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I november maned setter lokalhistorisk samling focus pA 3 lyper
altilfl)ttere i vores kommune.
Den svenske indvandring skildres i fotoudstiliingen "Fra Sverige
tii Danmark", der vises pi. hovedbiblioteket fta den l1 .11. til den
22. t  1 .
En anden ny gruppe beboere i kommunen er brobisseme. Deres
liv i campen og arbejde pA Peberholm fortlelles der om i en foto-
udstilling p6. biblioteket i Vestamagercentret fra den 3. I 1 -22. I 1 .
Dennne udstiliing er arangeret afbiblioteket pA Vestamager i
samarbejde med lokalhistorisk samling.
Hertil kommer en udgivelse aferindringer fra Vestamager " Ny-
hvooere nA Vectamroer"

Den 25 november fejrer pensionistcentret Piiehaven 20 drsjubi-
leum. og i den anledning udgives erindringshleftet "Nybyggere pa
Vestamager". Erinddngerne er skrevet af pensionister, der har
deltaget i en r&kke erindringsmoder pd "Pilehaven".
Hrftet udgives den 26.11 og kan kobes for 40 kr. pA Tirnby
Kommunebiblioteker.
I det folgende gengives nogle kofie uddrag fra h?eflet:

Lilly Erlandsen fortellerom litet i landsbyen Tommerupi
Ugandavej var i min bamdom kun en markvej, siden blev den en
gusvej og i dag en flot asfaltvej. Bonderne, der havde jord ud til
vejen, skulie selv vedligeholde den. Der hvor Skelgirdsskolenr er
idag, havde vi et srykke jord, hvor vi greessede vores ko. Om mor-
genen skulle min bror, inden han gik i skole, trakke koen pd graes,
sa han skulle tidligl op fbr at na det hele. Der var et stykke vej fra
Tommerup og demd. Officielt hed vejen Tommerup Stmndvej,
men i daglig lale blev den kaldt Felledvej. Den varjo adgangen ti1
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dcn jord. cler ld orri l<ring Ugandavcl oc l(ongelunds\ej- og hvor ri
ogsa d,!-rkede gronlslgcr lbmdcn pi ltrarkerne hjemnc iTom-
mcrup.
l)er var i l<ke langt l ia disse.iordstyklier ud ti1 vanclet. Selvon far
o.q ardle joidbrugere gravedc grofter. sii vcndet kunne ledes bort,
skcte det. at rnarl(erne bLcv ovcrsvommet - vi talcr om tidcn l'or-
den store inddlcmning.t l\,lin mor har foftalt. hvordan de engarg
millc stlge si.e l icm i cn robid tj l  de rnarl(er, hror de dlrl iede asi-
cr. og hostc delrr fra biden. \ra[det ble\' ]edet ud i en kanal. og en
vindmollc sorgecle lbr lrt lA det pumpet LLd i I(alveboclcrnc.

De: plq.s ta markerne red Uganaa'ej I baggiu.den ser Pure! og digeLaueers lrndd.llc

I)cr plojcs pd markcrnc led lJeandar,ej. I baggrundcn ses punrpc
og digelaugets vindmolle. Ca. I950'erDe.
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Jorgen E.J. Fagerli, der erfodt i Kobenhavn i l933,forteller
Vi boede i min tidligste bamdom hver vinter i byen, men flyttede
om lbrAret til TArnby. hvor vi havde 2 parceller pi Ingstrup A1lc

38 og 40. Der boede vi til sent pa efteraret. Parcellerne havde ve-
ret i familiens eje siden. de blev udstykket af]-ojtegaarden i 1928.
Fluset vi boedc i, var et pudset trehus pa 50 kvm. Der var ikke
indlagt vand, det hentede vi fra vores egen brond. Maden blev ti1-
beredt pA et komfur, hvor vi fyrede med kvas og br&nde. El og
kloak fik vi fsrst efter, at kdgen var slut. sd vi mitlc klare os med
pctroleumslamper. karbidlamper og et gammcldags lokum. Vejene
var slaggeveje med grofter pA begge sider

Margr et h e M o.ds e n fo rtE I let :
For vores lille familie blev besettelsen hurtigt en alvorlig realitet.
Min far, Karl Madsen, arbejdede pa havnen som spilman, og i be-
gyndeisen af april 1940 blev han sendt med et skib til England.
Skibet blev beslaglagt og slebt ind til Bergen af tyskerne. og min
far blev sendt til interneringslejr ved Llamborg. Han kom hjem ef-
ter et hah,t d.rs forlsb. Rederiet ville intet gore for os, sA min mor
mitte gd pi socialkontoret for at th hjelp, si vi ikke sultede. Hun
var selvfolgelig meget bekymret lor min far, og hun havde ogsa
grund til at vlere bekymret, da hun vaj englender. Da min far kom
hjem, fik han arbejde i forbindelse med inddemningen af falle-
den, bl.a. var han med tii at bygge den store sluse ved Kongeiun-
den.

