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KULTUREN I TÅRNBY
Plyssen, Svend Olsen og kulturen

I Tårnby Kommune er kultur- og fritidsområdet altid blevet prioriteret højt. 
Vi kan blandt andet prale af et arkiv stiftet i 1973, et kunstmuseum i 1977, 
et righoldigt udbud af malerier og skulpturer på kommunale institutioner og 
ikke mindst et brugerdrevet Udstillingscenter Plyssen. I år er det 20 år siden, 
at det gamle væveri blev et kulturcenter. I Glemmer Du skal vi høre lidt om 
de gamle væveribygningers nyere historie. 
En af dem, der har fået kulturen til at spredes, har været Svend Olsen tid-
ligere ekspeditionssekretær i Børne- og Kulturforvaltningen, nu pensionist. 
Arkivet vil gå på opdagelse i en ægte Amager-drengs kommunale karriere 
og samtidigt se på det felt, han har haft som sin boldgade.

PLYSSENS HISTORIE 
Heinrich Ehrenreich fortæller her 
kort om Plyssens historie fra beg yn-
delsen i 1996 og til i dag.
København blev valgt til at 
være Kulturby i 1996. Amager 
Kulturpunkt tog initiativet til 
at få Amagerbanen til at køre 
igen, da alle skinnerne den-
gang var intakte indtil Salt-
værksvej. Projektet blev kaldt 
Amagerbanen – en anderledes rejse. 
Det gik ud på at samle kultu-
rer, mennesker og samfunds-
lag samt at skabe et netværk, 
der skulle samle øens befolk-
ning og tiltrække øens kunst- 
og kulturinteresserede. Der 
blev fremskaffet togvogne og 

Plyssen får donation af Lions Club 
Kastrup Tårnby i 2003.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5893

lokomotiv fra DSB.  Der skul-
le så foregå noget kulturelt på 
alle stationerne fra stationen 
på Store Møllevej til den på 
Saltværksvej. 
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Tårnby Lokalhistoriske Sam-
ling gik i gang med at sætte 
vægge op, lave udstilling om 
Plyssens historie og Amager-
banens historie. Poul Broholm 
udstillede lufthavnens historie 
i fotos og tekst sammen med 
store og små flymodeller. 
Heinrich Ehrenreich gik i 
gang med at samle andre ud-
stillere og få frivillige medar-
bejdere, der havde interesse 
for lokalhistorie, som så skulle 
være vagter på udstillingen. 
Der blev indgået aftale med 
Statens Luftfartsvæsen, SAS, 
Kastrup Havn, Kastrupfisker-
ne, Dragør Modelbane Teknik, 

Heinrich Ehrenreich var den-
gang i bestyrelsen for Amager 
Kulturpunkt og kom også 
med et baneprojekt. Han fik til 
opgave at arrangere kulturelle 
udstillinger, som skulle være 
i to togvogne ved Saltværks-
vej. Tårnby Kommune var en 
af sponsorerne for projektet. 
Da tidligere Kulturudvalgsfor-
mand Poul Feldvoss hørte det-
te, syntes han, det var en dårlig 
idé med togvognene. Tårnby 
Kommune havde ledige lokaler 
på Plyssen på Amager Strand-
vej på første sal. Bygningen var 
tidligere en del af Dansk Plys- 
og Møbelfabrik.

Fra prøveturen med Amagerbanen i august 1995.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5752
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der opstillede en togbane, 
hvor et lille tog kørte fra Store 
Møllevej og til Kastrup, Be-
varingsforeningen for Tårnby 
Kommune, Øresundsforbin-
delsen, Sundby Lokalhistoriske 
Samling og andre foreninger. 
Udstillingen fik navnet Ama’r 
før og nu.
Der kom flere frivillige med-
arbejdere, som ville tage vagt 
på udstillingen. Projektet star-
tede den 1. juni 1996. Fra den 
ubemandede station ved Salt-
værksvej var der skilte til mu-
seumsområdet, så publikum 
kunne besøge det, inden de 
igen tog toget tilbage til Store 
Møllevej. Foruden de interes-
sante udstillinger, kunne man 
høre og se optræden af folke-
dans, musik, korsang, foredrag 
og andre foreningsaktiviteter 
skulle sætte sit præg på stedet.
Projektet sluttede formelt set 
den 29. september. Men man-
ge af udstillerne ville gerne 
fortsætte og andre kom til, så 
museumsudstillingen fortsatte 
året ud.
Det blev ikke en enlig svale for 
Tårnby Kommune, som gerne 
ville støtte udstillingsstedet, 
hvis Heinrich Ehrenreich 
ville stå for administrationen 
og skaffe udstillere og samle 

andre frivillige medarbejdere. 
Udstillingen var efter kultur-
året åben lørdag og søndag.

