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lokolidentitet
Den lokaleidentitet

UdtrykomAmager

Lordagden 12.11.2005
et kKsbenhavnsSpisekammer
kivernesDag, hvorder bliver Amager blev efter den holsat focus pe identitet.Derfor landskeindvandringi begynhandlerdettenummerom den delsenaf .1500-tallet
benavnt
lokaleidentitether iTarnbyog "Kobenhavns spisekamme/'.
pa Amager.
Hollendernevar dygtigetil at
Pe trodsaf globaliseringen
el- dyrke gronsagerog snart havler m6skenetopderforhar vi de de danskebonderluretdem
brugfor erindringsfallesskaber
kunsten af. Da lslands statsgennem
i familien,
egnen,for- retsligestillingiforholdtil Daneningen, arbejdspladsenog m a r k b l e v d i s k u t e r e t i
nationen.Her igennemfer vi 1905/1906benyttedeGeorg
en identitet,en m6de at forste Brandes Amager og oens
gronsagsdyrkning
os setv.
til at latterligger sjeldent gorelslandsfrihedstrang.
Historiebogerne
ned pA det lokaleniveau,det
Han skrev bl.a. i artiklen
er derfor vigtigt at f6 fastholdt "Amagers
Flag"folgende:
de lokaleerindr,nger
og hlstori- "HvadAmager i vore dage me
ske fakta.
kreve er forst og fremmest sit
At bo pe Amager er noget eget flag. I overensstemmelse
specieltihvertfaldfor os, der med den pe @enpopulare og
bor pe uen. Andre forbinder e l l e r s k e n d t e f o l k e v i s e
vores 6 med lufthavnen og "Amagermo'er,giv mig gule@resundsbroen.
I tidligeretid ro-er" har flere af ungdommen
forbandtman bl.a. oen med onsket at se en gulerodiflagronsager,det sted hvor man get. At detteme vere gr@ntsihenrettede forbrydere, eller ger sigselv,og mangehar funoen hvormanafleverede
latrin. det at en lysendegulerodpe
en spinatgronfanedug vilde tage sig ud og svare til den nationaleoverlevering."
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Ama'r
ifort sin solvbremmede hue,
Udtrykket"Ama'l' er en ed, har med de hvidbehandskede
der understreger
at man taler hender hentet oksen frem af
sandt og efterfolgesofte af en den kassei hvilkenden hidtil er
bev@gelsemed hiindkanten holdt skjult, og forer nu det sikhen foran halsen.Det skyldes, re hud'.
at Kobenhavnsotficielleretter- Fire slaverlagdederefter listed blev flyttet ud pe Amager get og det afhuggedehoved
Felled pa den tidligeresven- ned i en kjsteog bar den vak.
skeSkansei 1806.
Den dode blev senerebegraW. Schornbeskriver
grav.
en hen- vet ien uindviet
rettelseher:
Den sidste henrettelse her
"Vi, der nu befandtos tet in- fandtsted i 1850'erne.Det vil
de ved fodenaf skafoftet,spej- sige blot 50 6r og alligevelafdede lange efter delikventen, fodte retterstedet udtrykket
(red. lovovertradeen) da en- "Ama'/',der stadigeksisterer.
delig en ganske ung fyr pe
nogle og twe Ar, ifon troje og Lorteoen
"Lo(eoen"stammer
sotT voksdugskasket,kommer
Begrebet
geendemed raske skridt,uag- fra dengangmanafleverede
latet handerne er lenkede kors- trin fra de kobenhavnske
lolagte over brystet han er omgi- kummerpA Klovermarken.
Her
vet af en cordon(Red. Kade) blevlatrinenrensetmed damp
af vagtere, der ifoft dercs em- og genbrugt
somgodningaf bl.
bedsdragt og barende deres a. Amagerbonderne.
morgenstjerner, sE kreds om
IndenAmagerbanens
anl€gtrappen, somforet op til skafot- gelsekorteamagerneselv ind
tet, medens forbrydereniet
til Kl6vermarken
og hentedelapar spring ster deroppe og ar- trin.Da Amagerbanen
blevanbodigt blotter hovedet for de l a g ti 1 9 0 7 s o r g e d e
b a n e no g autoriteter, der nu med prasa for transportaf latrinenud til
slen i spidsen taler det allersid- stationerne
i Tommerupog St.
steord tilham.....
Magleby.
- et ojeblik efter har han lagt
Omkring1940'erneblev anpe
sig til tilrefte skrebrattet for- vendelsenaf menneskelig
g6dan blokken, og skarprctteren ning forbudtaf sundhedsmyn/lzonzz fu 'a. l0 Vac..ula 20Os

