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Natuen har igen spillet civilisa-
tionen ud af banen med de mange
tagiske oversvgnmelser i bl,a.
Iekkiet og Tyskland. I Danmark
har vi denne gang heldigvis kun
m@rket ganske lidt til naturcns
overnagt.

Dette nummer af Glemmer du
handler om storme og oversvsm-
melser, der ramte Am€er og Salt-
holm i slutningen af 1800-tallet
og i beg].ndelsen af 1900-talet.

Oeme er lavt beliggende og
derfor kan folgeme af en storm-
flod blive voldsomme. MaD har pe

Amagers vestside forsogt at be-
skytte sig med diger og afoandins-
grsfter, 4er det har ikke altid
veret nok, nar stormgn rasede,

OversvommelserDe kostede
gudskelov ikke menneskeliv men
mange fik okonomiske problemer,
da afgrsdeme blev sdelagte,

6tormllodsn
novgmbgr 1872
En af de stsrste stormflodskata-

strofer i Danmark skete den 12-14
november 1872. Store dele af Lol-

Tesning af Holgel

stomloden 1872.

danfotk pd sydfat-
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Teq"ins aj Holser Dtuchnunnlra Bonsrig stranl, PtustobtLgten el'iet stonlrqoden
1E72.

land og l.alstcr blcv ovcrsvom-
met, 80 mennesker omkom og 50
skibe strandcdc pi Sja:llands ost-
kyst. Den helt usaedvanligt hoje
vandstand pd onkring 3 meter
over nomalt daglig vandc var rc-
sultatct af cn meget langvarig og
sa:rdeles kraft ig ostenstorm.

Vi har desvere ikl<e kendskab
tjl cn samtidig erindring fra Trirn-
by, men i stedet bringcr vi hcr ud-
drag af en skildring al Dirch Jan-
sen, lia St. Magleby. Han blev
l'odt pd Mindegdrden i 1855 og
blev senere ejer af Hollandsmin-
de..

"Vandets Stigning havde he-
gynr wtl Midnalslide og sleg
med en saadan Voldsomhed, at
red Midddg.ttid. da dct |ar pad
det hojesle. ndaede del til K/udt-
tadrnsvejen ved'Bachersminde'
og slod i en So derlra i en Linie
mod Rauguard"^,lorde, overs lq I le-
de Skotgaards Jorde og hele Kon-
geh dens lredl ud over Ullerte

Flerc Stedcr hlev dcr maalt 5
Fod Vand, hoje Jordtolde tar
skjrlt dl l/and, og stod der paa
dL'r^e en Pilebltsk, var den orerpi-
sket meLl Tangretler, "om tiliede i
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Bl@sten i lange Tider efter som et
Minde om den slole Katastrofe.

Alt had der blev oveNLyllet, og
som ikke var mur- eller Nagelfust,
.flod med Strommen, saasom Svi-
nehuse og andre Trteskure, Trom-
ler og andre .forskellige Ting. Sa-
adanne Ting fandtes senere
grundstadt pad en Jordtold eller
paa andet grundt Vand.

Dirch Jansen, hans lar, bror og
en ferde mand korte ud for at se
om der var behov for deres hjelp.
Han fbrtaeller..

Alt 'rar jo Hdr,, og Hesle e
skulde selv raade, og de var vant
til det, da de @sten d.rglig bler
kjort derowr, naar de skulde til
Markarbejde paa vor opdyrkede
Felled. Imidlertid kom vi udenlbr
Kioresporel. Den ruermesle I'Iesl
styrle.le i detl lre Alen brede
Gro.ft, og ltognen *zltede, og alle

Jire poa Hovedel i Va del. Inden

Jik set os om, var Vognt'hdingen
gaaet med Strommen som en lille
Fiskerbaad. Min Broder og den

Jjerde Mand lejste Vognhjulene
paa ret Kal og kjorle den nagne
Vogn hen til den ermesle
Gaard, hrortil Vejen rar sperret
med Vrag al en Skibsrigning, som
Hestene gik over ude al @nse
del.

