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Tdrnby Villaby fejrer 100 6rs jubileum den 6. januar 2001. I den
anledning har foreningen udgivel et fintjubilaumsskrift der
forteller om foreningens historie, og hvordan livet er blcvet levet i
de gamle byggeforeningshuse.
Vi vil her supplere dc to erindringer der er med i skriftet med et
bidrag fra Karl Pedersens barndomserindringer: Lillobror lia
Saltvarksvej. Karl Pedersen blev fsdt i l9l9 pi Saltverksvej 122
hjulpet til verden afden Iokalejordemor Marie Jensen. Hans far
hed Vilhelm Ole Pedersen og arbejdede pa glasverket men
stammede lia Falster og moderen hed Marie og var fra Jylland. Da
foreldrene var blevet gift i Kobenhavn i 1907 flyttede de ind i
lejl igheden i huset pA Skole Alle I 7 indtil de i l9 I 0 fi k iejlighcdcn
pa Saltvaerksvei. Men Karl Pedersen frrdedes i Tdrnby Villaby fbr
datyaxi Det mest centrale omrdde" i hans barndom.
Han byder os med sine beskrivelser indenfor i hjem og butikker i
vil labyen.

Iser Skole Alle var et tilholdssted i de forste dr. Hos helge og
Lille-Borge i nr. 6 legede vi i gdrden og den spendende have med
dohbeltgrund til HaLls Alle og en stor honsegdrd. Der tar sd
prcpert i huset, hvor " Bedste " boede pd I . sal, at vi sj eldent kom
htd pd tle hvide, skurede gulve, nen oftest ld pii gulvet i den lille
entrc under trappen og lce*e "Willy pd Opdageke" i Familie-
Journalen, som de fk om onsdagen. I/i fik mellenmadder,
fedtematl med kartofler og sennep. De skurede gulve og
fedtemaden! herlig aroma.
I nr.8, en lille lrcnge medfladt tag boede Magnus Olsson med
lang pibe og fuengeoverskeg med to ugifte dotre Elsebeth og
Boel, ensonure og med gammeldags landlig pdkledning.

Pd L sal i nr. l2 boede ogsd en skolekammerat, Agnete llruun,
med brsrlrene Carl og Vagn , en lille lejlighed med start kakken
og eget stor trappealictts hvor vi ogsd ktrnne lege. Faderen Kaj
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Brtrun, arbejdede hos hos Ca Nielsen pd pladsen ved Langebro
og en uflen sejlede Vagn ogjeg med ud gennen slusen i
Sydltavnen onr bord pd sandsugeren i stille vejr. I kojen vdgnede
ti on morgenen kl, 4 og i den dejlige sommermorgen ld vi nogle
tiner og sugede sand ud for Mons Klinl, der lejste sig over havet i
sin strdlende hvidlrcd I nogle dr kont vi pir fomiliebesog lrcs
Bruuns - i fik ogsd budding. det larnne jeg ikke lide og fk det
heller aklrig hjemtne.
Naboen var villa Strong, det 'tarfonaLter Ntelsen hos A/S Carl
Nielsen, datteren hed Aliee og pit L sal boede politibetjent Ejnar
llode, rodhovede!, stor ogfirkanteL med sonnen Erih der lignede
fddet'en. N@$te hus vqr en Hassekammerat Elisabeth D"lands
Petersen, og lidt lcengere henne Iversen, en afsonnerne havde
vand i kroppen.
Pd den anden side boede pd 1 . sal i nt. 3 en skolekauuerat
Wallis, og i del neste hus Else og Borge Ttenstrup. I nr. 7
lcontorchef Bentverl nvd Kirsten, der gik i skole i byen og ikike
legede med os. I nr. 9 Andersen, hvor man nesten aldrig sd konen
og hvor der lugtede tneget indelukket. De hatde "Polse-Rudolf',
der ogsir svingede sig i Kastrttplwtd og sosteren Stine, der var
halt og gik hos gartneren samt Eddy ( senere Altlstram).
Nr 1 1 var Jorgensen, jeg husker ikke om det var ham eller en
tidltgere ejer, der korte som knkfor en margarinefabrik.
Den nceste grund var skolegnrnden, hror der i stedet blev byggel
De gan es lIjen, og nr. I7 var slusemester Stikholm med Ruth, og
derefter Jonsson med Svend, der ogsd blev kaldt eller ogsd hed
Skat. Derefler kou skolajshandler Krislensen med flerc lidt stote
boru og en hvid spids, og det sidste h s pAvejenvar sA
rullekonen, fnt Sorensen med mand og nange piger ln'orafGerda
|ar min soslers bedsleveninde.
Sd skal vi over pd nesle vej Tlt. Jensens Alle, hvor kobntand

.Iolatsens butik ld ptt ltjornet afSaltverksvej 132. Et lille rum med
en disk i vinkeI ogJbran vinduet nod Saltv@rksvej enibhstol hvor
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enkelte kunder, is&r og titfskehqndler Frederiksen k nne nyde e,1
bajer. I/ed siden a"[stod pd disken et lille glasskab nred spegepolse
ogn lepolse, leverpostej og lidt flesk n ed ruere, som bley
hdndskdret pd spekhr@ttet og vejet pd en vcegt tted lodder snart
u.flost af enfiedervegt, ht,or Johnsen trykl.,ede lidt pd. pladenfor
alfa viseren i ro? Den onden disk ble! ogsd afshrttet med et lille
glasskab men nted sandkage, rculade, 5 og I0 ores wienerbrod
og lilt Jlodebuller.

