune begyndte vi at se os
om efter en grund til en kirke. Efter at have undersøgt flere
muligheder blev den grund, hvor Skelgårdskirken er i dag,
valgt. Samtidig med det blev vort menighedshus stadig
mere og mere anvendt til kirkelige formål. Det var genstand
for et par udvidelser, og i 1984, da vi fejrede 25 års jubi99

læum, blev menighedshuset indviet som kirke.
Jubilæumsfesten fik et smukt og uventet forløb. I alle 25 år
havde Astrid Sørensen været organist, og som formand for
menighedshuset overrakte jeg hende en lille gave i den
anledning. Vi blev alle meget overraskede, da Astrid Sørensen, der er væver, kvitterede med at overrække en lilla messehagel, vævet af hende selv. Messehagelen er siden skænket Skelgårdskirken, hvor man også, indtil første søndag i
advent 1996 anvendte menighedshusets kirkesølv.
Da Skelgårdskirken stod færdig, blev vort menighedshus
på Ryumgårdsvej overflødigt, og det blev solgt til "Den koptiske kirke"-en menighed man ikke hørte så meget om herhjemme, og som i Danmark består af ca. 40 familier. Vi fik
ca. 600.000 kr. kontant for huset. Nu for nylig solgte "Den
koptiske kirke" huset til kommunen for 1,2 mill. kr.

Det færdige menighedshus på O/iefabriksvej, der blev rammen om mange
aktiviteter. 1959.
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NUTIDEN
Grete Sørensen fortæller:
Det blev en radikal ændring i livsstil at flytte fra en 2-værelses lejlighed i Sundby til Vestamagers lille landsbysamfund.
Her var små pæne villaer, her var mange sommerhuse,
nogle var kun i brug om sommeren, andre blev anvendt til
helårsbeboelse.
Den sommer, vi byggede 1959, blev der lavet kloak i vejen.
Før da havde selv villaer måttet klare sig med spand (natrenovation).
Også fortov og kørebane blev anlagt den sommer. Alle kend-

Grete Sørensens sommerhusgrund på Avnbøl alle 23 er nu bebygget med et
storl og flot parcelhus. Foto: Helge Hansen 1997.
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te hinanden, men var selvfølgelig De's og på efternavn.
Man tilbragte mange flere timer udendørs end i dag - langtfra alle - heller ikke vi - havde fjernsyn, og grundlaget for en
sludder var næsten altid tilstede, når man tilfældigt mødtes.
I dag er chancen for små tilfældige sammentræf væsentlig
mindre. måske bl.a. fordi man i sin bil kører helt ind i haven,
og fordi man ikke har nødig at cykle eller spadsere i byen
efter varer, måske fordi hækklipningen er hurtigere, måske
fordi rensning af rendesten og fortov foregår sjældnere (ingen får i dag ondt af, at der ligger lidt fyrenåle eller grus i
rendestenen), måske fordi konerne og dermed heller ikke
børnene er hjemme om dagen, så man har masser af indendørs gøremål efter fyraften, måske fordi man ikke interesserer sig for hinanden.

Hjørnet a f Ingstrup Alle og Munkebjergvej ser noget anderledes ud nu end i
Jørgen Fager/is barndom. Området er nu fuldt udbygget som villakvarter. Lydia
Olsens datter og svigersøn bor nu i det hvide hus.
Foto Helge Hansen
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De små købmænds tid er forbi, de er udskiftet med store supermar-keder

som her ved krydset Kongelundsvej og Pilegård Alle.

Foto: Helge Hansen 1997.

I hvert fald er det nu sådan, at folk kan bo på vejen i flere år,
uden at du aner, hvordan de ser ud.

Oda Lagermand fortæller:
At bo på Vestamager i 1997 er nok som at bo i enhver anden forstad til København. Den ene pæne villa ligger efter
den anden . Vejene er blevet stille - ja selv stilleveje har vi
fået.
Byggelarmen er slut -børnene leger ikke på vejene mere,
dem har bilerne overtaget. Hækken ind til naboen er blevet
høj, mange har fået nye naboer, vi dårligt kender. Nybyggernes tid på Amager er forbi, men der er en kerne tilbage,
som husker en dejlig tid, hvor man kom hinanden ved.
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Søren Bertelsen:
Et replikskifte mellem to kvinder i en bus på Kongelundsvej
illustrerer lidt af den opfattelse, folk tidligere havde om
Vestamager. Den ene fortæller, at hun et flyttet ud i et hus i
den udstykning, der er gennemført ved Strandgården. Den
anden kommenterer: "Hvordan tør du bo derude ?". Veninden svarer: "Der er ingen risiko -politiet kommer hver dag
" .. Hvis folk søgte arbejde fortav de, at de boede i det sydlige Vestamager. Der blev også af forretninger i Sundby givet afslag til folk, der ville købe på afbetaling, hvis de kom
fra området. Synd var det, at nogle få bragte området i
vanry. Efter den store byggemodning standsede nedgørin-