Fader tog et Par D@kkener i
Favnen og sdgde, al jeg skulde

folge efter hatn. Han'ridste nem-
lig, at der 'rar en Jordvold langs
Vejen. Med Besver kom vi op
begge to. Fader gikforan uden at
ane, ot et Stykke ,Jordrold var re-
wl borl. Het lruadte han ned med
D@kkrnrrnt !'t lulLtl hrll un.ler
Vandet - nu jik Dtekkenerne Rej-
sepas og r)a/ snalt borte af Syne.
Vi naaede endelig hen til Gaar-

P),nten wd Langelinie wd stamen i I872.
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Englandeej udlt TA by KitkegA awsrommet i a g :t 1927.
Falo:Chl. He tiksen.

den, hvor vi Jik e Vogn til La
ans, .fbr derefter saa hurtigt som
mulital d! naa hiem...

Pa Sundbyoster Overdrev brsd
vandet igennem, selvom der var
diger, og ved Meilgird druknede
80 far. Pa Saltholm fik man ogsi
slomens lasen a1 mierke. Bebo-
eme mAl1e soge ly pi loftet, da
vandet stod hojt.

Julsn 19o2
Amager Avis skrev:

En voldsom Skypunpe er gaa-
et or)er Oen samtidig med Stor-
mens Rasen; den er kommen fra
Vest-Nordrest og er gaaet ind
orer Landet lidt Syd for Taamby.
Man kdn rydeligt folge dens spor
i et temmelig bredt B@lte, enkelte
Steder endog meget bredt, der
str.ekker sig Oitl orer mellem Ka
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,tttup og Maglehylille of! delefrer
g.rar ud oyer Vandet i Drogden.

Sterkest Medtaget er Guardeiel
Frederik Svendsens Gaard ved
Taarnby. Gaardens to L@nger er
fuldstandig odelagle, Tagene er
lojiede a;f og kaste.le over 500
Alen ud i TerreneL tykke 7
Tommers Bjelker er kntekkede
ot,er som det rar T@nhtikkel og
det hele boftfort ud pad Marken
som yar det den letteste Sag i
I/erden-

Den dnrcttede Skade er vurderct
lil ca. 6.000 Krofier: men uagtet
Gaarden  e r  assu re re t  i
" Land bygn i n ge rne s B randfo r s ik-
ring" faar seltfolgelig Ejeren ikke
en Skilling herfra i denne Anled-
ntug. Frede/ik Svendsen, der har
dnsogt Sbrmflodsfonden om ,7ssi-
slance og herpaa faaet A/ilag, er
hojst ilde-stedt og et vist lige wd
at Naele en ruineret Mand.

"Meilgdald", der som bekendt
ejes aJ den alholdte Gaardejer og
Entreprenor Nielsen-MeilSiaard,
fk en Del d.f Taget bl@st af en
Lcenge.

Verre gik det til hos Gaardejer
Jens Han"'en. Maletmeste/ Jen-
sen - Taarnby"- Fader; haw
Gaad fk ret beDdelig Skade paa
b L@nger- En Skade, der er vur-
dercl til 1.700 Kr.

Gaa ejer Christe sen, Ullemp,
fik Skade paa en Ltenge, og Sned-
ketmester Lindgrens store Skot
slen til nogle Tusinde Kroner bkz-
sle om og slog i.llldet T.tget itu
pda et n@rliggende Ilus.

Ladelcengen paa Gaardejer
Chrillesen"^ Gaard ved Kastrup et
ligeledes 6leNet odelLrgt.

Endvidere er et Htts ved (Jllerup
og en gaard i Nterheden af'

Maglebylille blevne stcerkt he
skddigede.

Ferdinand Jensen, cler var mar-
ketender pi Gammelvilrk fofialte
i'olgende nogle Ar senerc om julc-
stomens l'olger pe Saltholm til en
joumalist. Joumalisten rcfereredc
iolgende om samtalen:

Midt inde pa oen pd dens aller-
hojeste punkt ses en underlig brun
.flad kasse. Det er eh stor -ier -
pram h.,tis Jbrvitrede sider skinner
i solen som en k(tmpefi.essig cho-
koladekage. Det er et minde om
julestormenfor en hal| snes ar si
den. Prdmmen ldfortojet wd llel-
lerup, men ret sig los, og da hele
Den rar orersvomtneL drel' den
lrers orer den til den strandede
her, httor den nu stAr et par kilo
meter Jra strandbredden_ Besoger
man Sa/tholmen, mit man ikkc
glemfie at JA e aJ behoerne til ul
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fotl@lle ofi hin minderlerdige nul,
da vundcl slod 3 fod hojt i ferdi-
nund ,lensens dagligstue, og hun
t)g hans hustru nlAte \xrde i ran.l
til lit'ct fi at redde hons og utlg-
kr'.tg op pa fo^tesal. Ltenkehun-
den blev bjerget i sidste deblik.
du clen sad pa n (ben) ovenpct
hundahuset, medens bolgerne tlog
owr den, og alt imens den hyleclc,
hrolade og tudede slormen. l)en
tog tlogle ryk i lat:el, sA del malle
surres med tore for ikke at hlet;e
u/. 1 Nerelserne sejlede stolc og
skuntler lyslig af sted

- Den.iulenal glentnes aldrig pti

I/erst gik det dog ud over ho er-
nc. .flcrc hundrede druknede dcn
nul, og pu lurelrcjene sud de ar-
nc dyr den n@ste morgen sa ltcl
sont .flucr, gennemblodte ul soan
oL istlede ad sbrmelL

l\',lcn h|em t@nker pi1 .ttofl1ibd.
h nan vondrer pd Sullholnt cn-

dclose pra:rier en Narrm sotlltltcr-
, l ag . . . . . . . . . . . .

6glvgstprstorm
ngtdret /904/905
Illot lo ar senere var det gall i8en.

I Amager nvis beskev jordbru-
gcr Jan H. Schmidt. St. Maglcby
slormcns odeleggelser

Sylve$eritornen
Del blev en trist og alvorlig

Nytctaro'sfien ft mange hcrude
puu Amager. Her paa Sktre Mag-
lchy l.elled er sket strtr Skade .for
cn Del al Behoerne. Enkeltcs'lul)
kan anslaaes t 2 A 3.000 Kr.
l/unde| ko,n st]- ende, hor|slqllc-
dc RodJiugter, Godning, Voldc og
Hcgn. lru.ngle ind i llusene: en-
kcltc Steder naatte Behoerne op-
holde sig paa Ltt/iet buade Dug
og tkesle Nal. En Del Sr'itt og
Fuar er druknet. Den slerke liosl
i l.orbindel.te med Vutldel giordr
Veiene uJiemko lnelige, sau 0l

.flcre Sleder det nod|endigc lil
llu s ho ldni ngen maal le savnc s.

Dat t;dlte l/and f),l.lte Bftr1dche,
sont endelig efler en lungrurig lor
Sonmer wtr b leven .forsynedc ned

.ferskt l/and, og det salte Vand er
uhrugeligt baade for Menneskcr

l/cl gik llandet ikke sad hojt ol,
som i SlormloLlen 1872, ncn cl
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enkeh Sted naaede det dog ikke
saa lidl hojere. Den Gang voLse-
de lrandet.jeynt i et Dogn, men
nu kom del styrtende i Lobet af
faa Timer. Om Vinters@dek kan
laale det salle Vand og Frosten,
er et Sporgsmaal, og om Jorden
bliver ljenliq til at Eive en god Af-
grode til Sommer, er wl usikkert,
i alt Fald ser en Del a/ Beboerne
den kommende Sommar i Mode
med Belqmring.

Digeme ved Ullerup gav efter
for vandets pres.

Edvard Hansen, der boede i Ul-
lerup forteller folgende:

Vi sd vandet sti forneden af det
gartneri, der i dag kaldes Skan-
sen. Byens mend samledes efter-
hdndeh, som man blev klar over
kalastrcfen. Ah,oren stod pt@gel
i disse mends onsigter og talen
gik om beboerne pd Ullerup
Skansevei.og i Kongelunden og
St. Magleby Felled. Pd Rau-
gaards jorder imod Kongelunden
og ud or)er St. Magleby Felled
gik bolgerne som vi ellers ser
dem i n'lorm yed strdnden. Vi.fik
sehere al vide, at behoerne pA det
overstommeda omrdde sad pd
loJierne. Der blev smagt pd van-
del, og det ste sig at hare eh

Hojvande ved Rerynanff gard paSaltholh,

fuwoda a. 8 - Se4**la zNZ



1 0

Ensl.tn,l'vej, cu. Ned . 321. 1e27.
t.tro: Chr. Hcnrik\cn.

