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I novembermanedsetterlokalhistorisk
samlingfocuspA3 lyper
altilfl)ttere i voreskommune.
Densvenskeindvandringskildresi fotoudstiliingen
"Fra Sverige
tii Danmark",dervisespi. hovedbiblioteket
fta den l1 .11.til den
2 2 . t1 .
En andenny gruppebeboerei kommunen
er brobisseme.
Deres
liv i campenog arbejdepAPeberholm
der
om
i
en
fotofortlelles
udstillingp6.biblioteketi Vestamagercentret
fra den3.I 1 -22.I 1.
Dennneudstiliinger arangeretafbiblioteketpAVestamager
i
samarbejde
medlokalhistorisk
samling.
Hertil kommeren udgivelseaferindringerfra Vestamager
" Nyhvooere nA Vectamroer"

Den25 november
fejrerpensionistcentret
20 drsjubiPiiehaven
leum. og i denanledningudgiveserindringshleftet
pa
"Nybyggere
Vestamager".
Erinddngerne
er skrevetaf pensionister,
derhar
pd "Pilehaven".
deltageti en r&kkeerindringsmoder
Hrftet udgivesden26.11og kankobesfor 40 kr. pATirnby
Kommunebiblioteker.
I detfolgendegengivesnoglekofieuddragfra h?eflet:
Lilly Erlandsen
Tommerupi
fortellerom litet i landsbyen
Ugandavejvar i min bamdomkun en markvej,sidenblev denen
gusvej og i dagen flot asfaltvej.Bonderne,
der havdejord ud til
vejen,skulieselvvedligeholde
er
den.Der hvor Skelgirdsskolenr
idag,havdevi et srykkejord, hvorvi greessede
voresko. Om morgenenskullemin bror,indenhangik i skole,trakkekoenpd graes,
sahanskulletidligl op fbr at na dethele.Der var et stykkevej fra
Tommerupog demd. Officielt hed vejen TommerupStmndvej,
meni dagliglaleblev denkaldtFelledvej.Denvarjo adgangen
ti1
skeleiirdskolcnbl*orfic,euindvlcri*pknberlgTl.menbygg*iermn.dcallc(dc,l963Arctefrft,lr6tbe
grndt de fonte I50 el*d pt skoicn
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dcnjord. clerld orril<ring
Ugandavcl
oc l(ongelunds\ejog hvor ri
gronlslgcrlbmdcn pi ltrarkernehjemnc iTomogsa d,!-rkede
mcrup.
l)er var il<kelangt lia disse.iordstyklier
ud ti1 vanclet.Selvon far
o.qardle joidbrugere gravedcgrofter. sii vcndet kunne ledesbort,
skcte det. at rnarl(ernebLcvovcrsvommet- vi talcr om tidcn l'orden store inddlcmning.t l\,lin mor har foftalt. hvordan de engarg
millc stlge si.elicm i cn robid tjl de rnarl(er,
hror de dlrliedeasicr. og hostcdelrrfra biden.\ra[detble\' ]edetud i en kanal.og en
vindmollcsorgecle
lbr lrt lA det pumpetLLdi I(alveboclcrnc.

De: plq.s ta markernered Uganaa'ej I baggiu.denser Pure! og digeLaueers
lrndd.llc