Vestamager Centret rummer mange indkøbsmuligheder for Vest-amagers
beboere. 11970 kom den første byplanvedtægt for et område på Vestamager
nemlig omkring Ugandavej. Det indeholdt bl.a. bestem-melser om opførelse
af længe savnede børne-og ungdomsinstitutioner, kirke, bibliotek, posthus
og et indkøbscenter.
Det sidste blev dog først indviet knap 10 år senere.
Foto: Helge Hansen 1997.
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Vestamagers flotte vartegn, Skelgårdskirken ved Ugandavej, blev indviet i
1989.
Foto: Helge Hansen.

gen af området, der i dag et smukt viliakvarter med velholdte huse.
Hele området både nord og syd for Ryumgårdsvej hed i
mange år "Det fattige Vestamager"- et navn området ikke
længere fortjener, efter at store dele af området også syd
for Ryumgårdsvej er blevet byggemodnet og kloakeret.
Berlingske Tidende bragte fornyelig en artikel med overskriften "Fra lavprisstatus til eftertragtet boligområde ".
Artiklen rummede blandt andet følgende betragtninger:
Poul Skytte Høj er også EDC mægler, men inde midt på øen
i det, som han selv kan karakterisere som smørhullet.
Det er området mellem Kongelundsvej, Ugandavej, Finderupvej grænsende op til Kalvebod fælled. Det er et smørhul alene fordi, vi ligger i passende afstand fra både motorvej og lufthavn.
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Og så forventer vi meget stor interesse for at købe hus her
i området, når metroen bliver en realitet. Når endestationen
Vestamager er taget i brug, vil de fleste i området have en
cykeltur på højest 10 minutter til stationen
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PENSIONISTCENTRET
"PILEHA VEN"
Pensionistcentret Pilehaven blev indviet fredag den 24.november 1977. Centret skulle drives på samme måde som
det populære Bording Hus på Klitrose Alle.
Det vil sige et åbent center, hvor pensionisterne kunne
komme og gå, som de ville og deltage i aktiviteter, som de
til dels selv tilrettelagde.
Fra kommunens side ønskede man at de ældre selv ville give
centret indhold ved at komme med forslag til aktiviteter og
arrangementer. Inger og Erik Christiansen var centrets første bestyrerpar.
Hobbyklubben flyttede deres klublokale fra Vandtårnet til
det nye ældrecenter på Kongelundsvej 298.

Mary Petersen fortæller:
Vi kom første gang i januar 19 78 til et foredrag om økonomi
for pensionister.
Anden gang var en lørdag, hvor vi blev lokket til at danse
folkedans. Vi skulle kun have haft en kaffetår. Min mand var
glad for at danse, men havde aldrig danset folkedans.
I mange år havde vi meget fornøjelse af at danse hos Hans
Carlsen, som stadig leder folkedansen om lørdagen i Pilehaven.
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Hobbyklubben, som Vibeke Hansen ledede, deltog vi også
i. Min mand spillede kort.
Der kunne være 3 hold whistspillere, og pigerne måtte ikke
larme for meget, så blev der gjort opmærksom på, at vi støjede. Pigerne sad i "hulen" (vinterhaven) og snakkede og
strikkede. Generede hinanden godmodigt. Kl. 12 var jeg
med til at servere varm mad, som blev leveret fra Plejehjemmet lrlandsvej. Vi stod i køkkenet og øste op og rakte portionerne ind i stuen gennem lugen. En lang kø stod og ventede. De, som var dårlig til bens, fik bragt maden af de raske.
Agnes Behrent og jeg havde et fint forhold, hun hæftede
ender på alle mine nystrikkede sokker, jeg handlede ind for
hende.
En taxi med chauffør, Jens, hentede dem, som ikke var
mobile til selv at kunne komme i centret. Vibeke Hansen
solgte hobbyartikler, broderi, maleri, garn og træsløjd. Hun
arrangerede desuden den årlige skovtur.
Et år - da en af damerne fyldte 80 år, var der musik med
bussen. Den 80-årige gav sig til at danse i midtergangen,
mens bussen kørte. Dengang, da hun arbejdede på Københavns Rådhus som rengøringsdame, gik hun hele vejen fra
sin bopæl i Valby og til Københavns Rådhus.
Når centret holdt ferie inviterede vi medlemmerne af hobbyklubben hjem i haven, hvor vi 11 gange i alt var samlet gennem en 10-års periode. Jeg bagte vafler, det var blevet en
hel tradition. Nogle gange var vi 35. Man medbragte mad
og drikke, vi gav kaffe og brød. Min mand og jeg inviterede,
men ville ikke modtage penge for kaffe og brød.
Det var et meget blandet publikum men et stort sammenhold, selvom vi sad både i stuen og på 1 sal. Kirsten fortsatte efter Vibeke Hansen.
Vi gav 30 kr. i medlemskontingent, det dækkede for kaffe
og brød hele vinterhalvåret. Det varme mad kostede 15 kr.
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Der spilles mange slag kort i "Pilehaven". Når omsorgscentret har ferielukket
- mødes man privat som her på billedet, hvor hobbyklubben er på besøg hos
Gunner og Mary på Give Alle 1988.