Latrintonder pd TommerupStalian,.a. 191A

i St. Magleog amagerne
met- pe Amagerdragten
dighederne,
te i stedetbenytteandreformer by endteien ebenspidsbagtil.
var
MallernepA T6rnbydragten
fortilskudtil gronsagerne.
rektangulaere
mensde var runde pa Holl@nderbyens
dragt.
Der kunne vare forskelpe,
pA
Kommunerne Amager hvordantorvel@ssetvar anpe Amagerfoler bragt pa vognenafh@ngigaf
Kommunerne
sig ikkeindbyrdes
i slagtskab. hvilkenby pe 6en,vognenkom
Tidligerekunnemandog nap- fra. Dettehar bl.a. lna Astorri
pe se forskelpA g6rdeneog iagttaget.
Hunfortellerher:
p
e
var
h u s e n ei d e e n k e l t es o g n e
Det
altid gerdens ejer, der
kofte af sted til torvet med
oen.
gengald
pd
gronsagerne,
forskel
men i perioder
Dervar til
kladedragten.Amagerdragtenvar det gerdens 1'ste karl der
i Hollenderbyen
var forskellig korteandenvogn.
fra "Danskebysdragten"
f.eks. De korte ind til grontoruet i
blev hatten pa Tarnbydragten Kobenhavn,hvot de havdefast
kaldt et andenab, da huens stade, eller, meske korte de for
spidser lukket,hvorimodhuen tid, for at tilrane sig bedre staqL?aat?,
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de, hvorfrader kunne selges
huftigere og mere. Man kofte
aldrig hjem, for vognene var
tomme. Om dette kan fotTalles
mange sjove ting, om hvordan
de konkurreredemed hinanden.
Hjemmeblev der snakketmeget om andres vogne, heste,
korsel, pakladning, afsel
ningstalenter og stablemetoder. Det vat af stor betydning,
at man v@rdsattesig selv.Derfor se man ofte en konkurrence
m.h.t. at stable kel og andre
gronsager sA smukt og indbydende som muligt. Den ene
ville overgA den anden. Resul
tatet blev ofte fantastisk,men
kr@vedeogsa en enorm ind-

sals af gdrdens folk. Piger og
karle stod eller sad mange timer ude i gArdenved store kar
med koldt vand, ogse i frostgtader med bare hender og
vaskedegrOnsager,og skar de
yderste blade af kAl, pillede
torre skalleraf log, for derefter
at byggepyramidenop pe vognen. Pyramidender ogsAskulIe 6le korsel helt ind til byen
og alligevel vare intakt. Dette
arbejde blev foretaget hver
dag, undtagensondag,sen eftermiddagindtil aftenmeltdet.
Der var ofte slagsmAl
mellem
unge mand fra Kastrupog
Dragor.Det var specielt,nar
Kastrup'ernetog til Dragorfor
at moresig og villedansemed
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de konne dragorpiger.Det
brodde ungemand fra Dragor
sig ikkeom, se der kunneofte
opsta slagsmalmellemde to
grupperungesvenoe.
HelgeHjedskan ogse fortal
le om sammenst@d
mellem
drengefra St. Nilagleby
og Ullerup, ner de var klappereved
jagternei Kongelunden:
Nu var det sedan,at det var
vedtaget,at der eksisteredeet
fjendskabmellem drengenefra
Ullerup og dem fra St. Magleby. Man sagde,at en Krussemaglebyerskulle ikke bryde sig
om at kore gennem Ullerup,
uden at han fik en gang bank.
Og pe samme made kunne vi
heller ikke regne med at kore
uden risikogennem St. Magleby. Se da vi drenge havde
splsl vores madpakkeri pavillonen, se begyndteden store
kamp mellem Ullerup'ere og
St. Magleby'erc.Det var en
drabelig kamp med kappe og
slangebosser,
og vijagedehinanden imindre flokke rundt i
skoven.
Nu lenge efter mindesjeg, at
der var en stor del skuespil i
det. Vi jagede hujende hinanden, men direkte nerkamp
med keppene, vi var udrustede med,blevaltidundgAet.

