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Isvintre
Den hvide vinter er over os og fejemaskinerdominerer gader og veje. Sjappetligger tykt og gor enhver
cykel- og gitur til et mareddt, skont det der rned
snerydning er blevet en ret se effektiv sag, saflrmenlisnet med fortidens"snekrads".

Fej ernaskine pd Tommerupvej.I 979.

Snerydningi Ullerup
Snerydningenvar tidligere en opgavefor bylaugetog
i bogen Til Ullerup beskriver Ib Svendsepsnerydningsprocedweme:
"At der har veret meterhojt
med sne, kan dok-umenteres
med fotos. Snekasteme
kunne ikke kaste si hojt,
men man klarede problemet
ved at banke et par
vognstenger ind i den
allerede opkastede sne og
derpi legge sidestykketfra
en stiwogn op pA ladet,hvor
der stod en snekasterog
eksoederede
den videre. Det
var rovrigt ikke nogen dirlig
tjans at vere snekaster.Rent bortsetfra at man kunne
tjene lidt ekstra derved, gav det ogsi anledning til
hyggeligt socialt samvar. I den forbindelse var det
meget praldisk, at landsbyensmere eller mindre
autoriserede vrrtshuse li ian'::rt fordelt langs
ytDeruDl sne. 1yzy.

Tommerupvej.Man kunne f. eks' stille den forste
torst bag kobmandeni Viberup, energiskgrave sig
liem til "Cafe Cykelhjulet" alias "Mellemsmeden"og
ende hos kobmandeni Ullerup, som man si efter
bedsteewe og okonomiskformeensogleal torlaegge'
Si vidt jeg har forstiet, var de forskellige gArde
forpiigtet til at stil1e med mhdst en maird, og hele
menagerietblev koordineretaf denvalgte snefoged."

NordreRosefur.
Ca.1960.

Snekrads
I bogen Lillebror fra Salwrrksvej beskriver Karl
Pedersensnerydningenfra omkring 1930pi folgende
mAde:
"Uanset de mange arbejdspladseri kommunen var
konjunktureme skyld i mange arbejdslose, isrr
blandtufaglerte. Det var tredivemessvobeog det har
I sikkert hsrt om fsr. Rakkeme af arbejdslosevar
lange, n6r de dagligt stillede til kontrol i Arbejdsmrndenes Forbundpi Saltvarksvej,og pi RAdhusets
socialkontor mitte mange endnu dirligere stillede
modeop til den ugentligeudbetalingaf socialhjalp.
-si
Ikke si underligt at mangesom muligt om vinteren
provedeat fi et snetegn- retten til at melde sig hos
de udpegedesnefogederi kommunen,nir der var faldet si megen sne, at snekastningskulle ivaerksettes.
For 1938 var der en snekastningsordning,
hvorefter
ejendommeaf en vis storrelseskulle stille si og si
mange mand til snekast.Nu blev det betalt over
skatteme.For mangekunne det vere et hArdtjob, i
dArlig fsisk kondition og med almindeligt dagligtoj
med eller uden en tynd overfiakke og fodtoj, der
mindst af alt var egnettil snekast.Aviser giorde god

n14teunder skjorten.Naturligvis blev der trods kuldln kompenseretpi energienog ikke al sneenbletr
flyttet. Men de penge, det gav at gi pA "snekrads",
var alligevel mere vaerdend den dagligeunderstottelse."

AmagerStrand i sne.
Ca. 1960.

De KastrupskeAlper
Helt tilbage i 1881oplevedeKastrup en isvinter, som
aldrig for. Illusheret Tidendehavdeen reporterog en
tegner pa stedetog k-unneberette folgende:
"De Kastrupske Alper er nararet pi den nyeste geologiske formation, som i disse dagehar taget kobenhavnemesvidenskabeligeinteressefangenog har udrustet adskillige polar-ekspeditionertil den interessanteo Amager, der ligger Ksbenhavn sAnrr og dog
kun gastes af hovedstadensbeboere, nar naturkrcfterne en enkelt gang gjore den til sLrrepladsfor ekstraordinrre optrin som en ildebrand eller i narvrerende tilfelde - merkelige isformationer. Sidanne
hdtredte pludselig natten mellem sidste sondag og
mandag, da der under indflydelsen af sterk storm og
hojvande i labet af et kvarter skete en sA vrldig
sammenpresningog sammenskruningaf isen, at der
ved broen udfor Svovlrynefabrikeme i Kastrup dannede sig et isfield pi en 30 fods hojde, der knuste
brohovedet,rev palene op, afrev og bojede broskinneme, forle en evert "Elisabeth" om bag isbjerget,
hvor dens master skimtes pi vort billede, lagde sig
med hele sin enorme vegt over et andet farloj,

"FamiliensHib", hvis bagstavnpi vor tegningsesat
rage frem af ismassen,og valtede bjergningsdamperen "Harriet",derdogvar korrmenpi ret kol igen.da
vor tegner tirsdag morgen ankomtil stedetefter en
forholdsvisfarefri rejsevia Kristianshavn,for at give
dem af vore lasere, der ikke personlighave taget
naturfanomenet i ojesyn, en forestilling om dets
udseende
og omfang."

Isbjerg vedKastrup.
Tegnetaf Karel Sidiwy, Illustreret Tidende.

Nu afdsde Aksel Theisen fia Kastrup fortpller om
De KastrupskeAlper, at man byggedeen lille restaurant pa toppen af isbjerget og opstilledekarruseller,
si det blev en hel Dyrehavsbakke.Det hele stod pA i
3 mineder, men si var isen og sneenogsAtiisidst si
sort somkul.

De KastrupskeAlper.
1881.
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