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FonAemustafron:
Kamerahold Aa den fsrste direkte Tv-udsendelse fta en virk-
somhed som foregik pa Kastrup Clasveerk, muligvis allerede i
1951. Der var dengang i alt ca. 2.000 kiggere i Danmark
Desverre er denne udsendelse ikke bevaret, netop fordi den var
direkte!
Som n€evnt inde i teksten var {emsynet ogsa pe besog i Kastup
Midtpunll i 1950'eme.

1 denne udgne af "Clemmer du" er det hentel inspi.ationfa:

En malkemands erindringer afOve Bisgaard, 1985.
- samt diverse avisanikler.
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Kastrup Radio-Service

Annoncer fra Amagerlands
G runtl ej er b I a d Jra h enho I dsv is
jonuar 1957 ogfehruar 1958.

tssN r 397-5412

Clemmerdu er udgivet af:Tarnby Kommune - Lokalhistorisk Samling
Skrevet ogredigeret af: Inge. KjerJansen
Layoui Vicky Bonde



TSrnbu Kommune i S}'erne
Kroniken, den nye TV-serie i

Danmarks Radio har fie1 slor suc-
ces. I dette nummer fokuscrer vi
pe, hvordan dagliglivet var i Tarn-
by Kommune pA samme tid, i be-
gyndelsen af 1950'erne. Hvo!
kr.rnne man kobe I emsyn, hvad
kostede de, hvordan bocdc man
o.s.v.

Vi bringer desuden uddrag af en
melkemands erindringer fia
Amager. Han havde det ikke som
bijob som Palle i Kroniken, men
som sin levevej.

r t  l .
DOrlgef

I tiden efter besetlelsen kom en
befolkningstilvaekst pA 58.6 % :
Tirnby kommune.

Et tiltrokningspunkt i kommu-
nen var bl-a. lufthavnen, som i
samme periode ogede arbejdsstyr-
ken med 2.000 mand.

Den slore lilstromnirg al l'amili-
er betod kav om flcre boliger. !-ra
1945 til 1950 blev der opfort 500
lcjligheder, som man regnede
med, ville blive til bolig for

Den 9. nownber 1951 bler baF
ger ft. 25.A0A i Tn b)i Kan
nunefudt, hans nmnwr Lars

Meget sigende for en gennen-
snitsfai ilie i kor"runen pA det
te ti^punkt wr ladercn funktio-
nar iSAS osfamtlien boede i
en lejtished pn SirgftPsrei.
De nybaste fueldtelik awb
rakt en bankhog pA 504 kL til
.lqd nyJbdk son af kanmunen
asJik desuden et solrfdd oE el
krus.!1AnaEerbanken.
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15.000 menneskcr. Dct var forst
og fremmest socialt bolig byggeri
og lbfirinsvis 2% og 3-vaerelses
lejligheder, hvor man tidligerc
lorst og fremmest havdc bygget 2-
laerelses lcjligheder. Nu skullc
dcr vere merc plads til et
"virkeligt" lhmilicl iv, som den da-
vaerende sognerfidsfbrmand Ri-
chard Jacobscn oplyste ien avis-
artikel.

Der var, trods de1 omfaftcndc
boligbyggeri i kommunen, til sta-
dighed 2-3.000 boligsogende.
Problemet var hcr som i andrc
omcgnskommuner, a1 det kun var
ct fetal af de boligsogende, der
havde rAd til at bctale en miinedlig

husleje pi 225 kr. og et indskud
pd 2000 kr. som var en almindelig
husleje i nybyggerict.

De, der havde rld til de nye lej-
ligheder, fik modcme bekvemmc-
ligheder i lorhold til den aeldre
boligmassc. Vcd byggerierne blev
dcr lagt v,eg1 pA at skabc friarea-
ler til bebq:mes bcnyttelse f.eks..
legepladser.