I)cr plojcspd markcrncled lJeandar,ej.
I baggrundcn
sespunrpc
og digelaugets
vindmolle.Ca. I950'erDe.
'trJdoimjqq'rf'rtr,iryid(!c!rii9.ibrslxdrLnoroi[rL1]!oerirfud,LrbrlsdrdL
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Jorgen E.J. Fagerli, der erfodt i Kobenhavn i l933,forteller
Vi boedei min tidligste bamdom hver vinter i byen, men flyttede
om lbrArettil TArnby.hvor vi havde2 parcellerpi IngstrupA1lc
38 og 40. Der boedevi til sentpa efteraret.Parcellernehavdeveret i familienseje siden.de blev udstykketaf]-ojtegaardeni 1928.
Flusetvi boedc i, var et pudsettrehus pa 50 kvm. Der var ikke
indlagt vand, det hentedevi fra voresegenbrond.Madenblev ti1beredtpA et komfur, hvor vi fyredemed kvasog br&nde.El og
kloak fik vi fsrst efter, at kdgen var slut. sdvi mitlc klare os med
pctroleumslamper.
karbidlamperog et gammcldagslokum. Vejene
var slaggevejemed grofter pAbeggesider
Margr eth e M o.dsen fo rtE I let :
For vores lille familie blev besettelsenhurtigt en alvorlig realitet.
Min far, Karl Madsen,arbejdedepa havnensom spilman,og i begyndeisenaf april 1940 blev han sendt med et skib til England.
Skibet blev beslaglagtog slebt ind til Bergenaf tyskerne.og min
far blev sendttil interneringslejrved Llamborg.Han kom hjem efter et hah,t d.rsforlsb. Rederietville intet gore for os, sA min mor
mitte gd pi socialkontoretfor at th hjelp, si vi ikke sultede.Hun
var selvfolgelig meget bekymretlor min far, og hun havde ogsa
grund til at vlere bekymret,da hun vaj englender.Da min far kom
hjem, fik han arbejdei forbindelsemed inddemningen af falleden, bl.a. var han med tii at byggeden storesluseved Kongeiunden.
Thorkild Kri stiansenforte I ler:
Forst i 1955 fik vi indlagt lys, og vi skulle helt ftem til orftring
1966, for omredetblev byggemodnetog bl.a. kloakeret.Gennem
en mand, der hed Basan,kobte vi i 1964 et typehus,som han se3
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rieproduceredeog rejstepe 8 uger. Det var pa 50 kvm, det mafte
ikke vere store, fordi omrddetdengang ikke var byggemod€nt,
og der mdtte kun bo to menneskeri huset.Efter 1966 gik vi sA
igang med at byggetil.
Valget af Bassan sont leveranclar af et Lypehusskabte store problemer for Thorkil^ Kristiansen og blev genstand for omtale i
dagbladetAkluelt. En omtale,der kasleret lys henoyer Vestamager og fofi.pller om en periode, hvor pantebretshajerog boligspekulanterboltrede sig i omrdcler,derjo ogsit tiltral<.mennesker
med store socialeproblemer. " Del fauige Ilestamager" bley et
begreb i fol l.,emunde .
I ALJuehstod der bl.a. . "Bassansnodmig ibr 1972kr. Og i de
sidstefire 6r harjeg kempet for at fa pengeneigen",foft€ller Th.
Kristiansen,Amager. Kristiansener en afde mangemennesker,
der pAbaggrundaf Aktuelts omtaleafBassan-sagen,har
henvendt
sig til bladet,fordi han foler sig snydtog bedragctaf den nu bortrejsteBassan.Th. Kristiansenksbte for en del dr sidenet sommerhusaf A./SPrebygog dermedaf boligspekulantJaquesBas-et helarshus- skulleopforespAen grund, som
san.Sommerhuset
Kristiansenhavdeerhvervetsig i Tommeruppa Amager.Huset
blev byggetog byggesagen
afslutteti 1966
Mene Buklancl fortceller:
I for6ret 1955fl)4tede!i ind sammenmed svalerne.Der kom 2
par hvert ar i de to forstear og 4 par de efterfolgendeindtil 1995,
hvor der ingen svalerkom.
Vi var med i 3 byggekak, indenvi landt et firm4 som byggede
vore hus, selvomdet ogsAkakkede. Vi fik tegnetet Banco hus. Vi
var de forstepa vejen.som byggedeet rigtigt hus. Det var i foraret
1955.

4
November1997

E/<,44'il24 d4. . .

Tdmby Kommunevar sver at fa tilladelserfra. Vi mAttekun tage
Tamby h6ndverk€retil at l€gge vand ind, men forst dajeg lruede
med at tage en kloakmesterudefra"gik de iganghos os. I 1956var
der strejkeove_r
hele byen,dettegik ud overvoft byggeri,sd vi
blev forsinl<et.'
Brondeneklrnnegodt s€etlevand op nedefra.Da brsndenvar blevet stobt,blev dat regnvejr,sa grundenblev ovcrsvonmetog yar
d€t hele vinteren.Vinteren mattetilbringesi paphuselmed kun et
gasapparat
som enestevarmekilde.Hvis det havdevEret i dag,
ville man have lernet alle 4 born. Vardet forsvandt,sa byggedet
kunne kommevidere.

