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OMSINTIOLIOE
FORTEL(,ER
gjordehelearbejdet,men der har
jo nok v@retet par fagfolk indblandet.Tydeligsthuskerjeg fornojelsen ved at se lar og onkel
Hans Christian blande cementpa
en flageaf tre. Cementlia en poseeller saekanbragti en oval vold
pd denneflage, og se en poftion
va:rd ind i midten, hvorefterde
skovlededet torc pulver ind i
vandet,hvor det blev til en velling, der si ogsi skulle skovles
frem og tilbageet vist antalgange.
Lidt svagerei erindringenstar
brondgraverensarbejde med at
TTO,//SKOLE
ALLE
skaffe drikkevand lia udgravningenmidt pi gardspladsen.
EgentDa farfar dode,det ma have veret en gangmcllem 1925og 28, lig huskerjegkun min fomndring
oaer den talje, der var oph@ngti
besluttedefarmor og far (mor har
nu sikkertogsi haft et ord med at et trebenetstativ af svert tgmmer
sige,det ville havelignetfamilien og isaerden lyd, der kom fra kedirligt, om ikke hun havde)at der den, nir han trak i den tbr at lsl1e
skullebyggeset hus,hvor vi kun- brondringene.
Husetle - og ligger- hvor Dronne bo i stueetagenog famor kunne have forstesalen.
Hvordande ningborg Alld, Lyngborgvejog
modesog dengang
enlelte lbrhandlinger er 1brcgaet, Hojskole.4116
dannedeen abenplads.Vort hus
skaljeg ikke kunnesige,menjeg
var
detydeNte,markenvestlbr os
huskerresultatet:der blev bygget
var endnu ikke udstykket, og
pe HojskoleA11641 i Tamby.
langs den sydlige kant al vor
For mig star de1,som om lar

Otto Knudsen har aJleveret
dele af sine barndomserindringer til lokalhistorisk
samling. m syntes defortjente at kommeud til en bredere
lceserkredsog bringer derfor
nogle uddrag.
Otto Knudsen blev fodt i
1924 i Sundbyoster i Lyba:kgade der dengang hed Fischersgade.
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grund,hvor der nu er et parklignendeomrade,var der ogsAmark,
hvor man kunne veereheldig at
oplevebondengi og si kom med
hendeneller senerepa aret ploje
og hawe med heste. Lidt gartnerarbejde
fik jeg ogsasnusettil,
for far plantedeligusterhaek
omkring hele haven og anlagdeen
lille gresplenepAostsidenaf huset. Den graespleene
skaffedeforrestenen del bryderi,for greesset
groedeabentbartbedreendventet,
sa far mafteklippe det med mors
skreddersaks
indtil vi fik kobt en
heksaks,der semettegoredet ud