Lufthavnsparken, der blev opfon
i irene 1949-1953. l ik seledes le-
gcplads. og i et hjome af dcnne
blcv der indretlel cn skrammelle-
gcplads "sozr rutk skal gr.tre lykke
hos nutidens ungdom". Lejlighe-
deme fik cfter tilladelse fra staten
ct clcktrisk kokken.
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Skatteg:a lrskolen! indNiel.te 28.8. I954
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Der blev indrettet ct fallles va-
ske og et antal butikker bl.a. cn
moderne selvbetjeningsbutik, I lB.

Lejlighedernc i Postparken, der
blev oplift i nsstcn samme lrr-
rclkkc, skulle ogsi have modernc
bekvemmcligheder. Men vare
manglen efter krigen siog stadig
igennenr, si der gik et par er, in-
den der kunnc installeres centri-
fugel i vaskeriet og stalvaske i
sledet for dc gamneldagsjem- og
taevaske, som man sd i de gamie
kokl(ener, samt vcgfliser over
hdndvaske.

Stol.r
Del var lilrst og fremmest unge

familier, der flyttcdc til konmu-
11en- I skolcarct 1951-52 var man
oppe pi 70 klasscr med 1.918 ele-
ver, det vil sige omkring 27 ele-
ver pr. klasse. I lorste omgang
imodegik man stjgningen af sko-
leelever ved, i 1949. at fly11e en
mililaerbarak fra besaettelsen I;a
Th. Philipsensvej til Kastrup sko-
le. Her blev der indrcttct 6 kiasse-
lokaier og cn gymnasliksal. Mcn
det var ikkc nok, de eksisterendc
skolcr havde ikke plads til de
mangc tilflltterbom, sa kommu-
nen mAlte i gang med at bygge
nye skolcr

Problemet var, som pi boligon-
rddet, manglen pa byggcmateria-
ler. Men i 1949 lvkl<cdcs dct med
hjalp fra boligrninisteriet a1 fA fri-
givet matcrialcr, sA man kLrnne
pabegynde opforelscn af cn ny
skole, Skotteg.rdsskolcn vcd si-
den afKastrup skole.

I augus1"1953 kunne dc {brste
klasser fl1tte ind. Noget nyt var:
Bombesikre bcskyltelsesrum un-
dcr skolen, opl'on p.g.a. amtcts
besklttelsesplanl

Skolcn blev dog ldrst indvict i
august 1954 endda i overvirrelse
af og mcd tale af undervisnings-
minister Julius Bomholt. Ha11 pii-
stc de leiere, der turde vovc pel-
sen for at prove noget nF. og op
ibrdredc foraoldrene lil al stotte
sedannc initiativer

Na:stc skolebyggeri var Lojte-
gArdsskolen. Her var hastigt vok
sende kvartcrcr, der i den grad
tr€ngte dl en skole. Skolcn blev
opfort i 2 ctager med 2 lave flojc
til smAbornsklasser og serklasscr.
en 2-ctagcs vinkelbygning til ad-
ministration, faglokaler og klasse
vaetelser for storre born. Hele
skolen. der omirttedc 24 nonnal-
klasscr foruden laglokaler, skolc-
kokken, lescstuc. gymnastiksal
og aula, stod dog forst ferdig i
1958. Skolen havde da ca. 300
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Fra sogneriJ til
Kot tt t ttr"lL.st''relse

Ved kommunalvalgct i mans
1950 lik socialdemokratiet 7
medlemmer til sogneradet, dct
var en en stigning pi I medlem i
forhold til ibrrigc valg. De kon-
seNalive opnede 3, en lbrogelse
pi 1 medlem, som blev "taget"
fra en borgerlig liste der ikke stil-
lede op denne gang. Danmarks
Kommunistiskc parti mistede I
medlem og havdc nu kun et en-
kelt sogneradsmedlem. l rods til-
bagegangen kunnc kommunister-
ne dog notere, at de var gAet liem
i Kastrup al:stemningskredsen,
vistnok som dct cneste sted i
Danmark. [)c radikale var ogse
opstillet men opnaede ikke re-
pr@senlalion i sogncrAdet.

Som sognerAdsfbrmanden, soci-
aldemokratcn Richard Jacobsen
havde forudsel i et intcrview, fik
hans pani frcmgang. Selv menle
han det skyldtes de mange unge
tilfl1'ttere i kommunen.