Kirsten Thorvaldsen fortæller :

Jeg begyndte i Pilehaven i september 1992. Vi havde modtaget en pjece fra kommunen om, hvad der foregik på de
forskellige ældrecentre i kommunen.
Jeg faldt over Hobbyklub i Pilehaven, det var lige noget for
mig, da jeg er meget interesseret i forskellige slags håndarbejde. Jeg mødte op en onsdag morgen, hvor der blev
begyndt med morgenkaffe. Der var en hel del mennesker
både herrer og damer.
Da kaffen var forbi, delte de forskellige sig i smågrupper,
flere hold kortspil og 2 hold snakke-, sy- og strikkehold, et i
stuen og et på 1. sal. Det var alt det hobby, der var, så jeg
tror, der var skrevet forkert- der skulle stå hyggeklub i ste109

det for. Men det er dejligt at komme herop alligevel. Der bliver lavet mange forskellige arrangementer både her i huset og udenfor.
Jeg e r meget glad for at komme herop, det er dejligt at
komme ud at snakke med andre mennesker. Lederne er helt
perfekte, altid smilende og i godt humør - altid parat til at
arrangere noget for os. Der kommer af og til tøjparty, en
dame med creme og shampo - altid gode varer.
Det er bare en skam, at der ikke kommer flere mennesker
herop til hygge. Der er sådan set ikke kommet nye til i de
ca. 5 år, jeg er kommet her i huset.
Min mand Viggo Laursen - kom i frimærkeklubben, det var
han meget glad for. Han kom altid glad hjem og sagde: "Nu
skal du se, hvad jeg har købt i dag."
Så fortalte han om de små papirlapper, han havde købt. Han
solgte sjældent nogle, for han nænnede ikke at sælge nogle
af sin dubletter.
Der blev også spillet drabelige billardkampe på det "skæve"
billardbord.

Lydia Olsen fortæller:
Otte dage før jul 1993 mistede jeg min mand, og jeg gik en
stor ensomhed i møde.
Da der var gået et halvt års tid, fandt jeg ud af, at nu måtte
der gøres noget, jeg kunne ikke blive ved med at pleje min
sorg. Men hvad skulle jeg finde på?
Så sidst på sommeren 1994 kom der et program fra AOF
med vinterens aktiviteter, og jeg tænkte, her må.tte være
en løsning. Jeg kunne tænke mig at gå til engelsk. Jeg gik
til engelsk i skolen et års tid, og jeg kunne huske mange af
gloserne, skønt der var gået 70 år siden dengang.
Men det duede ikke, alle engelsktimerne var om aftenen,
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og da jeg er en "hare", ville jeg ikke gå nogen steder om
aftenen.
Så var der en annonce fra "Pilehavecentret" om sang torsdag formiddag.
Nu kendte jeg ikke "Pilehaven". Jeg havde hørt om det. Det
var et sted, hvor folk kom og spillede kort, byttede frimærker, og først og fremmest snakkede om sygdom, og ingen
af delene tiltalte mig. Men det der med at synge - det lød
tiltalende. Jeg har altid været glad for at synge og har sunget hele mit liv.
I min jyske tilværelse var jeg med i både sangkor og revy.
Som tænkt så gjort. Jeg meldte mig til og begyndte at gå til
sang i "Pilehaven" i efteråret 1994. Og hvor har det været
en dejlig tid, godt humør, søde kammerater. Man mærkede

Så er der atter udflugt med afgang fra pensionistcentret Pilehaven som her i
1997. Turen gik til Kalundborg. Pilehavekoret sang på Kalundborg Dagcenter,
derefter var der vandretur på Røsnæs med naturvejleder. En uforglemmelig
våd tur, hvor 52 personer deltog.

111

ikke, at man var ny på holdet.
Det har også haft til følge, at jeg er kommet med i "Pilehavekoret", og det er bare alle tiders.
Er der noget skønnere, end når Marianne (vores korleder)
med et rigtigt "gadedrengefløjt" kan få samtlige tredive sangere til at holde op med at snakke.
Men "Pilehaven" har også en første klasses leder eller rettere to. Doris sørger for arrangementerne, Anne sørger for,
at vi får kaffe, bistået af Eva, så hvad kan vi forlange mere.
Der bliver arrangeret udflugter og loppemarkeder blandt
andet, for slet ikke at tale om de gange, vi har fået lov til at
synge på plejehjemmene.
Og så er der timerne med lokalhistorie, hvor er det interessant, at høre nogen fortælle om Vestamager. Nu har jeg boet
herude i over 50 år, men hvor er der meget jeg ikke ved.
"Pilehaven" får hermed min varmeste anbefaling.

Pilehavekoret med Marianne Krag ved klaveret øver sig
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