lbr planeklipperi denforstetid.
For mig var detten@sten
somen
lille verdenfor sig selv. Jeg var
vel omking 4-5 ar og havdeendnu ikke andrepligterendat opfore
mig, sAandrekunnevere her,injeg kunnenydeligenskolegang,
vet og lege lerdommenind i ho'
vedet.
I den {emere udkantaf billedet
stod fars arbejdsloshed,
men jeg
jeg
tror ikke, at
gjordemig rigtig
klart, hvad dette begreb betod.
Hver dag meftehan cykle ind til
fagforeningens
kontor pi Frederiksbergfor at fi stempleti bogen,
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der gav ham ret til arbejdsloshedsunderstottelse,
og der var ogsenogetmed,at mor havdearbejde medrengoringog billetsalgpA
badeanstalteme
vedLangebroog i
Gasvaerkshavnen,
sommetider
bade formiddag og eftermiddag,
men jeg huskerikke rigtigt, om
disseto ting var sidelsbende
eller
ej,
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selv,hvor sv&n, det kunnev&re
at skaffe pengene),si han opgav
detarbejdeeflerer tid.
Det var altsAlor far og mor en
vanskeligtid, ogjeg huskerletlelsenog gleden, da lar kom hjem
en dag og fonalte, at han havde
lact arbejde.
igeneftertrettenmaneLlers
arbejdsloshed.
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For mit egetvedkommende
gik
Arbejdslosheden
i 30'ememin- tidensomdenskullefor en dreng
desjegikke somen strengtid, na- pA5-6-7ir. Jeglegede,lestc, tegturligvis var den det, men enten nede, fantaserede
og havde det
var jeg for lille til at registrere egentligdejligt.En afde storebedet, eller ogsavar l'ar og mor dyg- givenhederi tilverelsenvar, niir
tigetil at skjuledetfor mig. Trods Familie Joumalenbragteet udalt sidderder dog noglestemnin- klipskarton,som mankunnebygger af nedsleethed
i mig fra den ge huse,borge og slotte af'. Se
rid.
flod spisebordetunder petroleBl.a. huskerjeg, at f'aren over- umslampen
med sakse,kartonog
gang havdeet job som agentog
lim i forskellige udformninger.
inkassator
for DanskFolkeforsik- 'l'il at begyndemed fik jeg kun
ringsanstalt.De1 var nogetmed, Iov til at brugemel, der var udrort
at chatollet,som f'ar lbr resten i vand,men det bandtnu ikke sA
selv havde lavet, var fldt med godt, og det var en anspendelse
stcmplerog kviftc ngsmerkerog
for teknodigheden
at holde samjeg
megetandet,men se vidt
op- men pe stykkeme,mens limen
fattededet, var far 1brgod af sig torede. Sa var det megetbcdre,
til at trumfe igennem,at folk
da fiskelimengjorde sit indtog,
skulle betale deres forsikings- selvom denhavdeen kedeligtenpraemier,n6r han kom for at opdens til ogsi at klistre fingrene
kreve dcm (han vidslejo lia sig sammenNar det helegik s6lang-
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jeg begyndteat ga i skole,at jeg
blev klar over,at der var en verden udenfor Verona.Det var et
to-etageshus med en ejendommelig, stjemeformettommerkonstruktioni gavlenog erl stobtcementhappe op til entredsren,
somvar satsanmenaf bredderi
et rudeldrmet monster, og gad
vidstom der ikke ogsi var en lille rudei denoverstedel?
Nar man gik ind i entreen,var
det forste man lagde m@rketil,
den stolpe,der dannedeafslutningenpi trappenop til famors
lejlighed.Det var et stykkekraftigt tommer,som mors bror Robert, der b6devar mobelsnedker
og lidt afell kunstner,havdeskiret ud, se det endtei en form,
nermestsom et lukket tulipan ellerlotusblomst.
Pi venstrehind var der en dsr
ind til stuen,der var mobleret
med ting, som far havde lavet:
To l€nestole,et
med
'd,IIIDOMSHJEMTITET fire stole,som hanspisebord
dog ik*e var
Men for at man skal kunner'urmester for, og det fomEvite
dere mulighedeme,md jeg nok chartol.Desudenvar der et klafort@llelidt mere om husetog ver med en klaverbenk, som
detsomgivelser.Somjeg fonalte morfar, der var snedker, havde
for, la huset i udkantenaf en lavetog et blomsterbord,
somogplads, hvor flere veje modtes. si var hansvcrk. Ved sidenaf
Det var lidt af en verdenfor sig, dennenode "dims", stod der en
og egentligvar det vist forst,da kuNestol med rund ryg, og der