Befo lkn ingsudv ik l ingen i
Timby kommune bevirkede, at
den, sammen med l0 andre kom-
muner, fik sekaldt Gentofte-
slatus i 1952. Det belod, at admi-
nistrationen blev endret fta land-
kommunal til kobstadskommuna-
le forhold. l lcrmcd forsvandt

sognerAdsbetcgnclsen til lbrdel
for kommunalbcstyrelse, og sog-
neridsformanden var nu borgme-
sler,

Samme ir, 1952, fik Tdmby
Kommune sit byveben, der fore-
stiller el tArn med henvisning til
kommunens navn samt to klok-
kcr. der symboliserer de dave-
rende to kirkesognc l'irnby og
Kastrup.

Butikscenter
Omtrent hvert kvarter havde i

begyndelscn al' 1950 eme sin
egen kobmand, mcn si begyndte
der at ske noget nyt. Der blev op-
fort et butikscenter i Kastup, det
menes at veere det t'orste i landet
med bide butikker og biogral
Det var Kastrup Midtpunkt, der
blev bygget i 1953 som cn del af
SkottegArden. Dengang regnede
man med en S-bane fra Ksbcn-
havns centrum til lufthavnen.
Den skulle lobe langs med Skor
tegerdens giense mod vest, sA
derfor blev et areal inddraget her-
ti l .

Skoltegerden var det fsrste
samlede byggeprojekt i kommu-
nen. Byggeriet var tcgnet afJean
Fehmerling. Det omf'attede ca.
800 lejlighedcr placeret i et cen-
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trum med 3 puntthuse i 8 etager
omgivet af blokke med 3 etager.
Butikstorvet omfattede ca. 25 fbr-
retninger, der var boghandel, isen-
kram, frugthandel, slagter, farve
og tapethandel, skobutik, bager,
herreekvipering, montvaskeri, to-
bak og vin, urmager, damelingeri,
renseri, ismejeri, slikbutik, og
man kunne kobe bamevogne, le-
getsj og fotoudstyr. Der var desu-
den apotek og sparekasse.

Butikstorvet kom endda i qem-
synet, skriver Berlingske Tidende
ijanuar 1955.

Skottegdde8 Butikcenter I 951-

Store Bededag 1954 blev se en-
delig Kastrup Bio indviet. Kastrup
Bio havde siden 1918ligget i Al-
leen, men blev nu fl)ttet he il i
meget modeme lokaler med plads
til 605 biografg@ngere. Filmlar-
redet melte 5x12 m og kunne be-
n).ttes bl.a til Widescreen film.
Det nye tonefilmsanlaeg var leve-
ret af Bang og Olufsen. Det ene-
ste, som ikke blev fomyet var den
gamle biografdirektor, Dirk. P.
Dirksen, som ogsi fik bevilling til
den nye biograf.
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Lasetnanhs Radio- as tufotret ing, Kongelundsvej 3As, 1958.

Fjernsyn
De fsrste reklamer for anskaffel-

se af {emsyn dukker fffst op i lo-
kalbladene et par ar efter den fsr-
ste iemsynsudsendelse i 1951. I
Amagerlands Grundejer-Blad i
1956 kan mar folge udviklingen
med forst reklamer for radioer
som feks ",Radio - sad Rio wd
Kastrup Bio". Kastrup Radio-
Service i Kastruplndgade 20 er
klar over, at kob affiemsytl er no-
get af en investering som de fer-
reste havde rad til. Derfor er deres
forste annonce udferdiget s6le-
des:

Fjernsyn, fra Kr. 65.00 pr. Maa-
ned. El De fastansat eller har De
egel Hus eller Ejendom? - Saa
kan De benytte vort nye Bela-
lingssyslem ved Kob af Radio el-

ler Fjernsyn. Kig ind i vor Forret-
ning eller ring og aJial Tid for
Demohstration i Deres hjem, t)i
kommer gerne oteralt. Slorl ud-
yalg i alle kendte M@rker af
Fjetnsyn.

Det ljemsyn, foretningen kan
tilbyde for 65 k pr. m6ned, er bl.a
et Philips fems]'n. I februar 1958
annoncerer sarnrne forretning med
et B& O temsyn der kostede den
store sum - ogse set med nutidige
ojne - pi 2.350 k. eller en afbeta-
ling pd 92. kr. pr. md, men sA er
der ogsi radio m€d. Det kaldes et
"Fjernsyn i fuldt stuelys, med
spektral-lilter Grand Prix TV 513
K, med elektroslalisk focuseret
90" Billedkortror".
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Ikke blot i Kastrup men ogs?i pa
Vestamager lriengte ljernsynet
frem. Borge Lagcman byggede
en radio- og {crnsynsforrehing
pd Kongelundsvej 305-307 i
1958 og udvidede den scncrc
rned mobler og lbto. Mange
husker ham for de iemsyn, der
havde sparebosser pA, hvor man
spyttede I k. i for at se udscndcl-
seme. Det fungerede samtidig
som rate-afbetaling. Flere bebo
erc pA Vestamager mitte l6ne
strgm hos nabocn for at se TV.

llastrup Uentralen
t 1

nedleEiEies
I"or 50 dr siden nemlig natten

mellen den 9 og 10 januaf 1954
blev telefonerne l'uldautomatiske
i Kastrup. Cenlralnavnet Kastrup
blev aendret til ciliene 50. De
abonnenter, dcr endmr ikke var
var tilknyttet en luldautomatisk
ccntral, skulle forlange "Fulda" (der
velsagtcns stod for fuldautoma-
tisk). Nar telefonistinden harde
meldt sig, skulle man forlangc
det nyc nummer. Abonnenteme i
Kastrup fik i den anledning en ny
telelbn med drejeskive. Taksterne
blev fbrhojct til 1,67 kr. i dagti-
merne om aftcncn 0.83 kr. pr.
t imel

Den gamle telefonccntral pa
Saltverksvej 29 blcv i stedet ind-
rettet til hjemmevlrrnsgerd.

Nye t ider  var  pA ve j . . . . . . . . .

Et --lL"ttr,ttrJ pi
-sJnageI

Dc mere uforandrede omrider i
kommunen i slutningen af
1940 cme til begyndelsen af
1950'ernee forlarl lcr Ove Bis-
gaard bl.a. om i sin erindringsbog
"En melkernands erindringer"

I lan kofie som Palle i Kroniken
med melk mcn dog med motor-
kruefier lbr mejeriet Solbjcrg.

,Jeg kom lil at kore pd Amdge\
Kaslrup, TArnhy, Dragot. Det
vur dengang, da Amager endnu
smagte al hondeland og gdltneri

De gumle bandergtirde Id helc
wjen.tom perler ld en snoL Der
rar virlere pA A ager, der dufle
de uJ hvidkitl og gronlsagcr dlle
reg/]e.

Vi rar pd hat med bonderne og
gartnerne derude pa det flade
Andger. Al! det rcturmElk, vi.fik

Jra bagerne, samlede fi sImmen
og forerede honderne. Det w1t
dengang man endntr opJitdrede
grise pa alle forhttndenterende
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madrester, og melk rdl sel\folge-
lig en e.fierlragtet Nare lil grise e.
Til jul og hoitider blev vi sa be-
tenkt .tJ h.tnderne ned.fbrskellige
ting. Det Nar e sko tid. Den er
hort op, dels foldi ulle de gitrde,
som li i vejen /br lufihavnen, bler)
reNel ned, dels Jbrdi Amager blev
el d dehul for Kohenhavns be-
Jdlknillg, som mA e flytte ud lra
det Kobenharn, man rar begyndt
ol sanere. Det krigen ikke odelag-
de, det odelagde ri seh,. Man ka11
godl bliw lidt bilter, ndr man ser,
htordan Amager ser ud i dag i
sammenlignint: med dengang .ieg
korte med melk derude.

Dengang ld Maglebylille frede-
ligt og idyllisk derude bag lu.ft-
hdrnen, et lille san/ nd af gamle
erv@rdige hondergarde, som
harde ligget der i umindelit:e li
der. Og Maglebylille"^ borgere gik
i deres fredelige tornerosesorn,
ikke.fordi de ikke laNede noget -
der var skam hektisk aktiNitet dem
imellem -, men det Nar et lille.lie-
deligt sanfund bag wd den store
a(irvej, som Amager Landevej
ral dengang.

