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Focus pi Amagers historie

En iben konference

For forste gang er de tre lokalarkiver pA Amager giet

sammen om at a{holde en konference. Emnet lor kon-

ferencen er Amagers historie eller trek af sens histo-
rie, for naturligvis kan hele historien ikke behandles
p& en dag.

Konferencen finder sted lordag den 27. april og varer

Iia kl. 9.30 - 15.00. Pris for hele dagen incl. forplej-

ning er 50,- kr. Billetter kan kobes pi et afde tre arki-

ver:
Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling:
Kamillevej 10
Man 16-20, tirs 12-16, fre 12- I 5

Dragor Lokalarkiv
Stationsvej 9
Tirs og tors 13-l  7,  ons l3-20

Lokalhistorisk Samling, Sundby Bibliotek
Amager Centret, Reberbanegade

Dcccnrbcr 1995

Abent efter aftale.



Ed%.. /4...

Program for dagen:
9.30 Velkomst ved arransementskomiteen. Prrsen-

tation afdens medlemmer, dagens program og
ordstyrer Erik Housted.

9.45 Foredrag: Da Sundby blev skilt fra Tirnby, v.
Lisa Elsboll.

Pause.

10.45 Foredrag: Fredens Molle og de andre fabrik-
ker, v. Ole Hyldtoft.

I 1.45 Frokost

12.30 Foredrag: Koleraen pi Anrager 1853, v. Ger-
da Bonderup.

13.30 Foredrag: Amager og Saltholn, v. Kirsten
Hovgaard.

14.30 Orientering om planer og igangvarende pro-
jekter indenfor Amagers Historie. Ideer er
yderst velkomne fra bide deltagere og arran-
gorer.
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I(ort ovcr Anrager tegnet af Stephan Nicolas llolstein.
Kopi afkort lra Det Kongelige Bibliotek lra Frederik
d. V's At las.
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Da Sundby blev skilt fra Tirnby
Konfercncens forste forcdrag omhandler Sundbyernes
tudshi l le lse { ia 1'Arnby pr.  1.1. 1896, sir ledes at de
lrcrnover udgjorde to s:crskilte komrnuner. I 1902
blev Sundby en del af 'Kobenhavns l(ornnrunc. I ' -orc-
draget holdes af cand.phi l .  Lisa Elsbol l ,  som har spe-
cial iseret s ig iSundbys histor ie.  Lisa Elsbol l  v i l  ogsi
vrre kendt for mange'firnby borgere, som har delta-
get ihendes byvandringer iTirnby Konrmune.
Lisa Elsbol l  v i l  i  s i t  foredrag komme ind pA det pol i t i -
ske spil og baggrunden lor oprettelsen af Sundby sorn
en selvstendig kontmune. En aI' Arsagerne var den
eksplosive befolkrr i rrgst i  l r  akst i  Srrrdbyerne.

Amagerbrogade ved hjornct a1' Iyrolsgade, ca. ] 902.



Fredens Molle og de andre fabrikker

Un iversitetslektor OIe I{yldtoft stir for dagens andet
foredrag om Amagers industri- og rniljohistorie. Han
vil fortrelle om en raekke af de kilder, der kan inddra-
ges i en undersogelse af denne side af oens historie.
Rog og lugt fra industrivirksomheder blev omkring
1850'erne underkastet lovgivningen og offentligt til-
svlt.

Fredens Molle var navnet pi en oliemolle, bygget i
l719 af Rol los Lloogkerk. Fra 1833 begyndte Owen,
en senere ejer, at fabrikere patentgodning, en blanding
af forskellige godn ingsstoffer, som tilvirkedes af ho-
vedstadens renovation. Der blev tillige pi mollens
grund anlagt fabrik for svovlsyre, saltsyre, ammoniak;
salmiak og mange andre kemiske produkter. Virk-
sornheden blev nedlagt i 1903 og indlemmet i AiS
Dansk Svovlsyre og Superfosfatfabrik i Kastrup.
Lugten og rogen flyttede med.
Svovlsyrefabrikken eller Kastrup Moghus, som den
blev kaldt, havde "horrible forhold for arbejderne",
som der star i SiD Kastrups nye jubihumshaefte. Her
stir endvidere: "SognerAdet iTArnby klagede til re-



gcringen over de fattigbylclcr, som lablikhcn
sognct tued dc nrange otlclagtc albcjtlcrc.
Onrkring ir 1900 val cicr 3,25 gange si stolt
v:rr pfi Svovl- og Godn ings lirbr-ikkcr sonr det
sni t l ige pi  landsplan."

lagclc pii

sygcli'a-
gcnncn.r-

A/S Dansk Svovlsyre og S upcr'Ibs latfablik, ca. 1904.
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Kolera pi Amager 1853

Et af eftermiddagens foredrag er om koleraepidemien
pi Amager afdr.phil. Gerda Bonderup, som ogs& har
skrevet bogen Clrolera-Morbro'er og Danmark. Heri
kan man finde nedenstiende citat. som koft beskriver.
hvad der skete pi Amager, da koleraen kom, og som
uddybes i foredraget pi konl'erencen.

"I syndebuksh istorien fra Arnager stodte de to sam-
fundstyper fra storby og land kraftigt sammen. Pi
Dragor ner var hele sen et agrarsamfund med et
kommunestyre, der bestod afen rekke girdmend og
birkedommeren. Nordpi l6 Sundbyerne - Sundbyoster
og Sundbyvester - der udgjorde den varste slum med
lave og usunde boliger. Adrninistrativt li de i periferi-
en lor sogneforstanderskabet iTirnby, hvis bonder
forlrngst havde set sig gale pi de fattige byarbejderc,
der kun l6 sognet til last. Lige meget hvad legen bad
om for at h.jrlpe de fattige i nord, fik han henholden-
dc svar el ler direktc afslag. Ved al  lade sundbyboerne
gi til grunde kunne man afstraffe syndebukken, der
selv havde slebt sygdommen ind fra hovedstaden."
(Cerda Bonderup: Cholera-Morbro'er og Danmark,
1994. s.212.)



I bogen Fra vugge til grav af Inger Kjrr Ottzen kan
folgende statistih orn kolclaepiden ien Iindes:
I Tirnby sogn dode 32I afkolera, pi en urined dode
295, l/16 af sognets beboele. Sogneprastcn Jolgen
Hj orth Lautrup rndLtte indvi en Iille selvrroldcrkirkc-
gard som begravelsesplads for at fi plads til alle de
dode pi kirkegirdcu. Prcsten havde forstieligt nok
natlige mareridt om sygdom og dod og si ligkister lbr
s ig.

Jorger.r I-Ij ort Lautrup, sogneprest vcd 'fir-nby Kirke
185 0- 1854.
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En irbog

Det er konferencearrangorernes hib, at
initiativet munder ud i en irbog om
Amager. Precist hvilket indhold og hvilken
form bogen skal have, er endnu ikke
fastlagt.

AIle er velkomne til at komme med ideer og
forslag.

Henvendelse til et af de tre lokalarkiver pi
Amager.



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 50 09 76

AeNn{csrro:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling pd Kastrupgdrd:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - sondag 14-17
onsdag tillige 19-21