somt, kunnedet ikke undgas,at
der metteryddesop i stumpeme,
og sa h@ndtedet aI og til, at et
tem eller et tag kom med i kakkelovnen, og der stod sA bygningsverketog sladredeom miseren.IJelt godt blev kartonbyggeriet ikke, for Danalimenkom
frem, for den tonede sa hurtigt,
at der ikke blev ophobningeraf
flade stykker,der kunne mistolkes som al'fald. Hvis der ikke
skullebyggesslotte,var der alligevel stof i ugebladene;
"Willy
pe eventyr","Knold og Tot" og
andreserier.Fikserbilleder
og labginter p6 "Dr. X's" side kunne
ogsaholdemig fangetog endelig
var der et par simple boger og
mors oplesningeller klaverspil,
som varetogden kulturelleside
af min udvikling.Og sA var der
jo masseraf ting, der skullepassesom dagen.
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har Daks og jeg tilbragt mange vandp)'ttermed mine gummistovstundersammen,nrir vi ikke hav- ler og til fars overmskelse
i min
de andetat laveendat ventep6,at
sprogligeuformienhedkonstatekom
hjem.
rede,at de var "dejligtut@fte".
mor eller far
Ved sidenaf klaveretvar der en
Hvis manikke skullei kelderen,
mors
kunne
dor ind til f'arsog
sovev€relman gi lige frem og ind i
se, der kun er msbleretmed en kskkenet. Pi venstre hand havde
seng, en seNantemed marmor- man sa endnuen dor til stuenog
plads og en kortlnode. Mellem pi hoirekokkenbordet
og vasken.
dennedor og en dor ud til kokke- Vedvaskenvar deren vandpumpe
net stod kakkelovnen,og midt i
med et tykt trehindtag, for der
stuen stod spisebordet
under pe- var ikke indlagthverkenvand eltroleumshengelampen,
Henneun- ler elektriciteti huset,vandetmatder nordvinduet
stoden lav bogre- te pumpesop med hindkrafi fra
ol, hvor man foruden boger fandt bronden,der var gravet ude pe
radioen med dens lbrskellige gerdspladsen.
Under kokkenborvar
skabe
med skydedore,
stromforsyninger.
det
der
Lad os lige vendetilbagetil en- og bagen af dem havdemor sine
gryderog grydelAg.
treen,for skrAtoverfordorenind
Det var alletitil stuenvar trappennedtil k@lde- ders legetoj,hvis man kunne li
ren.Det var ikkejust forbudtat gA lov til at lAneet grydelagsom rat
demed,mendet li nesteni luften, og meddetshjelp genopleve
busat der gik man kun, hvis manvar turen ad Englandsvejfra Amagersammenmed en voksen, for det brogade,jeg huskedede l'leste
var nogetmed,at mankunnefalde stoppesteder
og gearskifterpl hened og sl6 sig slemt. Jeg tror le ruten.For endenaf kskkenboregentligikke, at der var ret meget det var der sa en dor, der fsne ud
i denkaelder,
for denhavdeen til1il en lrappened til gArden,hvor
bojelighedtil at blive ryldt med der var et treskur,som indeholdt
vandi regnperioder,
sa far monte- et lokummedspandsamten minrede en, hvad vi i dag kalder dre afdelingmed fars v@rktoj.
gerdpumpe,
demeMen detbedstevedkoltenet var
"gammeldags"
de,si kelderenkunnetommesfor
dendor,somvar mellemdetzinkvand. Det var forrestender, jeg
bekleedte
bord, hvor primusappafor tbrste gang gik i andet end ratemestod og dorenud til gar-
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den, for her var ncmlig mit eget
verelse.Det var ikke stort,maske
5-6 kvadmtmeter,
og egentlighujeg
sker
ikke ret mcget mere af
indretningen
end sengen,der stod
til venstrefor doren,et storthjorneskabi det diamctraltmodsatte
hjome,og en udsavetnegerdreng
med turbanpA hovedetog som i
sine fiemstraktehender holdt en
rundbakke,hvor mankunnestille
sit glas eller askebeger.Det var
en f'odselsdagsgave
til mig fra
mors far, som havdetegningenfra
Familie Journalen.V€erelsetvar
- mendctvar mit eget!
spartansk

