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Amagerlands Fj erkrreavlerforening

'IAmby Kournune har mange foreninger med mange
forskellige fon.nil. Der er foreninger med okonomi-
ske, religiose, politiske, sociale og kulturelle fonnil -

for at nrvne nogle store hovedgupper.

En af dissc lbreningel er Amagerlands lJcrklaavler-
fbrening, hvorfra Lokalhistorisk Samling har en del
rnateriale, bl.a. forhandlingsprotokoller, medlernsli-
ster og udslillingsblade.

Holmblads ejendom, Honsegirden, Arnagerbro-
gade.
Stine lbdrer hsnsene, ca. 1900,



Foreningen stiftes

Den 20. februar 1894 rnsdtes 13 herrer i etablisse-
mentet Amager Tivoli i Sundby og dannede en Fjer-
kraavlerforening for Amager. Flerrene refererede til
sig selv som Honse- og Duevenner, og kunne i det
fsrste reierat fastsli, at oprettelsen af foreningen blev
ensstemmigt vedtaget. Hvorvidt denne afstemning
forst blev afholdt efter at klokken havde passeret
midnat, melder historien ikke noget om, nren i de
efterfolgende henvisninger til stiftelsesdagen er det
altid den 21 . februar.
Blandt de 13 var en fabriksbestger, en betjent, en
entreprenor, to sogneradsmedlemmer, en kobrnand,
en detailhandler, en restaurator og en jordbruger og
alle var fra Sundby. Der er siledes, niir medlemsli-
sten i de folgende ir gennemses, tale om et varieret
udbud af profcssioner. Fclles for dcm er vcl, at dc
alle hsrer til den bedre stillede del af befolkningern.
De er ikke opdraettere af profession, men klarl af
interesse.
Fonnand blev Carl Hygom, som var l'orrnand i de
nrste 7 ir. Et af de fsrste punkter pi dagsordenen var
tilgang af nye medlemmer og afholdelsen af en ud-
stillins.



Stiftelsesfester

For en ung fbrening er I Ars-dagen for foreningens
stiftelse en stor begivenhed, og Amagerlands Fjer-
liraeavlerforening forstod da ogsi at fejre dagen med
maner. De folgende 5r blev altid fejret rned en god
middag og taler. Fra festen i 1896 berettes folgende i
Ibrhandlingsprotokollcn:

I/ed Maaltidet der tog sin Begtndelse kl. ca. 9 1/2,
hvor der serveredes med Dyresteg samt koldt Bord,
Snaps og A| herskede den hjerteligste Stemning, og
hvor Formanden Hr. Hygom... bsd Velkomnten....
Efter Maaltidet blev der drukket nogle glas Punch,
og blev der ligeledes bortloddet en Del Hons og
Duer, som dels var skjcenket af nogle af Foreningens
Medlemmer, og dels vare indkabte af Foreningen.
Under Festen blev der musikeret af nende Musikere,
der af Foreningen blev betalt med 3 kr. Festen under
hvilken der hele Tiden havde hersket den hjerteligste
Slemning sluttede henad Morgenstunden under
Dundrende Leveraab for Amagerlands Fj e r kreavler-
forening.

Ingen tvivl medlemneme har vist haft en god aften.



Fru Ouscher Petersen lbdrer sine hons i girden til

Vi l la Sovang. Ca. 1890.



Arene under Hyllested

J.Hyllested var formand i nrsten 25 hr, fra ca. 1,916
til 1938. Perioden er kendetegnet ved en stabilisering
af foreningen. Man fAr sit eget logo tegnet i 1925.
Man udstiller mange forskellige steder og samarbej-
der bl.a. med Rhode Island Reds Klubben. Man star-
ter en filmoptagelse om klubben, og landbrugsmini-
ster Madsen-Mygdal bliver Praesident for foreningen.
Man ffir nyt medlemsbiad, og der indledes forhand-
linger rned Danmarks Fjerkreavlerforening under
Kobenhavns Bykreds om betingelser for indtraden i
denne forening. Disse forhandlinger ender med en
indmeldelse i  1936.

Men der er ogsi tegn pA uro i disse ar. Medlemstallet
er stadig dalende og er i 1933 nede pi 41 medlern-
mer. Foreningens avlscentre mi nedlegges, og
foreningen plages af indre stridigheder. I 1933 udgAr
nestfonnanden af foreningen, fordi hans erespramie
blev frataget ham, idet hans hane ikke var af eget
tilirg, men indksbt, og et bestyrelsesmedlem udgir i
1936 af bestl,relsen pi gnind af skaenderier med
udstillinssdommere.



Annoncen fi'a Jubilcurnsudstillingen som dcn
blcr, bragt i lokalaviscrnc. 1993.



Amager Travbane

Amagerlands Fjerkreavlerforening begynder at holde

dcres udst i l l ingcr pA Arnagcr Travbanc og i  rnange Ar

udendors. Dette gjorde, at man var rneget a{hrngig af

vejret og rnange udstillinger er blevet odelagl p.g.a

regn. Man begyndte at lave propagandaudstillinger
pi TArnby Skole, og forsogte pi denne nade at rettc
lidt op pi foreningens hirdt betrrngle okonomi.

Opgangstiderne i 60'eme afspejlede sig i Amager-
lands Fj erkreavlerforening, idet medlernstallet steg
stot og roligt, og det samrne giorde kassebeholdnin-
gen. Foreningen har i 1960 67 rnedlemmel'og i 1968
el tal let  oppe pA 112.

I forhandlingsprotokolleme er en del snak om en de-
ling af Dannrarks Fjcrkrcavler Forening, siledes at
erhvels- og race{erkraavleme
blev selvstandige foreninger. Den
15. juni 1971 oplyser O. Agerlin
Niclsen pi bestyrelsesnodet, at en
deling er sket.
Hobby'udstillinger med beshgtede
foreninger begynder.

Modeme honse-
hus.



En Tirnby Forening
I1981 prreciserer foreningen efter en
foresporgsel fra kommunen, at Amager-
lands Fjerkrreavlerforening er hjemmeho-
rende i Tirnby Kommune.
Foreningen lever stadig i bedste velgS-
ende med Gorm Nielsen, Sundby, som
formand og afholder hvert 5r store udstil-
linger i Amagerhallen. Et sted fyldt med
mange traditioner for foreningen.

Poul Feldvoss ibner udstillingen i Amagerhallen,
1986.
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