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Blandt de nange foreninger eller
folkcJigc bevaegelserder opstod
fra midten af 1800{allet var en
gruppe fbrel1inger.der havde et
okonomisk fom6l. der fremkorn
gennemsamarbcjdemellem medlemmerne. Bgndeme kc|dte dette
fra bylauget og landsbyfallcsskabet, og de forte det vidcre blandt
andetmed andelsbevcgclsen.
I det lolgende vil jeg give eksemplcr pi Amager-foreninger
med okonomiskformdl.

'f:erskeselskaber
Anvcndclse af mekanisk kraft
kom sent til landbrugctDted undtagelseaf 6t arbejdsomridc,nemlig terskningen.
Terskcvlerket, der blev truklet
af en damplokobil, fik stor udbredelsei andenhalvdel af forrigc drhundrcde.For at kunne finansierc
dette slog bondeme sig sammeni
aktie- eller andelsselskaber.

ker og en sli og mejcmaskineaf
v.erket "Johnston". Til at bctjeue
maskinerne blcv dcl aNat maskinmestrcog ilcggere.
Det var meget besvErligt at
transpotere maskinerne fra gird
til grird. Undeftiden mAtte man
ben),tte op til fire heste. Kun
Sundbyeies Damptierskeselskab
kunle korc selv og blev derfor
kaldt''Det selvlansportable".
Retten til benlttelsen af maskineme skete ved auktion. Ogsi ikke-aktio Erer kunne leje dem,
dog havdeaktionilierne forsteret.
"Aktie Da m pt'crskcselskabet
TaambySogn"blev oplosti 1897.
"DampterskeselskabetTommerup og U11crup"er det selskab,der
eksisterede lengst, helt op til
1911.
Jordbruger Hans Jorgensen,
Tommerup konstrueredeonkdng
1925 sit eget elektriske terskevierk, som han ogsii udlcjede.
IIe Ige I7j edsJbr te IIer :

"Aktie Dampt!crskeselskabet
Kornet bler hustetmeclselvbitl
Taamby Sogn" blev stiftct d.
der, ndr det vat bindemolen| Det
yor et tungt arhejde, som kftevede
17.5.1878af nogle aktionalrerfra
det da oplostedampterskesclskab forspand af 3 heste,hrilket yur et
"Amagei'. Det nystiftedc sclskab arhejdei sig selv.
ovedog herfta fo dampt.erskcvlcrIlvis binderen sprang et neg
Ee@
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over og kostededet ubuhdet,snoede sig/lettede man en "snor" a,[
haln og bandtdem.
Derefter blev alle negenesat i
hove,d.v.s.stillet to og lo sammen
og samlel i travel, ekker med
20-30 stykker a,f samnenstillede
neg.
Sddanstod kornet og efterntodnede,til det var laerskenodekt.
Til hjelp ved t@rskningen
blev
der i 1874 anskaffetet terskevark. For at finansieredettestiftede man et aktieselskab
i Tsnrmerup
"Dampt@rskev@rket
og Ullerup".

juni mined blev der afholdtauktion over hvilken rekkefolge,girdeneskulle have tErskeverketi.
Den hojestbydende
kom til fsrst,
det gik dog pe omgang,om det
var Ullerup by eller Tsrnmerup
by, der skullehave taerskevlerket
fsrst. Fdk, der ikke var aktionerer, kunneogsi leje v@rkettil en
hojerepris, efter at aktionereme
havdeben)ttet det.
T@rskev@rket
blev drevetaf en
lokomobil.Det var tungemaskiner at fi transporteretfra gerd til
gdrd, der krevedesofte op til 4
heste.

Pi denirlige generalforsamling
i
I Ullerupville mani 1920forssge
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sig med en tmktor i stedetfor.
Men da sognerad€tkrzevede,at
de eventuelle
selskabet
udbedrede
skaderpe vejene,der kunne opsti
ved transporten,frafaldt man indkobet. Tmktorerne havde dengangjemhjulog kunnederfornok
odeleggevejbellegningen.

Det varste arbejde var at bere
avneme,da det bedestsvedeog
stak i huden.Aweme blev i ovrigt ben)4tetsom stroelseved hestene.Denhojestelon og prestige
havdefy,rbodemeeller foreren og
ilaggeren.De var ogsaen overgarg de eneste,der fik kostenpe
gardene.

Senercgik man over til at fli terskevzerkettransporterct med en
petroleumsdrevettraktor.

Terskeselskabet
fastlagdelonningeme efter forud at have forhandletmed andreterskev@rker
pa Amagerom dettesporgsmal.