Thorkild Kri s tians en forte I ler :
Forst i 1955 fik vi indlagt lys, og vi skulle helt ftem til orftring
1966, for omredet blev byggemodnet og bl.a. kloakeret. Gennem
en mand, der hed Basan, kobte vi i 1964 et typehus, som han se-
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rieproducerede og rejste pe 8 uger. Det var pa 50 kvm, det mafte
ikke vere store, fordi omrddet dengang ikke var byggemod€nt,
og der mdtte kun bo to mennesker i huset. Efter 1966 gik vi sA
igang med at bygge til.
Valget af Bassan sont leveranclar af et Lypehus skabte store pro-
blemer for Thorkil^ Kristiansen og blev genstand for omtale i
dagbladet Akluelt. En omtale, der kasler et lys henoyer Vestama-
ger og fofi.pller om en periode, hvor pantebretshajer og bolig-
spekulanter boltrede sig i omrdcler, derjo ogsit tiltral<. mennesker
med store sociale problemer. " Del fauige Ilestamager " bley et
begreb i fol l.,e munde .
I ALJueh stod der bl.a. . "Bassan snod mig ibr 1972 kr. Og i de
sidste fire 6r harjeg kempet for at fa pengene igen",foft€ller Th.
Kristiansen ,Amager . Kristiansen er en afde mange mennesker,
der pA baggrund af Aktuelts omtale afBassan-sagen,har henvendt
sig til bladet, fordi han foler sig snydt og bedragct af den nu bort-
rejste Bassan. Th. Kristiansen ksbte for en del dr siden et som-
merhus af A./S Prebyg og dermed af boligspekulant Jaques Bas-
san.Sommerhuset -et helarshus - skulle opfores pA en grund, som
Kristiansen havde erhvervet sig i Tommerup pa Amager. Huset
blev bygget og byggesagen afsluttet i 1966

Mene Buklancl fortceller:
I for6ret 1955 fl)4tede !i ind sammen med svalerne. Der kom 2
par hvert ar i de to forste ar og 4 par de efterfolgende indtil 1995,
hvor der ingen svaler kom.
Vi var med i 3 byggekak, inden vi landt et firm4 som byggede
vore hus, selvom det ogsA kakkede. Vi fik tegnet et Banco hus. Vi
var de forste pa vejen. som byggede et rigtigt hus. Det var i foraret
1955.

4
November 1997



E/<,44'il24 d4. . .

Tdmby Kommune var sver at fa tilladelser fra. Vi mAtte kun tage
Tamby h6ndverk€re til at l€gge vand ind, men forst dajeg lruede
med at tage en kloakmester udefra" gik de igang hos os. I 1956 var
der strejke ove_r hele byen, dette gik ud over voft byggeri, sd vi
blev forsinl<et.'
Brondene klrnne godt s€etle vand op nedefra. Da brsnden var ble-
vet stobt, blev dat regnvejr, sa grunden blev ovcrsvonmet og yar
d€t hele vinteren. Vinteren matte tilbringes i paphusel med kun et
gasapparat som eneste varmekilde. Hvis det havde vEret i dag,
ville man have lernet alle 4 born. Vardet forsvandt, sa byggedet
kunne komme videre.

Sommerhuset allgses i
cobsen pa Solimanvej

1960'erne af et helirshus hos l-amilien Ja-
7

' orsenskonsrorhmdlingerne ur brudr sammcn. og lrndcr ur Emi l| eo.kordiki Msslindonla8d b1*
koi !d vedbgcr, folketnser
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Man kunn€ se, at byggeriet sked fremad. Ndrjeg kom hjem fia
arbejde, var stilladset ryldt med sten og oprot morlel. I l{,rbet af
kofi tid var det konrmet i fejsehojde. En overligger, som vejede
500 kg, lagde vi op ved et vippesystem en sondag morgen kl 4, si
der ikke skulle sta nogen og grine afos.