Igennem årene er udstillin-
gernes antal blevet større og 
større. I de ti lokaler er der ud-
stillere af malerier, tegninger, 
fotos og meget andet, hvor 
udstillerne viser deres værker i 
tre weekender i træk. Hobby-
folk og andre foreninger, der 
udstiller deres samlinger og 
aktiviteter er der i en længere 
periode.

Poul Feldvoss var en af deltagerne 
på prøveturen med Amagerbanen i 
1995. Det var et af startskuddene for 
Kulturby '96 på Amager.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5750
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Lokalerne har været besat i 
gennem alle årene. Folk hen-
vender sig, de ringer eller 
mailer for at spørge om de kan 
få en plads. Ofte kommer folk 
på venteliste. Der er med visse 
mellemrum også koncerter 
af forskellige lokale orkestre, 
forskellige sangkor og danse-
grupper. Ligesom der bliver 
vist videofilm, som beskriver 
mange af kommunes kulturel-
le aktiviteter. Der er også for-
eninger, der har holdt møder 
og receptioner i lokalerne.
For 14 år siden måtte model-
togbanen nedlægges. Den 
kunne ikke repareres, da der 
ikke fandtes reservedele. Den 
blev skrottet, men Allan Meyer 
fik sammensat de tre togsta-
tioner i Tårnby kommune: Sy-
revej Station, Kastrup Station 
og Tømmerup Station med de 
originale bygninger, togskin-
ner og tog, som holdt stille på 
stationerne. Samtidig forærede 
Allan Meyer Plyssen sin store 
samling af gamle lokomotiver, 
som står i en glasmontre.
Plyssen har været åben lige si-
den, men den 4. juli 2014 blev 
Plyssens lokale mod vest hær-
get af en brand på bygningen. 
Der var ild i to vinduer, men 
ved hjælp af Tårnby Brand-

væsen blev ilden hurtigt sluk-
ket. Desværre var lokalet tilso-
det. Det havde også forplantet 
sig til de øvrige lokaler. Ska-
desservice arbejdede i tre uger 
med rengøring. Derefter kunne 
håndværkerne gå i gang. Plys-
sen måtte lukke i en periode, 
men genåbnede den 24. no-
vember 2014 efter branden.
Her slutter Heinrich Ehrenreichs 
beretning.

AMAGERBANEN – EN 
ANDERLEDES REJSE
Der blev fredag den 25. august 
1995 indbudt til præsentation 
af projektet Amagerbanen – en 
anderledes rejse. Det foregik med 
en mindre togtur fra Islands 
Brygge til Amagerbrogade. 
Blandt de mange fremmødte 
deltog kulturpersonligheder 
fra Kulturby ’96 og Kultur-
ministeriet, repræsentation 
fra Københavns Havn, Stads-
ingeniørens direktorat og fra 
Tårnby Kommune formand for 
det kulturelle udvalg viceborg-
mester Poul Feldvoss og ekspe-
ditionssekretær Svend Olsen.
Togturen Så kører vi var endnu 
et PR-indslag for at gøre op-
mærksom på kulturaktivite-
terne på Amager. Det foregik 
den 18. december 1995 med 
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skuespilleren Peter Larsen ud-
klædt som Erna som togste-
wardesse og med filminstruk-
tør og skuespiller Erik Clausen 
som ham, der tryllede rutens 
stationer frem. Denne togtur 
gik fra Islands Brygge til den 
tidligere Syrefabriks trinbræt. 
Amagerbanen skulle være 
en anderledes rejse end den 
både besøgende og beboere 
på Amager normalt tog. De 
udefrakommende skulle have 
et nyt syn på Amager, som no-
get andet end vejen til lufthav-
nen. Og de lokale skulle opleve 

deres ø gennem de mange 
fritidsoplevelser. Projektets 
ønske var at samle alle for-
eninger på Amager på tværs 
af samfundslag og aldersgrup-
per. Der skulle være mange 
aktiviteter – lige fra pensioni-
sternes bingospil, musik, sang, 
folkedans, klubber, sports-
aktiviteter til de unges rock-
koncerter – alt kunne rum-
mes i projektet. Stationerne på 
køreturen og de omkringlig-
gende områder skulle rumme 
disse forskelligartede events. 
Det var fra starten meningen, 

