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Forfattereom Amager
Amager har sjeldent vEret et yndet motiv for kunstnere og
forfattere.Oen har til gengald ofte v€ret genstandfor lidt
komiske beskivelser, der ikke ligefrem gav oen et bedre
omdomme. Nedenfor gengives uddrag af kendte forfatteres
oolevelseraf oen-somdenAemstodfor nesten100Arsiden.
LouisBob6
Amagerlandet
Louis Bobd (1867-1957)var historiker og forfatter. IJans
forfatterskabonfattede bl.a. slegthistoriskevarker og historisktopograliskeboger.I sineerind ngerLivsdagenlarg, der udkom
pA Hagerupsforlag i 1947 skriver han bl.a. folgendeom sin
barndomsoplevelser
af Amager:
Ved Udgangenaf den travle Torvegade,fur Lordag AftenJik sit
merkelige Preg af Forberedelsertil Sondagenaabner sig
Accisebodi gamle
VoldensRing ved det hyggeligeRavelinhus,
Dage.Med dt staar man overfordenfrie Udsigttil alle Sider o\)er
Vandet, med Amager for sig, "saa landligt ner ved
Hoyedstaden".....
Amagerland "min Barndomsstille Urtegaard" har skfiet Ham,
sidenjegforste Gangbler baaretderudpaa sterke Arme og siden
ruedmin Moder LordagEftermiddagi "Bussen"KL 5 svingede
s Port paa Christianshavns
ud af Gestgirergaarden"ELefanten"
Tom, indeUemt mellembredhoftedeAmagerkonermed m@glige
Kuma duftendeaf Kaffe og St.Croix Puddersukker.
Mine Foreldre rar nu og da i Ugeskiftet liggende Gcesteri
Kastrup hos en afgaaetSkolelerer og Cand.phil., somhan kaldte
sig, af d.enbegavede,men sere Fanilie Thorson.Han elskede
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lidenskabeligt dt musicere paa Trommer, storre og mindre,
opstilledepaa Rad. Den Gang hatde han en Kunstftelle i den
populere,
paa
saakaldte
Trommekonge Schewtrom
Dyrehavshatr:ken.En af Thorsons Kompositioner hayde til Motir
den franske Reyolutions Udbrud. Man horte Folketummel,
Opmarsch,ja endog en Tale af Lafayene. Min Fader maatte virke
med i dette pompose Tonemaleri.Da Udwerne af denne edle
Kuwt medfuld Kraft lagde for til Satsen "Stormenpd Bastillen",
flygtede alle Spurvene fra Treerne, medens Kastrupperne
sfi'ommede til. Vcel.tindert i Huset dyrkede Harmonikaen og
aflokl<ededenfolsomme Melodie\ saasom: Vil du elske mig, naar
Dagenlider.......
Som lille Dreng har jeg endnu v@rct med til et Amagerbryllup,
hvor alle yar modt i de maleriske Dragter, og en Gamling med
Solvknapperi Frakken og Susebtaergned Violinen til en Reel.
Med det blotte N6vn "Amagermo'er" er en Stemmning
forsvunden, som Efiertiden ikke kan genfode.

Otto Rung
Fra min klunketid
Juristen og forfatteren Otto Rung ( 18'74-1945)har i sine
erindringer:Framin klunketid,( !dg. 1942og 1985,Gyldendai),
beskevet sin volontartid pa Amager Birks konior pi
Christianshavn:
I disse samme stuer rar ved drhundredskiftetAmager BirLs
kontor. Salen,hvor man kom direkteind fra trappendirrcde
gny af stemmer,
dikterede
underet glammende
der rdbte,skceldte,
ogformanede.Tvers overgulvet lob en blekbesudletslvank. Og
bag den tronedevedpulten birketsforste og andenfuldmegtig,
hver af demmeddenyderst l)@fdigetitel afjustitsrdd, - sk@ggede,
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molcedte i toppen og tfurt alpakajakke. Og hele dagen spilledes
foran dennelampe nye dybe og menneskeligetragediereller tild
og grotesk komedie.Alt foregik I dette tum Jia den faderlige
gamle orel,betjent lladsens yderst diskrete forhor i en
barnemordssago1,erden mistcektepiges mugne og forbeholdne
madma'r, - en mollercnkei Tommerup- til en dadsbo-opgorelse,
ledet af den salvelvslfuldeog v"edigefor*refuldnegig