Hendesstue domineredesaf ct
rundt bord med cn krystalskalog
afet taffelklaver,der trEngtetil at
blive stemt. Grundentil, at jeg
nevner krystalskdlen er, at hun
havde et radioapparat,et af dem
meden blyglanskrystal
og en foletrAd,der sommetider
skullefl1'ttes
til et andet'sted,
hvis stuctemperaturen havde@ndretsig for meget.
Lydenkom fta et s@thovedtelefoner,og hvis man var megetstille.
kunneman l@ggetelefonemened
i skilen og kore musikkendirekte
ud i stuen.Oplasningog &engetimc var det imidlertidbcdstat hsre
medlelefonemcpa.
Far og onkel HansChristianlaFA?MOP,S
NAO'O
vede i ovrigt selv dissekrystalapFarmorslejlighedvar ikke helt parater.Ledningeme
var temmelig
se stor som vores,for den var jo
tykkc, uisoleredekobbertride,s6
indretteti tagelagen
og havdeskra der kevedes en vis stsrrelseaf
v@gge.
Fratrappenkom manind i
kassemefor at holde ledningeme
et lille kokkcn,hun havdeheller skilt fra hinanden.Og der sugede
ikkc hverkenvand eller elektrici- jeg for forstegangviden til mig
tet, jeg kan dog ikkc erindre,at om at bukke lcdningerog om at
jeg nogensinde
har sethendeeller lodde forbindelserne salnmen.
andrebere vandop. Der var e1lilLoddekolbenblev holdt varm pi
ic bord, hvor primussenstod, og et primusapparat
1iakokkenet,der
hvor hrurlavedcsin mad.Jeghar var hentetind pe spisebordet,
og
jo nok oplcvct adskilligeaf hen- jcg skullepassemegetpa ikke at
desrniltider, menjeg huskerkun skubbetil bordet,s6 kolbenfaldt
et: Kogt makarcniudentils@tning ned.Indentinnet kom pe kolben,
af nogen art: lugten og smagen skulle den rensespi en salmisidder endnu i mundenpd inig. aksten,detkadsedegodti nEsen,
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hvis man fik den for langt frem,
nar det skete.Savar det en meget
bedrelugt,der kom, n6rder skulle boreshulleri ebonitforplademe
til telefonbosningeme
og knapperne,sadet var praktiskog samtidig sapaentog ordentligtud.

hvis man drejedehurtigt nok pe
fremforingshandtaget,
se kunne
det give tilstrekl<eligtlys til, at
mankunnena at se en lilm pi to
minutter terdig, inden peren
sank ned til en helt uantagelig
lysstyrke.
Lengere.nede af Lyngborgvej
boedebagerenpd et hjome. Hos
NASOEAilE
ham frk vi det meste af vores
Prsv nu at stille jer, se I har brod, men desverresketedet en
HojskoleAIld 4l iryggen og drej gang,at han fik malet sin butik,
jer "medsols".PA venstuehand og sasmagtealt hansbrsd afmaserI si familienHalsteinshus,en lingen! (Forurening og miljohvid villa. Den var nogetdisting- krav?Nej - vi ventedebareet par
veret,og jeg ved ikke nogetsom dage,for vi kobtebrodderigen).
helst om familien udover,at jeg
Nesten midtvejs mellem llojen gangimellemlegedemedson- skoleA116og Lojtegardsvej
boejrevnald- de kabmandIngdam.Jeggik ibrnen,der var nogenltu'rde
rendemed mig. Deresnabo,fa- resteni 1. klassemed kobmanmiliel Olsen,var ikke slet se didensyngstson, Bent,der selere
stingveret,n@rmest
megetjevne
nedsattesig som elektroinstallaog deresadresseme have v@ret tor pa Tarnb).vej,
Hansstorebror,
Lyngborgvejet eller andet.Der Mark, blev travtrener.Hos Ingskete meget spendendeder, f.
damkobtevi n@sten
allevorc koeks. havdede enganget lees01- lonialvarerbl.a. petroleum,der
kasser- demaf tre og somkulne
var megel tung at b@rehjem i
runme 50 flasker - dem fik vi
kuven, nAr der samtidigskulle
lov til at splittead,og s6kunnevi
vere et pund mel og nogetsukbyggesoroverskibe
af dem.Ssn- ker. Men sd var der heldigviset
nen,jeg tror hanhedJohn,havde ophold ved bagerensudstilingsogseet filmapparat,desverrevar vindue,der bugnedeaf de herligbatteriet til Iampen ofte ud- ste marengsog "Hojriiskager",
brendt,menhvis det fik en tur pa for netopi de dagehavdeflyvekakkelovnenet par minufter,og ren llojriis udfort en eller anden
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fl1.vebedrift,jeg huskerikke mere,
om han floj helt til Rom, men
huskerjeg: De var
Hojriiskageme
blode kokosmakroner,trykket
sammeni en aflang, trekantet faconog sommetider medchokolade i deneneende.
Det var s6 Lyngborgvej,de fleste
afde ovrigehusevar for nig bare
boede
huse,somnoglemennesker
i, uden at jeg lagde maerketil
dem,ja, det vil sige,der var selvfolgeligmureren- hed han Blomgrenellersidannoget- hankunne
v€eretret skrap,hvis man gik pd
hans nyrevne fortov, se man gik
helst pa fortovet modsat hans
grund, men det passedeudm@rket, for det varjo pa denside,bade ksbmandenog bagerenboede.
Nar jeg l@nkerefter,tror jeg faktisk aldrig,jeg har giet pAhansside afLyngborgvej.