Tårnby Kvadrillen danser foran Udstillingscenter Plyssen i anledning 
af Kulturby ’96.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5781
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at selve togturen i kulturby-
projektet skulle være længere 
end prøveturene. Og i 1996 var 
endestationen ved Saltværks-
vej i Kastrup. Stationerne blev 
kaldt: Islands Brygge, Amager-
bro, Kløvermarken, Øresunds-
vej, Hedegårdsvej og Kastrup. 
Det var altså ikke den oprinde-
lige Kastrup Station, der blev 
brugt. Det skyldtes, at der ikke 
længere var skinner fra Salt-
værksvej til Kastrup Station på 
vejen Ved Stationen. 
I første omgang var planen at 

opstille en række udstillinger i 
nogle togvogne omkring Salt-
værksvej. Tårnby Kommune 
gav udstillingerne mulighed 
for at være på Plyssen, hvor 
forholdene var langt bedre 
end i en gammel togvogn.
Undervejs på togturen kunne 
folk stige af og på, som de 
havde lyst. Der var nemlig no-
get at opleve på stationerne. 
Foruden var den 7 km lange 
togtur på tværs af kvarterer 
og byområder på Amager i sig 
selv en attraktion.

På de billøse søndage i 1974 kunne man indtil jul køre med veteranbane på 
Amagerbanen: Toget var på vej til Kastrup Station, her krydsede det Alleen. 
Det var således ikke kun Kulturby ’96 projektet, der fik toget til at køre på 
de gamle skinner. Fotograf: Knud Marker, KT-Posten
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B3875
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Den store togrejse med de 
mange kulturaktiviteter skulle 
bringe et nyt image til Ama-
ger – væk fra motorvejen til 
lufthavnen og hen til et blom-
strende kulturliv. Lokomotivet 
for denne forandring var også, 
at det foregik i en lang periode 
fra maj til oktober.
Det var et storstilet projekt 
med en flot idé bag.

KULTURBY ’96
København og nogle af de 
omkringliggende kommuner 
bidrog til forskellige kulturelle 
aktiviteter og tiltag – og også 
med penge for at gøre Kul-
turby ’96 til noget ganske sær-
ligt. Det var en måde at sætte 
København og omegn, samt 
dermed Danmark, på det kul-
turelle verdenskort. 
For København, såvel som for 
Amager, var det en mulighed 
for at give et andet billede end 
det som pressen og andre den-
gang viste.
De indledende møder for akti-
viteterne på Amager begyndte 
allerede i 1993. Et af de mange 
tiltag var at vise et andet Ama-
ger ved en togtur på det gamle 
Amagerbanen, som omtrent 
lå der, hvor metrolinjen mod 

lufthavnen er i dag. Amagerba-
nen – en anderledes rejse blev en 
realitet. Selvom der var mange 
hindringer undervejs. 
Bag projektet blev holdt utal-
lige møder om, hvordan Ama-
ger skulle deltage i Kulturby 
’96. Det var selvfølgelig også 
organiseret med en bestyrelse 
for Amagerbanens afholdel-
se, et sekretariat og gruppe-
koordinatorer – også kaldet 
stationsforstandere – dvs. de 
ansvarlige for de forskellige 
stationer og de tilknyttede 
projekter.
At køre et så stort projekt i så 
lang tid krævede rigtigt mange 
frivillige. Det skulle organise-
res, hvem der kunne i hvilke 
uger og med hvilket projekt. 
De frivillige blev registreret 
med lange skemaer, så dagene 
kunne fordeles.
Oprindeligt var turen tænkt 
helt fra Islands Brygge ved 
Langebro, men Ørestadssel-
skabet havde gravet skinnerne 
op – på trods af ønsket om at 
have Amagerbanen kørende 
helt fra Københavns Havn.
Det var den nye togforbindel-
se til Ørestaden, som pressede 
på  for at få flyttet de gamle 
skinner. Derfor blev togturen 
beskåret. 
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Der var stadigvæk en station 
på Islands Brygge – bare uden 
togforbindelse. Også perioden 
blev væsentligt kortere, fordi 
de rette tilladelser ikke kom. 
Åbningen blev udskudt adskil-
lige gange. Derfor kom Ama-

gerbanen kun til at køre med 
passagerer fra den 14. juni til 
den 29. september i kulturåret 
– hver fredag, lørdag og søndag.
Nogle af arrangementerne, 
der var uafhængige af togdrif-
ten på Amagerbanen, blev af-
holdt alligevel. På Amagerbro 
Station var der blandt andet 
koncerter, der blev afviklet i 
maj og juni. I Kastrup var en 
af aktiviteterne folkedans med 
musik og dans fra forskellige 
foreninger på Amager. Det 
foregik på Kastrupgård søndag 
den 12. maj 1996. hele dagen og 
aftenen. De deltagende spiste 
aftensmad, hvorefter der igen 
blev danset videre til kl. 21.