nil',

\\1f,*r6Ff

AmagerBirks kontor Ovengadenoven Vandet 2
kommen rullende,
Fra Tdrnby rar de tltnge holstensl.,evogne
trukkat af de stcere langhalede og, og an'Lagerbonder med
sorgeflor om flodsehatten og med sol,-bnapperned langs vesten
under diplomaten,tar vceltetud og kom tungt og harkendeop ad
trappen,h.tctrpdde benorettren henfaran den morkeskranke,der
var blankslidt af iiringers skyldbetygede tommelfingre.For nu
vtr fire fore og dretne bonderkarle bleret an)inger i gamle
Cornelius Tonnesensstenbo! Og klumpenstod og skubbedesig
tcetmodfuldmcegtigpttlten,mandfolkene
Jbrrest med mutte miner,
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madamner og piger med lqsehatte og sorte handsker, strengt
holdt nede i ydnryg andagt.Blot en rap sigerinde med henderne
foldet oer topmaven stdr stratt og ligner fru Noah, der er trddt
ud af arken og nok ril tide lidt besked om, hyordan landet
egentligligger her onkling Ararat! Og om det ogsithelt er ret, at
hendes mand, lodsformand Dirk Cornelissen i Dragor ik:ke sknl
have den gamles merslatmspi.be
med det @gte solvbeslag! Og
fuldmegtigen sidder og regner pd aneafgiften, til han syeder,
han ka.nikkeJd den - til fuld tiftedshed for de efterladtel - nedsat
helt til nul! " Men ret skaljo y@reret!" Og han byder dem hter en
mavebeltecigar af den serskilte dsd,sbo-kasse.Og bonderne fra
Tdrnby tager belerent om havaneseren efter at hat'e aftort
Jingrene i en foldelig rodprikket lommeklud. - Rogen stAr
fedladentvidt ud i rummeL.........
Amager var i den tid den kompletteo og fortajet langt mindft
massivt end nu lil det kabenhovnskefastland ved de to sdrc
primitil)e broeL Og birkets eneyelde oyer oen rar blot
ind.sloenket wd det Christiawhawlske voldkyarter, der var et
magisbalt qnneks til Kobenhayn. Men fra Enveloppetej ("Den
overdcek*,ede")
og voldgravenlangs ravelinenmed den idylliske
plet, Kaninoen, gik Amageryqden ud gennem de endnu il:le
indlemmedeSundbyer,al*a fla den lille gamle gule accisebod
heh ud til sporvognenssidste stoppested,hvor grosseret Ebert tar
i ferd med at skabe en by af villaer med gadenavne, der skulle
mindepublihln om Dyteke og Mo'r Sigbrit. lmellem ld et blandet
kvarter af gamle brostfaldne bondergdrde og bevertningshuse,
ispr@ngt enkelte fittol.sende mul,etmesterJiaserner. Og de nye
tordende trafklinier ralde allerede dercs fortovsfliser langt ind
igennem felledgresset. Herude stank det af dagrenovationens
lossepladser,og det dronederta artilleliets slEdeboner.Og langs
den gamle hovedlandevej ld stdtelde r^nner og - i hvert fald set i
September199?

formiddagslys! - serdeles skumle forlystelses-etablissementer.
Her ld "Hdbet" og "Tyh'ten" samt de beromte,men megetbillige
steder, "Bon Esperance" og "S!een". Og her - langt ude i
Amagerlandet, duftede det lunt fra lirnfabril;ken,der hyer nat
kogte gamle knogler. Hvis det da ikke, ndl vindene bleste den vej,
stank st@rkerefla klovermarkens kuler af gammel latrin. - Her
opletede Amager Birk sit sidstestorheds-dri 1901,for det blev
skdret ned og Sundbyernegik tabt til den griske residensstad
hircides Kalveboderne.