Lokal identitetog
landskabetsbetydning
Det kan ofte fremkaldesterke
folelserat genkaldesig erindring om steder, tanker om
mennesker
eller begivenheder
man har oplevetpe stedet.Det
kan vare et kort ojebliki hverdagen,hvor man er alene,og
det kanvare sammenmedandre.
Ensidentitet
hagtesop pe de
steder,man har veret, lvlanreflektererover, hvem man er.
Stederdefineresendviderekollektivt,man har falles folelser
for steder.
Landskabet
er vigtigtfor den
personligeog for f@llesskabets
identitet,
noglelokaliteter
betyder mereend andre,man bliver uloseligt
forbundet
medbestemtesteder.
Et st€rkt og symbolskudtryk
for det oplevedeen maglebylil
ler,da hendesmor i 1946ved
ekspropriationskommisionen
besog hejste flaget p6 halv
stang.
Udenforstaende
kan ikke se,
at der er forskelpa, hvor man
bor i T6mby Kommune.Men
t6rnbyborgerneselv ved pracist, hvor grensernegdr melIem de enkelte bydele og
landsbyer.
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Flere fra Kastrup har f.eks. Erindringer
fortalt,at de helst ikke krydse- Erindringerindeholderofte
de Amager Landevej,{or der- beskrivelser
og oplevelser
som
ved kom de til Ternby,som de historiensjaldent har interesfolte var "fremmedland". An- seretsig for.
dre har fortalt, hvor svert det
Samfundethar engangimelvar, hvis man kom fra f.eks. lem interessei at lagge leg p6
jvf. f.eks. den
Tommerup og skulle giftes begivenheder,
med en fra l\,4aglebylille
af tyog bo- danskestatsbehandling
settes der. Man kendte nok ske flygtningeborn
efterkrigen,
p e r s o n e r nm
e e n h a v d ei d e
som forstfor nyliger blevetunfarste er ikke f@llesoplevelser dersogtkritisk.
I TdrnbyKommuneer byer
og traditioner.
Landskabetsbetydningsom bleveteksproprieret
i forbindelfalles identitet er kommet se med lufthavnsudvidelser
og
sterkt til udtryk ide erin- @resundsforbindelsens
anlegdringsgrupper,Lokalhistoriskgelse,en periodefra 1940'erne
Samlinghar haft. Grupperne til 1990'erne.
har varet knyttettil forskellige LokalhistoriskSamling har
byeri kommunen,
fra dissebyer.NogKastrup,Ul- erindringer
lerupog l\,4aglebylille.
le af dissekommeruvergeligt
l\,4anskulle helst varc fsdt i ind pe emnetog beboernes
bebydelen,elleridet mindsteha- retningerom detteberer prag
ve for@ldre,der var fodt i byen af smertefuldeoplevelserved
for at kunnevare med.
selve ekspropriationsforretninLandskabet
skaberen falles gerneog den efterfolgendeafreferenceramme,
som ikke kan brandingog nedrivning
af 96rdelesmedudenforstaende. de og huse,der gennemgeneEt godt eksempelpa land- rationerhar veret af samme
skabets betydning var tre sregr.
maglebyliller,
Et forsog pe at pavirkepolitider allesomborn
foretrakat forbliveideresgam- keretil at fe sat en undersoge!
le landsbyog bo ved familie, se i vark om emnetaf Socialda deresforaldre Jlyttededer- forskningsinstituttet
blev atuist.
fra.
Det var ikke i Statensinteresse
at fa beskrivelser
om de menSlzn*or dz at. l0 7/d4?",1?4200t