Sommerhuset
allgsesi 1960'erneaf et helirshushos l-amilienJacobsenpa Solimanvej7
' orsenskonsrorhmdlingerne
ur brudr sammcn.og lrndcr ur Emi l| eo.kordiki
koi !d vedbgcr,folketnser
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Man kunn€se,at byggerietsked fremad.Ndrjegkom hjemfia
arbejde,var stilladsetryldt medstenog oprot morlel.I l{,rbet
af
kofi tid var detkonrmeti fejsehojde.
En overligger,
somvejede
500kg, lagdevi op vedet vippesystem
en sondagmorgenkl 4, si
der ikke skullestanogenog grineafos.
Kirsten Thorvaldsenfortceller om tiden efter en tvlllingefodsel i
1957:
Det var drojt medtojvask.Jegkogtetojetovergassenog skyllede
det udenfor.Flendernevar blifrosneog n€stenfslelsesiose
om
vinteren.Drengeneblev dobti Tirnby kirkeafpastorStrunge.Jeg
havdestor glede af voresstorepige.Hun kunnegive den eneaf
tvillingemeflaske,mensjeg gav den arden,sa blev vi fti lbr alt
for megetskriged.
Da drengene
blev lidt storre,varjeg igenudei plantagen
og plukjeg
gange
gange
ke ebler. Nogle
havde demmed,andre
blev de
passetaf en nabo.En overgang
lor
kunnevi leje en vaskemaskine
en hel eller halv dag.Vi varjo 5 personernu, og det var en stor
lettelsemedsAmegetsengetoj.
Men detvar dyrt at lcje, sadetvar
ikke satit det skete.
Jegkom en del pi Kofoedsskoleder havdeen afdelingpA NaDer kunnebomeneblive passet,mens
bogardenp6 Kamerunvej.
vi konersyedebrugttoj om ti1 os selvog voresbom. Vi fik tojet
pa skolen.Der var en darne,derhjalpos medat klippeog sy.Dct
medflevarmegetrart.Vi kunneogsavasketoj i et stortvaskehus
re grukedlerog masseraf baljer.Det var rafi at sti indendorsi
varmen.
LydiaOlsenJbrteller:
488 ved hjornetaf Natalvej.
Der lA sa et hus pd Kongelundsvej
Der var ksbmandi deneneende.denardenstodtom. Vi lantesd
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2000 kr og lejededen tommebutik i aprii 1955.Der var sAkobmandshaadeli den ene endeaf bygningen,og vi startedemcd kiosk og legetoj og syarlikleri den andenende.
Da vi havde haft butikken et par md"neder,
blev der knas i foretagendet.Mandcn, vi havde lejet butikken af- var ikke ejer af huset,
fik vi at vide. og nu vi1le ejerensrelgehusel.Gode rAd var dyre,
b1€vvi smidt ud, ville det kosteos dyft.
Pa Helder Alle havde vi et L6nhos en vel$elerer.Da min mand
klagedesin nod til ham, svaredehan, at hvis vi kunne skaffe8000
kr, ville han sorgefor, at huset blev vores. J€g havde en bror i
Amerika, som heldigvis kunne lAneos pengene,og sa var vi pludselig blevetkobmlend.
Sd begyndteproblemernefor alvor. Forst brod min mand vaggen
ned mellem de to butikker. Sd kom overdyrlegenfor at inspicere.
Vi.ggen mattevi ikke brydened,men nu var detjo gjofi Vi skulle
sAseetteen handvaskop, for han kom igen n&stegang.Vi satteen
hindvask op, men da vi ikke havdenoget vand, brugte vi vasken
til at l&gge folgesedleri, nir olmaendog desligehavde vieret her.
Sdkom dyrleegenigen, han brokkedesig, da han si papiremei vasken.Vi forklaredeham sA.at vi ikke havde vand. Men sa skuile
han nok sorgefor, at vi lik vand.men han gjordeheller ikke mere
vrovl.
Sa fandt kommunenud af. at butikken ikke matle have facadeud
mod Kongelundsvejpd grund af den voksendetrafik. Men min
mand var ikke ridvild. Mens husetnu 16nord-syd,gav han sig til
at byggeet ny1,der la ost-vest.Og det var er syn for guder.
Det nye hus kom til at gA tv!e$ igennemdet gamle, si alle ekspeditionerforegik imellem murstenog kalkbaijer.Det var lidt besverligt, men kedeligt vaf det ikke, og kundornetog det med et
stralendehumor.
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Johannne
s Rasmuss
enfort@llet
Tilslutningentil bibelkredsen
hvorvi holdtmodehvermandag,
voksede,og det begyndteat knibe med plads.Tankenom et
eget hus opstod,og der var ikke langt fra ord til handling.
Kredsenomfattede
b1.a.arkitektVernerHarig, og hantilbod at
tegneet hus,og hanville ikke havenogethonomr.Vi fandten
grund,som kom til at ligge lige pa kantenaf "Storbyensberme". nemligp6 hjornetaf Oliefabriksvej
og Ryumgardvej.
Jeg
pasta,
vil ikke
at vi havdepengei storremalestok,menen dei
af grundenfik vi foreret af HansRaagaard.
PAen eller anden
- noglebetalteenddafor al fd lov
merkeligmadekom pengene
pa byggepiadtil at arbejdepa byggedet.I ovrigtvar slagordet
penge,
sen:"SA1€enge
Amagerbanken
har
har vi det ogsa."Da
detbl€v sommer,gik vi i gangmedbyggeriet,
sombyggedepa
Vi tog entom derudeaftenefteraften,og
frivilligt arbejdskraft.
ud af d€ttevoksedeet uforglemmeligt
kammeratskab.
Den21.november1959var menighedshuset
feerdigt.
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Der var badestoreog smahjelperevedbyggerietafmenighedsi 1959.
husetpa Olielabriksvej
8
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Hvis du har billeder,oplysningerellerandetaf 1okalhistorisk
interesse.
si henvend
dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 46054s

AeNINGSTn:
MANDAG
TIRSDAG
FREDAG

16-20
12-16
12-15

LokalhistoriskSamlinghar desudenudstillingerpi Kastrupgfr
rdsamlingen:
Midt pi Amagerog Kastrup Glas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
19-21
onsdagtillige
Og pi Plydsen,AmagerStandvej350:
I(astrupfiskerneog havnen,Plydsen,og
Stoppenilen.
lr

Abent:Lordagog sondagl3-17