Den endeaf HojskoleAlld, der
begyndteved Amager Landevej,
komjeg il'ke ret megeti. Pehsjr€
pladsen,la der en
side,naermest
hvidkalketvilla med soitglaserede
tagsten.Det var thmilien Jensen,
der boede i stueetagen,han var
chauffor for OMA-magarine og
gik i unifonfi og med sorteledergamacher,det var ret imponerende, ovenikobetkom han af og til
korendehjemi sin lastbil.De havdc to dshe,denyngstehedLilian,
var vel godtet ar yngteendjeg,og
hendelegedejeg megetmed,faktisk var det rneningen,at vi ville
giftes, men familien fl,4tede,sa
detblevaldrigtil noget.
boedeen tid famiPAforstesalen
lien Wergmann, som havde en
ssn,der hed Bent,hammodtejeg
mangeAr senerei pr@parandklasSeminarium.
senpe Blaagaards

L.
Tonnelup Statian

lotasraferetaretef
rerAnagerbanen:
indeielse.
Foto:1908.
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Lidt lengereop mod landevejen
lA pA venstreside en lille kobmandshandel,
der duffedelivsagligt af salmiakpastiller,
spejderhagl og andetrart, og Hojskole
All€ var sperretmed en bom ud
for den fonetning.Ndr koretojerne passerede,
skulle man ind for
at fa noglen til h€ngelasen,og
samtidigskulledervel betalesfor
brugesafvejen.Denvar fonesten
meget irriterende,for den var
vendt sedan,at den skarpekant
var opad, si man ikke kunne
hverkensiddeellerhengepi den.
Det var sAdansetden "daglige"
del af verden,seh.folgeligvarjeg
godt klar over,at der fandtesnoget l€ngere vek, jeg kume jo
selvsefra mit vindue,at der le en
stor bygning langl borte pe den
andenside af marken,jeg fik at
vide,at det var TommerupSkole,
og jeg kunneogsehsre Amagerbanenstog, nAr de flojtede ved
Tommerup Station owe ved tagpapfabrikken,
og endeligmi jeg
ikke glemme Backgiesen,der
sommetiderpasseredevort hus
med sin lille hestevogn,der var
trukket af et par smi islendere;
hvor han kom fra, og hvor han
skullehen,gikjeg aldrigop i, det
var langtudenfor min sfere,han
kom bareforbi. Pe bestemte
uge-

dagefik vi besogafen bagermed
en lille varevogn,han hed Lowe,
og nAr han abnedebagdoreni
vognenstod der en em af lriskbagtbrodud imod en.Jegtror, vi
mest kobte det grove brod hos
ham,men han havdeogsanogle
dejligesuklerkingler,somjeg af
og til kunnelokke mor til at kobe.
Det var en ret lille, afgraenset
verden,jeg ferdedesi, men den
var stornok til mig, og mine foreldre sorgedefor, at skaff'emig
indtryk fta "omverdenen"
ved at
tagemig medtil forskelligebegivenheder,jeg har feks. provet
glidebaneme
pa dettilfrosnePraestekeroverlbrkirkenog setamagerkonemei deressondagskirketoj, v@rettil basari pr€stegerden
og medAmagerbanen
fra dennuveerende
ChristmasMollersPlads
i Sundbytil Dragor,hvor jeg s6
gessenevandrepi engeneved
Dragorfortet. Jeg har nok veret
lidt eldre, davi medturistdamperen fra Kobenhavnsejledetil anlobsbroenved Bellevue,og en
andendagi denandenretningfra
Langebrovia Sydhavnen
til TrylleskovenvedKogeBugt.
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf lokalhistosi henvenddig til:
risk interesse,
LokalhistoriskSamling
Kamillevei 10
2770KastruP
Tlf. 32 46 05 4s
www.bibliotektau"ouYlax
Klik pi Lokalhistorisk Samling
medadgangtil intemettetog
Vi harpublikumsmaskine
mangeshgtsforskerlinks.
Abningstider:
16.00- 20.00
Mandag
12.00- 16.00
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