Amage8 fo6te hyrcvogn var ejel af Kobmand S, Johuen, Th. Je sens
Alle I (Ntt Laty s Alle). Co. 1922

l/ed lenmem ntelllent kageskabel og vindttet sad lille-Borge og
nod udsigte. Han var bydreng hos Johnsen. Sktffir og hylder var
der pd bagveggen , lidt vin snorebdnd og s@be , pA gubet
kartofler og spegesild, smi forsyninger af de enkelte varer, mod
bagvteggen desuden de to haLve lr@tonder med snzor og
margarine og den vandfyldte lerkrukke ved siden med trcespader.
Smdforsyninger, ja. I de senere dr gikjeg ogsd i byen lige e./ier
skolelid ued spdnkttrven under armen. Afog til fikjeg lo| til at
ksbe et eller to stykker nu 6 ores tvienerbrod til min|almekal/b
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somjeg drakved kokkenbotdet under l(tllerkenrrzkken. Men ofte
havde Johnsen solgt sine fdwienerbrod pd dbn tid. l/i kabte pd
klods alle indkbb blet Jbrt i "bogen. Jeg havde ik:ke selv penge og
Johnsen rar derfor sd fl[nk at give nig I2 are sdjeg lnnne gd i
Jru Garbers brodudsalg olJerJbr og betale fol rienerbrad. Jeg
troede jeg bley regnetfor en almindelig kunde, indtil datteren
llit'gitk en dog sagde: " Nd har han nu ik:ke mere deroyre? "
Klodsbogen blet samnenlalt og belak hver fredag- og sdfkvi et
la"emmerlus blandede bolcher i tilgi./i. Men det er da engang
inellen sket , at der lan blev betqlt et afdrag og resten mAtte std
trI neste uge-
Ndr der ilclce vankede wienerbrad yar elet ikke noget sd godt sonl
en amagernad til vannekalfe( en skive franskbrcd nted en hah,
eller en hel .:Aive rugbrod a1 det norAe nultede).

llettor Ca o Linder t1r.,1928

.Johnsen havde en husbestyrerinde, f'k. Ramskot, der ogsd
ekspederede. De giflede sig senere. Forinden harde Jahnsen lo
sonner, Carlo og VilhelnL men senere filc de andre efternavne,
Linder og Mehder, hvad ti ikke hceftede os ved. Ca o yar billettor
pd de forste busser til Swdby, Vilhelm vdr- lidt celdre- med i
vores leg og blet, senere polilibetjent. Iillers boede der i 7lt.
Jensens Alle af skole kammerater Svend Lundberg i nr. 11, ()ve
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Diirel i r7r l 5 ( der vrr slolt uf at hans ntor hed l, runsiska
Villrclmine Brugger Brouer Dtiver) og i nr l7 boede "
spillenandens" nred tle noget eldre OscaL Kej og Stdnley santl
Otla, der var gift p& Saltwerksvej og ltavde ,4rtlnu', ligeledes en
skolekanmerat. Klassekammeraten Ilelen lTansen boede i tt. l9
og Kltiver i fin fralckeltnilarfit yisttlok sov@nret. han yar gammel
nenJik da endnu en datter, og llhod der ringede nted klokken i
Kastrup Kike og potlefar og pollenoL
I Volner Kjers Alle 5 boede sporvejsJwtktioncer Hansen 1ed
klassekeumeral Else og broderen .lorgen. Overbetjent
ll,/estermark boede i det nesle llus nener.jeg 1ed skolekdmnrcrol
Erik. Lengere nede ad vejen boede den lidt celdre Kwrd Cokling,