Man kan n@stenud fra terskevaerketsarbejdsholdsstillingsbetegnelserdannesig et indtryk af
Der var ansat13
arbejdsgangene.
mand i alt: I flrboder, der ogsi
lededearbejdet,I ilegger, 1 pressemand,2 sekkebarere, 2 mand
pe bordet, 2 avneblererc,1 stakkemand,og 3 msendvedhalmen.
4?.s2.d4,,r.4

Der var hvert er strengeinstrukser om, at al rygning var forbudt
p.g.a.den storebrandfare- og sa
skulle kaffen v€re drukket inden
kl. 13. Mangegerdehavdei svrigt et specielt'laerskekaffestel".
Da hver gard hurtigst muligt
- df,t 2@l

skulle vere f.erdig, se den nirste
irekken kunne komme til, var
arbejdsdagenberegnet til l0 timer. Heri var kun beregnet I times pausetil henholdsvisfrokost
og middagspause.
Fsreme var normalt lokalt folk,
srledes en overgang "mellensmeden". Det ovrige mandskab
kom som regel fra andreegne.
Chri Iles llansen forte Iler :
Det rar et leben uden lige med
den spruttende og larnende ktkonobil. Stoj, stttv, hont, hul1le
pd itgt efter nl s i stukkene, nkibcntle tilshrere og en nerros
mudmor i kokkenel. llendes mad
ndtte sanclelig ikke vere ringere
end stedet de kom .li"a. Jo, ler
skete noget mens tersknhtgen
stodpd.

Amagerlands
Producentforening

mand Peder Tonncsenstod i
spidsenfor den kcds af Amagerproducenter,
der onskedeat fi
pi
bedre styr
forholdene p6
grgnttorvetvedVendersgade.
Her var man vildt uenigeom
mel og vegt, bl.a. om hvor mange stykkerdergik til en snes.
Men det var ikke alenetoruets
forhold, foreningentog sig af.
Den indksbteleggekartoflerhos
anerkendte
avlerepe Sj.ellandog
videresolgte
demtil medlcmmer-

Kongetundskarbfl er udn i Ie s p d
gar t, erctes u.]stiIIi hg

g,
AmagerlandsProduce[tforcnin
ne.
"Foreningen
der oprindelighed
Foreningcn
tog ogseinitjativ til
paa
af Torvesogende
Producenter
Kongelundskartoflen.
Amagerland",blev stiliet pe Ny
Krod.25.2.1908.
Kongelundskartoflen
blev bepe
Gdrdejer, fhv. sogneridsfor- handlet cn specielmide, og
Eka@&d.4
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matte blandt andet ikke vaskes.
Der blev endvidere fastlagt helt
precise regler for fiemstilling og
markedsforing.
Under begge verdenskrige stod
Producentforeningenfor salg af
tsrv og tekkeror. Foreningenudlejede endvidere redskaber til
sprojtningaf kartofler.
Det nye grsnttorv ved Retortvej
bl€v ebneti 1958.Producentforeningens daverende fomand,
handelsgartnerH. C. Andersen,
var lige fra startenmed i ledelsen
af Ksbenhavis Crsnttorv.
Prcducentforeningensnuvar€n4a,ca*a.

de formander handelsgainerJotgenOlsen.
Der er i dag ca. 100 medlemrner
men kun ca. l0 er aktive Foducenter.

Godning
Amag€rlandsProducentforening
nedsattei l9l1 et gsdningsudvalg, der bl.a. forhandled€ med
KobenhavnsReDholdningsselskab
om priser pi og leveranceraf naturlig godning- latrinen.
Latrinen var nogle fi fu tidligere
blevet underssgt,og der viste sig
4 -.$twl

at indeholde: 85o/o vand, 60/o
kvelstof, 5% forsforsyre og 47o
kali.
Chrilles Hansenfort@ller ont latrihen:
For Kobenhavn blev kloakeret,
blev latrinen bl.a. kort til Klovermarkenat natm@ndene.
Pd Klovermarken var der indrettet en /tolle, hror al latrh bler
malet igennem og tilsat vand, sd
der fremkom en JMende masse i
nogle siloer. Fra dem blev lutrinen toml ned i de vogne, som
amagerbonderne kom ned. Pi
rogheke var der anbragl nogle
lange tonder, som vel kunne ihdeholde et par kubikmeter. Sd kolte
man hjem med det, og tomte del
almindeligvis ud i nogle dumne.
Denne form for aJhentning skete
for Amagerbanen blev etableret.
Der skal have hersketlet kaotiske
forhold dengang, navnlig pti tidspunher, hvor det kunne kores dirckte ud pd marken.

skulle begtnde henad morgenstunden.
Del fortaltes, at nogle tog noget
bedre toj ued i en s@kog shftede,
ndr de kom til Klorerma*en. Sd
tog de til bal i Keden eller Mite
Star hogle timer.
Amagerbifnen overtog sener€
denne alhentningog latrinen bl€v
tmnsporteret i nogle tsndeformede tankvognetil f.eks. Tsnrmerup
Station. Her blev godningen afhentetafamageme.

For at fa detud pa markenmatte
det forst h€ldes over i en tr€sluffe, (tondefomet vogn) som man
kunnekore med pi marken.Der
skulleik:kemegettil fsr detskvulpede over, fort?ellerKurt Henriksen.
Pi Jansens
mindeksbtemanogs6 kunstgodningpi AmagerMslle eller pe godningsfabrikken
i
Kastrup.