nlegel slot sallprocet . For sl.
Mugleby I'elleds beboere hler det
cn ./i'ygtelig kalaslroli.. Brondene
loh .filde al sulnand, vtrrerne i
kulerne blev odelagte lere steder,
dcr druknede mindre dyr tiumt ha-
rar i Kongelunden og pa.iorderne-
der vtr slore okdlotiliske vedie\
der gik tabt. .lordernc bley ode-
lagt lor Jlere ar I byerne [.illarttp

og Tomnerte huvde gi)rdene
narkjorderne at.fultlc lilbage pa.
Men vandat harde slctct hojl pd
Ullerup lrandlceg.

I begyndelsen af 1900-tallct blcv
der dannct et pumpc-og digclaug
dcr havdc tilsyn mcd diget 08
vindmollcrrfe langs Vestamagcr.
Msllerne lcdtc vandct fra grolicr-
ne ud i Kalvebodemc, men dct var
som ovenlbr n@vnt ikkc altid nok
til alveergc ovelsvonlmelse - spc-
cielt ikke hvis groficme ikke blcv
holdt fri lbr affald og ukrudt.

9vercvommpben /927
I august 1927 blev Amager igcn

ramt af ovcrsvgmmelscr pa grund
af kraftigc regnbygcr. I  magcr
Bladet stod der blandt lblgendc:

"Varulct har i de si.lsle Dage
giort mcgen skade pd Amager.
Bdde kom og grontiager hdt
fiange sleder rerel o\'ersvonlnlcl
og pd de luve steder pa reslsiden
af oen hutde der deknel sig hcle
smdoer, sA u|len er lil dels odc-
lugt. Regnslcyllene har vceret sa
yolclsomme. at del hur vzrel unu-
ligt al ledc randel lil grofiernc.
Mollen har heller ikke kunnet
pumpe tilstr.Ekkeligt til dt holde
gtufternc i f l / tkt ion."
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En gaftreriejcr fra Maglebylille,
Hindse Nielsen, mentc katastro-
fen skyldtes, at hovedgroften var
groet til med gres og buske, og
han el'terlystc i et leserbrev de
ansvarlige.

De skonomiske tab lbr gartneri-
eme blev bctydelige storre end
ventet omkring 1 million kr. Man
ville derfor soge staten om oko-
nomisk hjelp.

Den stiplede Iinie t'iser s1.ligetsr ohi
1937.

Det var meske pA grund afden-
ne oversvommelse at der i 1936
blev oprettet et n).t pumpe og di-
gelaug under amtsligt og kommu-
nalt overops),r'1. Tarnby, Tirm-
merup og Skelgarde dige-og ai'-
vandinspumpelaug var nedsat af
afvandinskommissionen for Ko-
belhavns -dmt, og det var da ogsA
amtsrAdet, der havde tilslnet mcd
lauget. Tamby sognerid og sene-
re kommunalbeslyrclse skulle
"lbresti punpeanicggets, digets
og de dermed forbundne verkers
udfsrelse." Pi den 6rlige general-
lbrsamling i laugct blev der valgt
en styrclse, amtsrdd og sognerdd
fik hver I plads og generalfor-
samlingen. der bestud af samtlige
cjere al' pumpelavets ejendomme
valgte 5 medlemmcr. Sogenridets
rcpresentant var lbdt formand.

Lavet skulle tage vare pa diger-
ne og al'vandingskanaler- og grol'-
ter. I1973 blev lavet ophEvet,
man havde indd€mmet naturom-
radet Vestamager og grofternc
var blevet rorlagt. sA laugets hid-
tidige opgaver blev nu lost pe an-
den vis.

Pa Saltholm er siidanne foran-
staltninger utopi, og her kan der
stadigvek forekomme oversvom-
melser isamme omfang som de
ovenrot nevnte.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup .

Ttf.32 4605 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

j Kastrupgirdssamlingen

"Midt pi Amagerrt og
"Kastrup Glas'r Permanente og

skiftende udstillinger
Abent Tirsdag til sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige

Abent Lordag og sondag i

14.00-20.00
13.00-16.00

Ply-r* 
-l

Amager Strandvej 350:


