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OT|O RNUDSEN
FORTEL(,ER OM SIN TIOLIOE SARNDOM

Otto Knudsen har aJleveret
del e af s ine b arndoms erin-
dringer til lokalhistorisk
samling. m syntes de fortjen-
te at komme ud til en bredere
lceserkreds og bringer derfor
nogle uddrag.

Otto Knudsen blev fodt i
1924 i Sundbyoster i Lyba:k-
gade der dengang hed Fi-
schersgade.

TTO,//SKOLE ALLE
Da farfar dode, det ma have ve-

ret en gang mcllem 1925 og 28,
besluttede farmor og far (mor har
nu sikkert ogsi haft et ord med at
sige, det ville have lignet familien
dirligt, om ikke hun havde) at der
skulle bygges et hus, hvor vi kun-
ne bo i stueetagen og famor kun-
ne have forstesalen. Hvordan de
enlelte lbrhandlinger er 1brcgaet,
skal jeg ikke kunne sige, men jeg
husker resultatet: der blev bygget
pe Hojskole A116 41 i Tamby.

For mig star de1, som om lar

gjorde hele arbejdet, men der har
jo nok v@ret et par fagfolk ind-
blandet. Tydeligst husker jeg for-
nojelsen ved at se lar og onkel
Hans Christian blande cement pa
en flage af tre. Cement lia en po-
se eller saek anbragt i en oval vold
pd denne flage, og se en poftion
va:rd ind i midten, hvorefter de
skovlede det torc pulver ind i
vandet, hvor det blev til en vel-
ling, der si ogsi skulle skovles
frem og tilbage et vist antal gange.
Lidt svagere i erindringen star
brondgraverens arbejde med at
skaffe drikkevand lia udgravnin-
gen midt pi gardspladsen. Egent-
lig huskerjeg kun min fomndring
oaer den talje, der var oph@ngt i
et trebenet stativ af svert tgmmer
og isaer den lyd, der kom fra ke-
den, nir han trak i den tbr at lsl1e
brondringene.

Huset le - og ligger - hvor Dron-
ningborg Alld, Lyngborgvej og
Hojskole .4116 modes og dengang
dannede en aben plads. Vort hus
var det ydeNte, marken vest lbr os
var endnu ikke udstykket, og
langs den sydlige kant al vor
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grund, hvor der nu er et parklig-
nende omrade, var der ogsA mark,
hvor man kunne veere heldig at
opleve bonden gi og si kom med
henden eller senere pa aret ploje
og hawe med heste. Lidt gart-
nerarbejde fik jeg ogsa snuset til,
for far plantede ligusterhaek om-
kring hele haven og anlagde en
lille gresplene pA ostsiden af hu-
set. Den graespleene skaffede for-
resten en del bryderi, for greesset
groede abentbart bedre end ventet,
sa far mafte klippe det med mors
skreddersaks indtil vi fik kobt en
heksaks, der se mette gore det ud

lbr planeklipper i den forste tid.
For mig var dette n@sten som en

lille verden for sig selv. Jeg var
vel omking 4-5 ar og havde end-
nu ikke andre pligter end at opfore
mig, sA andre kunne vere her, in-
gen skolegang, jeg kunne nyde li-
vet og lege lerdommen ind i ho-
vedet. 

'

I den {emere udkant af billedet
stod fars arbejdsloshed, men jeg
tror ikke, at jeg gjorde mig rigtig
klart, hvad dette begreb betod.
Hver dag mefte han cykle ind til
fagforeningens kontor pi Frede-
riksberg for at fi stemplet i bogen,

k"rr::
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der gav ham ret til arbejdslos-
hedsunderstottelse, og der var og-
se noget med, at mor havde arbej-
de med rengoring og billetsalg pA
badeanstalteme ved Langebro og i
Gasvaerkshavnen, sommetider ba-
de formiddag og eftermiddag,
men jeg husker ikke rigtigt, om
disse to ting var sidelsbende eller
ej,

ASSEJOSUTSflEO
Arbejdslosheden i 30'eme min-

desjeg ikke som en streng tid, na-
turligvis var den det, men enten
var jeg for lille til at registrere
det, eller ogsa var l'ar og mor dyg-
tige til at skjule det for mig. Trods
alt sidder der dog nogle stemnin-
ger af nedsleethed i mig fra den
rid.

Bl.a. husker jeg, at f'ar en over-
gang havde et job som agent og
inkassator for Dansk Folkeforsik-
ringsanstalt. De1 var noget med,
at chatollet, som f'ar lbr resten
selv havde lavet, var fldt med
stcmpler og kviftc ngsmerker og
meget andet, men se vidt jeg op-
fattede det, var far 1br god af sig
til at trumfe igennem, at folk
skulle betale deres forsikings-
praemier, n6r han kom for at op-
kreve dcm (han vidsle jo lia sig

selv, hvor sv&n, det kunne v&re
at skaffe pengene), si han opgav
det arbejde efler er tid.

Det var altsA lor far og mor en
vanskelig tid, ogjeg husker letlel-
sen og gleden, da lar kom hjem
en dag og fonalte, at han havde
lact arbejde. igen efter tretten ma-
neLlers arbejdsloshed.

L'M OC LEOE|OJ
For mit eget vedkommende gik

tiden som den skulle for en dreng
pA 5-6-7 ir. Jeg legede, lestc, teg-
nede, fantaserede og havde det
egentlig dejligt. En afde store be-
givenheder i tilverelsen var, niir
Familie Joumalen bragte et ud-
klipskarton, som man kunne byg-
ge huse, borge og slotte af'. Se
flod spisebordet under petrole-
umslampen med sakse, karton og
lim i forskellige udformninger.
'l'il at begynde med fik jeg kun
Iov til at bruge mel, der var udrort
i vand, men det bandt nu ikke sA
godt, og det var en anspendelse
for teknodigheden at holde sam-
men pe stykkeme, mens limen
torede. Sa var det meget bcdre,
da fiskelimen gjorde sit indtog,
selv om den havde en kedelig ten-
dens til ogsi at klistre fingrene
sammen- Nar det hele gik s6 lang-
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somt, kunne det ikke undgas, at
der mette ryddes op i stumpeme,
og sa h@ndte det aI og til, at et
tem eller et tag kom med i kak-
kelovnen, og der stod sA byg-
ningsverket og sladrede om mi-
seren. IJelt godt blev kartonbyg-
geriet ikke, for Danalimen kom
frem, for den tonede sa hurtigt,
at der ikke blev ophobninger af
flade stykker, der kunne mistol-
kes som al'fald. Hvis der ikke
skulle bygges slotte, var der alli-
gevel stof i ugebladene; "Willy
pe eventyr", "Knold og Tot" og
andre serier. Fikserbilleder og la-
bginter p6 "Dr. X's" side kunne
ogsa holde mig fanget og endelig
var der et par simple boger og
mors oplesning eller klaverspil,
som varetog den kulturelle side
af min udvikling. Og sA var der
jo masser af ting, der skulle pas-
ses om dagen.

'd,IIIDOMSHJEMTITET
Men for at man skal kunne r'ur-

dere mulighedeme, md jeg nok
fort@lle lidt mere om huset og
dets omgivelser. Som jeg fonalte
for, la huset i udkanten af en
plads, hvor flere veje modtes.
Det var lidt af en verden for sig,
og egentlig var det vist forst, da

jeg begyndte at ga i skole, at jeg
blev klar over, at der var en ver-
den uden for Verona. Det var et
to-etages hus med en ejendom-
melig, stj emeformet tommerkon-
struktion i gavlen og erl stobt ce-
menthappe op til entredsren,
som var sat sanmen af bredder i
et rudeldrmet monster, og gad
vidst om der ikke ogsi var en lil-
le rude i den overste del?

Nar man gik ind i entreen, var
det forste man lagde m@rke til,
den stolpe, der dannede afslut-
ningen pi trappen op til famors
lejlighed. Det var et stykke kraf-
tigt tommer, som mors bror Ro-
bert, der b6de var mobelsnedker
og lidt afell kunstner, havde ski-
ret ud, se det endte i en form,
nermest som et lukket tulipan -
eller lotusblomst.

Pi venstre hind var der en dsr
ind til stuen, der var mobleret
med ting, som far havde lavet:
To l€nestole, et spisebord med
fire stole, som han dog ik*e var
mester for, og det fomEvite
chartol. Desuden var der et kla-
ver med en klaverbenk, som
morfar, der var snedker, havde
lavet og et blomsterbord, som og-
si var hans vcrk. Ved siden af
denne node "dims", stod der en
kuNestol med rund ryg, og der
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har Daks og jeg tilbragt mange
stunder sammen, nrir vi ikke hav-
de andet at lave end at vente p6, at
mor eller far kom hjem.

Ved siden af klaveret var der en
dor ind til f'ars og mors sovev€rel-
se, der kun er msbleret med en
seng, en seNante med marmor-
plads og en kortlnode. Mellem
denne dor og en dor ud til kokke-
net stod kakkelovnen, og midt i
stuen stod spisebordet under pe-
troleumshengelampen, Henne un-
der nordvinduet stod en lav bogre-
ol, hvor man foruden boger fandt
radioen med dens lbrskellige
stromforsyninger.

Lad os lige vende tilbage til en-
treen, for skrAt overfor doren ind
til stuen var trappen ned til k@lde-
ren. Det var ikkejust forbudt at gA
demed, men det li nesten i luften,
at der gik man kun, hvis man var
sammen med en voksen, for det
var noget med, at man kunne falde
ned og sl6 sig slemt. Jeg tror
egentlig ikke, at der var ret meget
i den kaelder, for den havde en til-
bojelighed til at blive ryldt med
vand i regnperioder, sa far monte-
rede en, hvad vi i dag kalder
"gammeldags" gerdpumpe, deme-
de, si kelderen kunne tommes for
vand. Det var forresten der, jeg
for tbrste gang gik i andet end

vandp)'tter med mine gummistov-
ler og til fars overmskelse i min
sproglige uformienhed konstate-
rede, at de var "dejligt ut@fte".

Hvis man ikke skulle i kelderen,
kunne man gi lige frem og ind i
kskkenet. Pi venstre hand havde
man sa endnu en dor til stuen og
pi hoire kokkenbordet og vasken.
Ved vasken var der en vandpumpe
med et tykt trehindtag, for der
var ikke indlagt hverken vand el-
ler elektricitet i huset, vandet mat-
te pumpes op med hindkrafi fra
bronden, der var gravet ude pe
gerdspladsen. Under kokkenbor-
det var der skabe med skydedore,
og bag en af dem havde mor sine
gryder og grydelAg. Det var alle ti-
ders legetoj, hvis man kunne li
lov til at lAne et grydelag som rat
og med dets hjelp genopleve bus-
turen ad Englandsvej fra Amager-
brogade, jeg huskede de l'leste
stoppesteder og gearskifter pl he-
le ruten. For enden af kskkenbor-
det var der sa en dor, der fsne ud
1il en lrappe ned til gArden, hvor
der var et treskur, som indeholdt
et lokum med spand samt en min-
dre afdeling med fars v@rktoj.

Men det bedste ved koltenet var
den dor, som var mellem det zink-
bekleedte bord, hvor primusappa-
rateme stod og doren ud til gar-
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den, for her var ncmlig mit eget
verelse. Det var ikke stort, maske
5-6 kvadmtmeter, og egentlig hu-
sker jeg ikke ret mcget mere af
indretningen end sengen, der stod
til venstre for doren, et stort hjor-
neskab i det diamctralt modsatte
hjome, og en udsavet negerdreng
med turban pA hovedet og som i
sine fiemstrakte hender holdt en
rund bakke, hvor man kunne stille
sit glas eller askebeger. Det var
en f'odselsdagsgave til mig fra
mors far, som havde tegningen fra
Familie Journalen. V€erelset var
spartansk - men dct var mit eget!

FA?MOP,S NAO'O
Farmors lejlighed var ikke helt

se stor som vores, for den var jo
indrettet i tagelagen og havde skra
v@gge. Fra trappen kom man ind i
et lille kokkcn, hun havde heller
ikkc hverken vand eller elektrici-
tet, jeg kan dog ikkc erindre, at
jeg nogensinde har set hende eller
andre bere vand op. Der var e1 lil-
ic bord, hvor primussen stod, og
hvor hrur lavedc sin mad. Jeg har
jo nok oplcvct adskillige af hen-
des rniltider, men jeg husker kun
et: Kogt makarcni uden tils@tning
af nogen art: lugten og smagen
sidder endnu i munden pd inig.

Hendes stue domineredes af ct
rundt bord med cn krystalskal og
afet taffelklaver, der trEngte til at
blive stemt. Grunden til, at jeg
nevner krystalskdlen er, at hun
havde et radioapparat, et af dem
med en blyglanskrystal og en fole-
trAd, der sommetider skulle fl1'ttes
til et andet'sted, hvis stuctempera-
turen havde @ndret sig for meget.
Lyden kom fta et s@t hovedtelefo-
ner, og hvis man var meget stille.
kunne man l@gge telefoneme ned
i skilen og kore musikken direkte
ud i stuen. Oplasning og &engeti-
mc var det imidlertid bcdst at hsre
med lelefonemc pa.

Far og onkel Hans Christian la-
vede i ovrigt selv disse krystalap-
parater. Ledningeme var temmelig
tykkc, uisolerede kobbertride, s6
der kevedes en vis stsrrelse af
kasseme for at holde ledningeme
skilt fra hinanden. Og der sugede
jeg for forste gang viden til mig
om at bukke lcdninger og om at
lodde forbindelserne salnmen.
Loddekolben blev holdt varm pi
et primusapparat 1ia kokkenet, der
var hentet ind pe spisebordet, og
jcg skulle passe meget pa ikke at
skubbe til bordet, s6 kolben faldt
ned. Inden tinnet kom pe kolben,
skulle den renses pi en salmi-
aksten, det kadsede godt i nEsen,
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hvis man fik den for langt frem,
nar det skete. Sa var det en meget
bedre lugt, der kom, n6r der skul-
le bores huller i ebonitforplademe
til telefonbosningeme og knap-
perne, sa det var praktisk og sam-
tidig sa paent og ordentligt ud.

NASOEAilE
Prsv nu at stille jer, se I har

Hojskole AIld 4l iryggen og drej
jer "medsols". PA venstue hand
ser I si familien Halsteins hus, en
hvid villa. Den var noget disting-
veret, og jeg ved ikke noget som
helst om familien udover, at jeg
en gang imellem legede med son-
nen, der var nogenltu'rde jrevnald-
rende med mig. Deres nabo, fa-
miliel Olsen, var ikke slet se di-
stingveret, n@rmest meget jevne
og deres adresse me have v@ret
Lyngborgvej et eller andet. Der
skete meget spendende der, f.
eks. havde de engang et lees 01-
kasser - dem af tre og som kulne
runme 50 flasker - dem fik vi
lov til at splitte ad, og s6 kunne vi
bygge soroverskibe af dem. Ssn-
nen, jeg tror han hed John, havde
ogse et filmapparat, desverre var
batteriet til Iampen ofte ud-
brendt, men hvis det fik en tur pa
kakkelovnen et par minufter, og

hvis man drejede hurtigt nok pe
fremforingshandtaget, se kunne
det give tilstrekl<eligt lys til, at
man kunne na at se en lilm pi to
minutter terdig, inden peren
sank ned til en helt uantagelig
lysstyrke.

Lengere. nede af Lyngborgvej
boede bageren pd et hjome. Hos
ham frk vi det meste af vores
brod, men desverre skete det en
gang, at han fik malet sin butik,
og sa smagte alt hans brsd afma-
lingen! (Forurening og miljo-
krav? Nej - vi ventede bare et par
dage, for vi kobte brod der igen).

Nesten midtvejs mellem lloj-
skole A116 og Lojtegardsvej boe-
de kabmand Ingdam. Jeg gik ibr-
resten i 1. klasse med kobman-
dens yngst son, Bent, der selere
nedsatte sig som elektroinstalla-
tor pa Tarnb).vej, Hans storebror,
Mark, blev travtrener. Hos Ing-
dam kobte vi n@sten alle vorc ko-
lonialvarer bl.a. petroleum, der
var megel tung at b@re hjem i
kuven, nAr der samtidig skulle
vere et pund mel og noget suk-
ker. Men sd var der heldigvis et
ophold ved bagerens udstilings-
vindue, der bugnede af de herlig-
ste marengs og "Hojriiskager",
for netop i de dage havde flyve-
ren llojriis udfort en eller anden
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fl1.vebedrift, jeg husker ikke mere,
om han floj helt til Rom, men
Hojriiskageme husker jeg: De var
blode kokosmakroner, trykket
sammen i en aflang, trekantet fa-
con og somme tider med chokola-
de i den ene ende.