Jeg kom med mcelk og flode og
smor to gange om ugen lil kob-
munden, en ge mel gard, som
rar laNet om lil kobmdndsforrel-
ning, jeg red ikke hvorndr, men

an @rkede, dl ndr m@lkerog-

nen kom, sd kom ogs[t mange aJ
Muglebylilles bonder og skulle
hore nyt inde Jra Kobenhavn.
Selvfblgelig skalle vi have kaffe,
vi hle| betragtet som gode venner,
og snakken gik med morskub og
godt humor, det wl dejligt at

... Den famle Titrnb1.uej, Salt-
vrcrksvej, Englandsvej - dlle er de
le|et om til auloslradaer, og de
hyggelige grolier, som kantede
vejene dengang, de er for ltengst
vnk. Olielithriksvej, som dengang
nlzrmest tar en mar*\ej, der sno-
ede sig.li'a Ptupstefizlle&ei til Ry-
ongl)rdsvej med grofier pi begge
sidel, den er i dag ukendelig. Alle
girrdene, alle markerne er blevet
til parcelhusLNarterer. Det gamle
Arnager er uige nkalde ligt /brsvun-
det. Men det nyller ikke at Jblde i
starer over del /brcvundne, det er
tiden og udNiklingen, der er slq,ld
i det, og ri md bare leve pd nin-

Dengang var lufihavnen et ud-

flugtsmAl om sommeren .fbr man-
ge kohenhalnere. De va(brtede
hertrd med deres madpakker og
l@pper for at slA sig l1ed pd de fri-
ske glo ne gr@smdrker red den
lille, men hyggelige lufthatn, -

liggc idet gronne gres og dase
den lange dag i solskin og som-

er, og se pA propel askinerne
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slige til rejrs eller komme med
glade passdgerer- Det rrar til al
overskue dlt sammen. Og tar der
nogle, der Jik lyst til at komme op

at .flyve, rar rundfarten slatk he-
ret ved luflhdvnen, sh man kunne
fa tiuiedsstillet sin lysi.

f f

ffter Qsning af erindrirger fra 79 5 0' ernz
Lokalhistorisk Samling vil folge
op pi TV- serien Kronikens
skildringer af dagliglivet i Dan-
mark i 1950'eme og hiber vores
l@sere vil hj€lpe os.
Vi efterlyser erinddnger og fo-
tografier fta jer, der har opl€vet
1950'eme i TAmby Kommune
enten som bam eller voksen,
Var du eller dine foraeldre til-
fl).ttere og hvorfor flyttede I
hertil, eller har I altid boet her.
Hvor og hvordan boede I ? i lej-
lighed, i hus, hvordan var boli-
gen indrettet. Her kan mdske
hentes inspiration fta DR-serien,
kan I genkerde noget herfra ?
Hvor ksbte I ind, hvordan var
skolen, arbejdspladsen, tmns-
portmulighedeme til arbejde,

skole, forlystelser o.s.v.
Hvis der kommer tilstrekkelig
med bidrag, vil vi premiere de
3 bedste indslag med boggaver,
og bringe erinddngeme her i
bladet-
Fotografier der kan fortelle om
50'emes dagligliv i Timby
Kommune er i hoj grad med til
at dokumelterc livet, og derfor
vil vi meget geme i kontakt med
jer, der ligge inde med s6danne
herfra kommunen. Hvis I ikke
vil afmed dem, vil vi geme 16ne
dem til affotogafering. Maske
kan det ende med en fin udstil-
ling!

Vi hiber pi stor
opbakning !
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kanillevej 10
2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 4s

www.bibliotektaarnby.iik
Klik pi Lokalhistorisk Sanling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange
slestsforskerlinks.

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

Kastrupgirdssamlingen

"4flIdtpd4Enag*,,
&.

''IKAEITRIITP @ILAS''
Abent I lrsdag tll sondag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