En s'idan efters'porgsel efter latrin kunhe fotdrsage, at mange
korte hjemmefra sidst pd aftenen
for at vere sikker pd at fd fyldt
tsnden. Sd holdt nan hele nallen
og t)entede pd. at udleveringen
q444"44d.

4 - .r'srtut

Kastrup Fiskeriforening

Fiskeriforeningen
stodfor samarbejdet med onredets andrefiskeKastrupFiskedforcning
er en af
norganisationer,
bl.a. DragorFilandets€ldste fiskeriforeninger. skeriforening
og SundetsSamvirDesv€erre
er dc forsteprotokoller kende Fiskeriforeninger samt
fra foreningengeettabt, men forDansk Fiskerforening,
som man
eningenblev formentligstiftet i
kollektivtvar blevetmedlemaf i
1874.Pa det tidspunktvar der 4l
1892med94 medlemmer.
fiskerei Kastrup.Den forsteforKastrupFiskeiforeningstodfor
mand var Eduard Nielsen, der
flellesindksbaf gam, petroleum
samtidig var formand for Broforeningen.Han sadendvideresom og benzinog fordelteogsadisse
en afde fd fiskerei bestyrelsesra- varer under rationeringenunder
det for Dansk Fiskeriforcning, 1 og 2. verdenskrig.
derblev stiffeti 1887.EduardNiForeningenvar mellenrnand,
elsenvar ogs6medstifteraf Kahvis der opstoduenighedf.eks.
strupsforstesygekasse
(1857).
om rcjestationeme
ved Saltholm.
Densorgedefor korselaffisk ind
Det var et aktilt fiskersamfundi
Kastrupi 1870'eme.Fiskemeud- til Gl. Strandog havdeogsi en
funktioni form af fagjorde fleks. hovedpartenaf en selskabelig
med tondeslagning
sandorening,der samtidigejede st€lavnsfester
fia
bide,
maskerader
og skovture.
et bibliotek og en lesestue.FiI 1954blev densidstegeneralforskeriforeningen
deltogi flereudaf
stillingermedhandavederedska- samlingafholdti overylerclse
ber,bl.a.i Norrk6pingijuli 1876, 7 medlemmer.Men foreningen
blev forstoplssti 1972.
hvor man fik soltrnedaljefor 4
rejerusermed tilbehor, I Aleruse
Som"bsm" af KastrupFiskeriog 4 sildevad. Foreningenfik
foreningopstodflere foreninger:
endvideremedaljerved udstillinDragor og Kastrup Ldneforening
ger i Berlin 1880,i I(obenhavn
for Fiskereblev stiflet i 1908,
og Alborg1888og Parisi 1889.
med det formal at yde medlemistandDet var frivilligt at v@remed- memellin til anskaffelse,
sEttelse
eller forbedringaf fiskeIemafdenneerhvervsforening
og
man skulle ssge om optagelse. fartojer,og til ksb af redskaber.
Foreningen
forvaltedestatslen- i
q.4@
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Kastrupfskere I 950 - lra w nstre:
ole Lanen, vilhelm Olsen, Vilheln Frandsen,Jadob Laftekog GeorgFrandsen.

1935pa omkdng 100.000kr. Foreningenblevoplssti 1964.
Kastrup og Dragor Forsikringsforening fot Fiskefartojer blev
stiftetden 11. marts 1915.Der
blev anmeldt 30 bide fra Kastrup
og 16 badefia Dragor.Man forsogte sig ogsa med en salgsforening i 1918. Fiskesalgsforeningen Dragor Kastrup, men fangstenvar for lille til at b@rcet selvstendigtsalg.
@-*
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Bjergerlaug
Fiskenledannedeomkring 1889
dereseget bjerglaug,der havde
ovcrenskomst med Svitzers
Bjergningscnterprise.
I Bjergerlaugetblev der kun optagetfolk
fra Kastrup og Maglebylille fiskerleje,der havdedereshovedcrhvervvedsoen.

I 1889tjentelauget5.730kr. pA
2 bjergninger.Pengeneblev ford,eftpe 225 anparter,hver mand
havdefia l/l - l/4 part.Getu1emsnittetper part var 28 kr.. si dct
var cn rimelig god biindtegt, fiskcmeherfik.

Srilzct BjergninEsdamper,"Kdsttup", tu. 1890.
Dant'skihslorcr tur Je s Lassenja tttaslclryliIle.
\ed NotdrcRose4r.
"Kashup"Mr.fdststdtiokerct

qa@tud.4

- at'ad2A0t

l2

Hvis du harbilleder,oplysningere1lerandetaf 1osi henvenddig til:
kalhistoriskinteresse,
LokalhistoriskSamling
Kamillevej10
2770Kastrup
'
Tlf.32 46 05 45
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

udstillingerpA
LokalhistoriskSamlinghar desuden
Kastrupgirdssamlingen

"Midt pA Amager"og
"Kastrup Glas"
AbentTirsdagog sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
19.00-21.00

Plyssen
AmagerStrandvej350:

Permanente
og
skiftendeudstillinger
AbentLordagog sondag
13.00-16.00