Det var s6 Lyngborgvej, de fleste
afde ovrige huse var for nig bare
huse, som nogle mennesker boede
i, uden at jeg lagde maerke til
dem, ja, det vil sige, der var selv-
folgelig mureren - hed han Blom-
gren eller sidan noget - han kunne
v€eret ret skrap, hvis man gik pd
hans nyrevne fortov, se man gik
helst pa fortovet modsat hans
grund, men det passede udm@r-
ket, for det varjo pa den side, ba-
de ksbmanden og bageren boede.
Nar jeg l@nker efter, tror jeg fak-
tisk aldrig, jeg har giet pA hans si-
de afLyngborgvej.

Den ende af Hojskole Alld, der
begyndte ved Amager Landevej,
kom jeg il'ke ret meget i. Pe hsjr€
side, naermest pladsen, la der en
hvidkalket villa med soitglaserede
tagsten. Det var thmilien Jensen,
der boede i stueetagen, han var
chauffor for OMA-magarine og
gik i unifonfi og med sorte leder-
gamacher, det var ret imponeren-
de, ovenikobet kom han af og til
korende hjem i sin lastbil. De hav-
dc to dshe, den yngste hed Lilian,
var vel godt et ar yngte endjeg, og
hende legede jeg meget med, fak-
tisk var det rneningen, at vi ville
giftes, men familien fl,4tede, sa
det blev aldrig til noget.

PA forstesalen boede en tid fami-
lien Wergmann, som havde en
ssn, der hed Bent, ham modte jeg
mange Ar senere i pr@parandklas-
sen pe Blaagaards Seminarium.

L.

Tonnelup Statian

lotasraferet aret ef
rer Anagerbanen:

indeielse.
Foto:1908.
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Lidt lengere op mod landevejen
lA pA venstre side en lille kob-
mandshandel, der duffede livsag-
ligt af salmiakpastiller, spejder-
hagl og andet rart, og Hojskole
All€ var sperret med en bom ud
for den fonetning. Ndr koretojer-
ne passerede, skulle man ind for
at fa noglen til h€ngelasen, og
samtidig skulle der vel betales for
bruges afvejen. Den var fonesten
meget irriterende, for den var
vendt sedan, at den skarpe kant
var opad, si man ikke kunne
hverken sidde eller henge pi den.

Det var sAdan set den "daglige"
del af verden, seh.folgelig var jeg
godt klar over, at der fandtes no-
get l€ngere vek, jeg kume jo
selv se fra mit vindue, at der le en
stor bygning langl borte pe den
anden side af marken, jeg fik at
vide, at det var Tommerup Skole,
og jeg kunne ogse hsre Amager-
banens tog, nAr de flojtede ved
Tommerup Station owe ved tag-
papfabrikken, og endelig mi jeg
ikke glemme Backgiesen, der
sommetider passerede vort hus
med sin lille hestevogn, der var
trukket af et par smi islendere;
hvor han kom fra, og hvor han
skulle hen, gikjeg aldrig op i, det
var langt uden for min sfere, han
kom bare forbi. Pe bestemte uge-

dage fik vi besog afen bager med
en lille varevogn, han hed Lowe,
og nAr han abnede bagdoren i
vognen stod der en em af lrisk-
bagt brod ud imod en. Jeg tror, vi
mest kobte det grove brod hos
ham, men han havde ogsa nogle
dejlige suklerkingler, som jeg af
og til kunne lokke mor til at ko-
be.

Det var en ret lille, afgraenset
verden, jeg ferdedes i, men den
var stor nok til mig, og mine for-
eldre sorgede for, at skaff'e mig
indtryk fta "omverdenen" ved at
tage mig med til forskellige begi-
venheder, jeg har feks. provet
glidebaneme pa det tilfrosne Prae-
steker overlbr kirken og set ama-
gerkoneme i deres sondagskirke-
toj, v@ret til basar i pr€stegerden
og med Amagerbanen fra den nu-
veerende Christmas Mollers Plads
i Sundby til Dragor, hvor jeg s6
gessene vandre pi engene ved
Dragorfortet. Jeg har nok veret
lidt eldre, da vi med turistdampe-
ren fra Kobenhavn sejlede til an-
lobsbroen ved Bellevue, og en
anden dag i den anden retning fra
Langebro via Sydhavnen til Tryl-
leskoven ved Koge Bugt.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhisto-
risk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevei 10
2770 KastruP

Tlf. 32 46 05 4s

www.bibliotektau"ouYlax
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og
mange shgtsforskerlinks.

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

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lsrdag og ssndag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

"dfltdt 2'&.?llmager"
''KASIIBIUP @IIAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