inderen kaldte vi hanL

Bornlra Tdtrtby nllaby i 1914,l.v.s. de er nogle dr E ldre end Karl
P?dersen. Bogestfro ver$lre: ?,?, Itorakl Colding, Tove Birkhohfl,
?,?,7,?,2, ekke: ?,, Niels ltol t, ?,?, Knud, Erik Coltling. Foftesl:
?,Anne Gtethe Jallor, Volner Jense , 7,7,7,?,? Helge Bi*hohn og
Ponl Schrflitll.
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I Otlo Liebes Alle 3 boede der Po Fischer Pelesen hvis
tonrer{or arbejdede i Ksbenhevns Il(Dnevcesen. En overgang
boede min klassekanmeral Llelmuth Villert p& 1. sal der. En
anden klassekanmeral Ella KGrBArd hoede i nr. 9 og overJbt
boede rsdhdrecle Grethe Lanken, en rask pige. For enden afvejen
boede cykelsmed Sorensen med nin klassekamneral Ertlr
A,len der var mange andre, nitr vi legede iflok.
Ilalls AlLe var ikke sh udbygget. Nabo til 6s rar typografErik
Petersen. Jlan var pd Nationaltidende og havde dlengene llion
og Edvin. Lille og sk@wygget huskerjeg Pelersen, naske en
erhvervssygdon, og hans glade /iotlige kone.
I nr. l8 boede vognmutd llansen ned Evelyn. skolekannerat, og
lengere nede ad vejen boede Bjorn li[/agn og i nr. j8 Esben og
Anders Htibler. Deres nor er datler .tfN.P. Nielsen. Pd vejen
boede ogsA i et lille hus ned treverancla enfrisor, lysker trorieg,
med en enkelt stol i den lille veranda, hvorjeg sad nogle gange.
F'ra de andre huse pii Salnerksvej harjeg andre steder ( i
"Lillehror pd Saltverk$)ej) omtlat vognmand Jacobsen og
Galopsmeden. Jeg md ogsd netne Bauer l. nr. J j4, familien ned
tlen ganle bedstenzor var tysk( bedsle kunne l,ist il*e ttle dafisk).
Bauer havtle indrcttet v&rksted med stanseaaskinet i huset og var
neget arbejdsom. Undertiden sd man ham t'ed haveldgen med
brillerne op i panden. Der var bornene Rosa og tlen yngre

Ll/erner, der nu forer virksomheden pidere et andet sled. Pd l. sal
boede en tidfamilien Jansen,jeg legede ued Diana.
I nr. I4a havde Frederiksenfiskeforretning bag plankevarket.
Frecleriksen var ogsd bankbud med passionld heste. flans sorle
araberh[ngst var frygtellg al skue, nAr den slejlede med vilde
ojene dansentle foran den lille vogn, hvor Frederiksen sad pd
bukken- ogsd mecl pisk sogte at hoLde den i ave, sd han kunne
konme afstetl ogfd solgt lidtfslc IIan havde til tidet samme
ienperantent som hesten. I)et vff en kamp. Hdn ntstede sig med
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en bqjer pAfeltstolen hos Johnsen. huns kone var meget stille,
passede Jiskebutikketl og blev hjulpet undertiden afdatteten
Musse. Senere blev det til glontJbrrclning.
Og i nr. 144, Vennely (Rigsholms hus) havde 1.ykke-Petersens
kiosk og rulleforrelning, med cigaret dlrtonater pdfoltoye. de
mange autonater, der fandtes dengang var ikl{e indtettede pd at
give penge tilbage, l0 stk. : 35 ore og da stigningen beg)ndte
midt i trediverne fra 35 til 40 ore Jik man penge tilbage lagt i lxver
pokke inde fot cellofanomslaget. Pelersens tlqr eldre nennesker
fra landet, konen ifodlange skorter med stort forklede, rap ved
rullen, mens manden var tyk og sindig. On som.meren. sad han ved

fortovet med strdhat og gul lerredsjakke, lang pibe og sutsko eller
sivsko og solede sig, B tikker var pinitiv og rodet, enkelte
hylder langs reggen og et bukkbod pA gulvet det tog lang tid at
blive ekspederet. De havde datleren Dlsa.

....Karl Pedersen fortsetter bl.a. med Enigheds Alle og fort,Fller
bl.a om et par butikker her.
Pd hjornet df Volmer Kjers Alle ld sd brugsen med kolonial og
vil<lualier, bageriet var on hjornet, lNor damen med der sorte
pugehdr ekspederede i mange dr. Hun havde en lille skonhedsplet
ved mwtden. Nielsenvar den korrekte brugsbesq)rer, hvid kittel og
lille lyst overskceg. Sont konutis var det' clurmetrolden ltelnttilt
Keppel, pigernes |en med blyanten bag ot'et, og Heh utll Nygaqrd
var ogsd kommis. Foran disken var et1 lang rende med glasltrg,
hvor vi kunne se snorebtrnd og tegnestifter.
I nr. 36 havde gamle Jeger i ktelderen en lille slikbutih hvor vt
kobte lykkeposer med vaffelsmuld og meget lidt lykke. det ral det
rene svindel, men en klebrig plade nas eller en slik t l(t-@nmerlas
nted pind eller et gla^seret eble var anderledes kurante t'arer.
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Cykelhandler Johs. Ssrensen med familie' Otto Liebes Alle 27' ca'

1907
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