Fru Maslehylille i 1970 lige for husene nA e ise pladsenlor lufihavnen

neskelige omkostningerved rister og ejendomsmeglere."
ekspropriationsforretningerne.
Den efterfolgende
nedrivning
Lufthavnenog Oresundsfor- af de gamle sl€gtsgArdeforebindelsenblev anlagtaf natio- gik ved afbranding,og huskes
nale grunde,som ikke tog hoj- af nogle som en fornemmelse
de for de lokaleforhold,og de af en krigssituation:
"Forstblev der gravetet stort
ekspropriationsramte
familier.
Det kommer klart til udtryk i hul, derefter kofte en vogn
de indsamledeerindringer
fra med en tank fyldt med flyenes
Ullerup,der blevekspropireret
i brendstof, petroleum, rundt
per1969. Familierne
fik ikke
om garden, mens det fra en
sonlig beskedom tidspunktet slange blev sprojtet ind genfor ekspropriationerne,
det ske- nem bygningensebne vinduer.
te gennemStatstidende,
som Dernest blev der stukketild pe
blev betragtetsom en " pubr- ejendommen.Nerden var nedkation, som kun blev lest af ju- bren dt skubbede entreprenor- 7/4,/?ttdet 2005
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maskinerne de varme mur
stensy@ggened iet hul, der
var gravet. Til sidst kom der et
lag jord ovenpe. Hvis der var
noget,der hed at afliveog begrave et hus,se meftedet vere den rigtige betegnelse".
Trodsdet at landsbyer
og dele af landsbyerforsvandt,har
folk he[ i kommunen
stadigen
klar fornemmelse
af, hvor deres forsvundnelandsbyerlig-

lillernestederog erindringer
fra
deresforsvundne
landsby.
En mandfra Ulleruptog ierene efter ekspropriationerne
ud
for at hente rabarberved gardens gamleplacering.
Det var
stadighans rabarber,og han
vidste pr@cis,trods de store
forandring'er,
hvorindkorslen
til
gard
den forsvundne
havde
varet.
Linket til fortidenforbliveri
landskabet.Fornemmelseaf
Ved et besogilufthavnenud- landskabet
er universel,
og en
pegedeog genkaldte
magleby- almenmenneskelig
oplevelse.
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I irene efter besettelsenflytter mangenye borgereind i
Tdrnbykommune.
Der var en befolkningstilv€kst
pe 58,6%.Fta 1945til 1950
stegbefolkningstallet
fra 14.500til 23.000.
Mangeal dissetilflytterebor stadigi kommunen,og vi vil
gememodtageberetningerom, hvorfor de flyttedehetil,
hvilke oplevelserde havde som ny borgeri Timby og
hvordantilvarelsensidener giet.
Beretningeme
sendes
til :
Tirnby Hovedbibliotek
Lokalhistoriske
Samling
Kamillevejl0
2770Kasfiup
ellerpr.mail:
ikj.hb.uk@taamby.dk

ArkivemesDag- Lordagden 12.11.2005'
Vi viserlokalhistoriske
lilrn
Iia kl. 10.30-13.30
inrlepi arkiretpi Hovedbibliotcket,
ICrmillcrcj10.
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Hvis du harbilleder,oplysninger
ellerandetaf lokalhistorisk
interesse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej l0
2770Kastrup
Tlf. 32 46 05 4s

.

wwwbibliotek.taarnby:dk
Klik pi LokalhistoriskSamling
og mange
Vi harpublikumsmaskine
medadgangtil internettet
slaetsforskerlinks.
Abningstider:
Mandag
15.00- 19.00
12.00- 16.00
Tirsdag
Fredag
12.00- 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"qfltdtp&gftnryt*,,
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Plyssen
AmagerStrandvej350:

"KastrupGlas"

Permanenteog
skiftendeudstillinger

AbentTirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
14.00-20.00

Abent Lordagog sondag
13.00-16.00