GeorgBrandes
AmagersLosrivelse
Litteraturkitikeren,fi losoffeDog forfatterenGeorgBrandes(l8421927) pdvirkededen offentligemening med sine verker. Da
Islandsstatsretslige
stillingi forholdtil Danmarkblev diskutereti
1905/1906skev GeorgBrardes€n artikelom emnetmenbrugte
Islardsselvstandighedsbevagelse.
Amagertil at latterliggore
Han
sklev 2 artikler: Amagerslosrivelseog Amagersflag, begge
artikler star i hans: SarnledeSkifier bind 3. udg. 1919 pd
Gyldendal.Her gengivesfra artiklen:AmagersLosrivelseskrevet
underpseudonymet:
JensPiterJespersen
Det kan ikke sljules for Nogen, der folger den polttiske og
aandelige Udt ikling i DanmarN at der fndet
en
midtpunlttflydende
BevegelseSted.
Sejge,om end torre Jyder har gjolt lTaftigt g@ldende,at de ikke
tilfellesmedandreDanske....
har Nationalbevidsthed
KekkeIskpnderehar medGnysatdeDanskeStolenfot Dorcn...
Naar vi Amagerehidtil hal syntesslove og ligegyldige,tilfredse
med de Ydmygelser,vi har maattetdoje, saa er idetmindstenu
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Ojeblikket kommet, hvor ri tar h@\)eHovedet og sige de qwige
Danske( man turde maaskesige: de Danske) vor sande Mening....
Anager betragtesgennemgaaende
som et Biland til Sjelland..
Paa Amager har i Aarhundreder Kjobenhatnerne ladet deres
Henrettelser foregaa. Dertil yar vor 0 god nok Endnu den Dag i
Dag: Naar en K,jobenhavner siger: Amager! og gol en
betegnendeHaandbey@gelse,
saa sigter denneGestustil hin Skik.
Kan der gives en storre Kr@nkelse?Jo, der gives en eller to, der
er storre. Pd Christianshorn har $obenhavnere anbragt dercs
Tugthus;til Amager ksrer de deresRenoyation....
Jeg tor sige, at min Dag kun har faa fornojelige Ojeblik*e- thi den
nationale Forsmedelse ttykker mig- men detfornajeligste Ojeblik
er ubetinget, naar jeg skal passere Knipppels eller Langebro og
Broen saa gaar op eller einger Ltd. I disse Ojeblikke og i dem
alene er Amagers Lssrivelse fra Danmark en fuldbyrdet
Virkelighed og ikl,e etrternt og usikkert Fremtidsideal.....
Fuldt Seltstyre maa Alhager selufolgelig Ar@r'e, so
det
sebstendige Hele Oen er.
Hvonidt lkk- Amagere kan opnaa Indfodsret paa Amager,
betrugter de Fremsl<rednepaa Oen endnu som et aabent
Sporgsmaal...
Evad Amager i tore Dage maa krcereerforst ogfremmestsit eget
'
Flag. I Overensstemmelse
med den paa Oen populere ogsaa
ellers kendte Folkevise Amagermoer, gill mig gulerod! har Jlere af
Ungdommensnsketat se en Gulercd i Flaget.At dette maa v@re
gront sigel sig sely, og mangehar fundet at en lysendeGulercd
paa en spinatgron Fanedug tilde tage sig ud og svare til den
nationaleOverleteri ng...
Vi behover ikke andres Samtykke til at have vor egen
Nationalsang.Den er allerededigtet....:
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Urtegaard,
Blomste{ord,
HojnordensHavejord,
Hvor er du skonog stor,
Amagermor!
O, ver oshuld!
RigetsMuld!
Overflodighedshom.

Rystfia dit Guld
Frugterog kom,
GuleroqHvideror
Rosenflor,Liljeflor
Amagermorl
Dig vil vi pdse,vor Fredreneo,
og for dig vil vi do.

Kai Friis Moller
VerdenskrigenpA Amager
Joumalistenog forfatterenKai Friis Moiler (1888-1960)har i sin
selvbiografi: Memoirer i utide( Thanning og Appel 1942)
beskevet sin tid i sikingst rken pa Amager i 1914. Han blev
indkvarteret pa en gard i Kastrup :
Forst efter Jlere Timers Ventetid fk vi Oplysning om vort
Bestemrhelsessted: Kastrup, hyortil yi transporteredes i
Spot"vognstog,
sompaa Grund afvort ureglementerede
Udseende
vaktemunter Opsigtved alle Stoppesteder.........
Da jeg begndte at l@ngesefer et Mdltid Middagsmad, drev jeg
hjem til Gaarden, hvor jeg fandt Kokken i travl Virksomhed.Han
var i Ferd med at koge gule.Ertel i den m@gtige,indmurede
Vaskekedel,hvor et Par Aarhundreder igennerude vekslende
Adlian Geertsen'erog Geert Adriawen'ers Skidentsjyar blevet
kogt. Daaser med Kodkonsemes yarmede han paa den enlcle
Maade, at han - plump! - hev dem ud i Artesuppen medde gitige
gronne og rode Papiretikettelpaa, som langsomtlosnedesig og
kogte ud i detfraadende gule Hav.
Jeg valgte at spise for egen Regning paa Tralctorstedet
Kastruplund, hvor Frikadellerne i hvert Fald havde den Fordel,
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Efter Frikadellerneto
atjeg ikke hai)debfuaanetderesTilbltueLse.
Flasker Citronsodatand.Aaben og etlig Udsktznkningaf Whislq'
til So/daternet'ar nemlig forbudt, httorfur den brare f@rt ral
nadt til at gaa den Omt ej at camouflere Llhislcyenmed denne
sammenmed dens egen
Afnolctsdrik,h:uisFarve/aldt nogenLunde
der fremkom
Paa Hjemtejen modteieg en lokal Landsbyskanhed,
med en frimc.tdigOpfordring. Da jeg afslog den' svarede hun:
"Skidt, saa gaar jeg ned paa Stranden; der er l"igtige
Infanterister"....

1914
i Kastruplund.
Soldaterfra sikringsstyrken
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ellerandetafloHvisdu harbilleder,oplysninger
kalhistorisk
interesse.
sAhenvend
dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 46054s
ABNINGSTID:
MANDAG
16-20
TIRSDAG
12-16
FREDAG
12-15
Lokalhistorisk
SamlinghardesudenudstillingerpAKastrupgardsamlingen
:
Midt pAAmagerog KastrupGlas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige 19-21
AmagerStandvej
Og pi Plydsen,
350:
Kastrupfiskerne
og havnen,Plydsen,og
Stoppenilen.
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