Kirsten Thorvaldsen fortceller om tiden efter en tvlllingefodsel i
1957:
Det var drojt med tojvask. Jeg kogte tojet over gassen og skyllede
det udenfor. Flenderne var blifrosne og n€sten fslelsesiose om
vinteren. Drengene blev dobt i Tirnby kirke afpastor Strunge. Jeg
havde stor glede af vores store pige. Hun kunne give den ene af
tvillingeme flaske, mens jeg gav den arden, sa blev vi fti lbr alt
for meget skriged.
Da drengene blev lidt storre, varjeg igen ude i plantagen og pluk-
ke ebler. Nogle gange havde jeg dem med, andre gange blev de
passet af en nabo. En overgang kunne vi leje en vaskemaskine lor
en hel eller halv dag. Vi var jo 5 personer nu, og det var en stor
lettelse med sA meget sengetoj. Men det var dyrt at lcje, sa det var
ikke sa tit det skete.
Jeg kom en del pi Kofoeds skole der havde en afdeling pA Na-
bogarden p6 Kamerunvej. Der kunne bomene blive passet, mens
vi koner syede brugt toj om ti1 os selv og vores bom. Vi fik tojet
pa skolen. Der var en darne, der hjalp os med at klippe og sy. Dct
var meget rart. Vi kunne ogsa vaske toj i et stort vaskehus med fle-
re grukedler og masser af baljer. Det var rafi at sti indendors i
varmen.

Lydia OlsenJbrteller:
Der lA sa et hus pd Kongelundsvej 488 ved hjornet af Natalvej.
Der var ksbmand i den ene ende. den arden stod tom. Vi lante sd
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2000 kr og lejede den tomme butik i aprii 1955. Der var sA kob-
mandshaadel i den ene ende af bygningen, og vi startede mcd ki-
osk og legetoj og syarlikler i den anden ende.
Da vi havde haft butikken et par md"neder, blev der knas i foreta-
gendet. Mandcn, vi havde lejet butikken af- var ikke ejer af huset,
fik vi at vide. og nu vi1le ejeren srelge husel. Gode rAd var dyre,
b1€v vi smidt ud, ville det koste os dyft.
Pa Helder Alle havde vi et L6n hos en vel$elerer. Da min mand
klagede sin nod til ham, svarede han, at hvis vi kunne skaffe 8000
kr, ville han sorge for, at huset blev vores. J€g havde en bror i
Amerika, som heldigvis kunne lAne os pengene, og sa var vi plud-
selig blevet kobmlend.
Sd begyndte problemerne for alvor. Forst brod min mand vaggen
ned mellem de to butikker. Sd kom overdyrlegen for at inspicere.
Vi.ggen matte vi ikke bryde ned, men nu var det jo gjofi Vi skulle
sA seette en handvask op, for han kom igen n&ste gang. Vi satte en
hindvask op, men da vi ikke havde noget vand, brugte vi vasken
til at l&gge folgesedler i, nir olmaend og deslige havde vieret her.
Sd kom dyrleegen igen, han brokkede sig, da han si papireme i va-
sken. Vi forklarede ham sA. at vi ikke havde vand. Men sa skuile
han nok sorge for, at vi lik vand. men han gjorde heller ikke mere
vrovl.
Sa fandt kommunen ud af. at butikken ikke matle have facade ud
mod Kongelundsvej pd grund af den voksende trafik. Men min
mand var ikke ridvild. Mens huset nu 16 nord-syd, gav han sig til
at bygge et ny1, der la ost-vest. Og det var er syn for guder.
Det nye hus kom til at gA tv!e$ igennem det gamle, si alle eks-
peditioner foregik imellem mursten og kalkbaijer. Det var lidt be-
sverligt, men kedeligt vaf det ikke, og kundorne tog det med et
stralende humor.
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Johannne s Rasmuss en fort@llet
Tilslutningen til bibelkredsen hvor vi holdt mode 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 b1.a. arkitekt Verner Harig, og han tilbod at
tegne et hus, og han ville ikke have noget honomr. Vi fandt en
grund, som kom til at ligge lige pa kanten af "Storbyens ber-
me". nemlig p6 hjornet af Oliefabriksvej og Ryumgardvej. Jeg
vil ikke pasta, at vi havde penge i storre malestok, men en dei
af grunden fik vi foreret af Hans Raagaard. PA en eller anden
merkelig made kom pengene - nogle betalte endda for al fd lov
til at arbejde pa byggedet. I ovrigt var slagordet pa byggepiad-
sen: "SA 1€enge Amagerbanken har penge, har vi det ogsa." Da
det bl€v sommer, gik vi i gang med byggeriet, som byggede pa
frivilligt arbejdskraft. Vi tog en tom derude aften efter aften, og
ud af d€tte voksede et uforglemmeligt kammeratskab.
Den 21. november 1959 var menighedshuset feerdigt.

Der var bade store og sma hjelpere ved byggeriet afmenigheds-
huset pa Olielabriksvej i 1959.

t"\a,
I
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af 1o-
kalhistorisk interesse. si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 46054s

AeNINGSTn:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgfr rdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Plydsen, Amager Standvej 350:
I(astrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
l rAbent: Lordag og sondag l3-17