PLYSSEN
Udstillingscenter Plyssen star-
tede i første omgang som et af 
mange tiltag i Kulturby ’96. 
Ved stationerne var der for-
skellige aktiviteter og mulighe-
der. Stationen på Hedegårds-
vej havde en skulpturpark. 
Ved den station kaldet Ka-
strup, som i kulturåret lå på 
Saltværksvej, var aktiviteterne 
flyttet til Plyssen - det tidligere 
væveri Dansk Plys- og Møbel-
stoffabrik. Væveriet var oprin-
deligt ejet af C. Olesen A/S, 

Lokomotiv med vogne på strækning-
en mellem Kastrup og Store Magleby 
blev fotograferet i 1935. At kulturfolk 
fra Amager brugte et tog for at få fut 
i deres Kulturby ’96 planer er logisk 
nok. Dels bandt banen folk sammen 
på Amager, dels er fascinationen af 
de gamle jernbaner meget udbredt. 
At puste liv i det gamle for at skabe 
noget nyt – der først og fremmest 
udstrålede energi og sammenhæng – 
gav mening.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B2306
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men de måtte i 1976 lukke 
væveriet på hjørnet af Amager 
Strandvej og Saltværksvej.
Fabrikken stod tom, og blev 
af Tårnby Kommune udpeget 
til et passende sted for udstil-
linger og kulturelle aktiviteter 
frem for i de ikke temperere-
de togvogne. Det fik de kul-
turelle tilbud fra Kulturby ’96 
helt ind i hjertet af Kastrup.
Udstillingsperioden startede 
den 1. juni, hvor tre kultur-
historiske udstillinger skulle 
opstilles. Det var én udstilling 
om Maglebylille, én om Ka-
strupfiskerne og én om Ama-
gerbanen. 

I løbet af sommeren kom der 
flere udstillinger til. 
Derudover var der et væld af 
andre aktiviteter på Amager 
gennem hele 1996.
Mange af aktiviteterne be-
stod af levende formidling, 
hvor forskellige foreninger 
viste deres hobby ved at væve, 
strikke eller danse. Derfor gav 
togturen på Amagerbanen og 
selve Udstillingscenter Plyssen 
rigtigt gode muligheder for at 
vise foreningerne frem.
På Plyssen skete der i hele pe-
rioden fornyelse af udstillin-
gerne, der blev vist. I august 
kom der eksempelvis igen to 

En udstilling om Kastrups fiskere med genstande og en model af 
Broforeningens Havn var en af de større udstillinger på Plyssen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5797
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nye udstillinger: Øresundsforbin-
delsen og Ørestaden. Begge var 
dengang meget omdiskuterede 
blandt borgerne på Amager.

FOTOKONKURRENCE
I Plyssens første år skete der 
en masse. Et af tiltagene var 
en fotokonkurrence Stil skarpt 
på Tårnby, hvor børn, unge og 
voksne kunne deltage med et 
foto i hver deres kategori. 
Fotoet skulle afleveres til Tor-
bens Foto & Video i Skottegår-
dens Butikscenter inden den 
15. august 1996. Forretningen 
gav rabat på fremkaldelsen af 
konkurrencefotoet. Bagefter 

blev fotografierne udstillet på 
Plyssen. Vinderne blev udvalgt 
ved hemmelig afstemning og 
præmierne fra Torbens Foto & 
Video blev udleveret. Hele ar-
rangementet foregik i samar-
bejde med Tårnby Kommunes 
Lokalhistoriske Samling, som 
Tårnby Stads- og Lokalarkiv 
hed dengang.
Torbens Foto & Video hed før 
1994 Weiles Foto. Dengang 
var det Mogens og Ilse Weile, 
der ejede den. Butikken flyt-
tede til Skottegårdens Butiks-
center i december 1975. Før da 
lå forretningen på Saltværks-
vej 59. Ejeren før Weile hed 
Sand – dengang hed butikken 

Vinderne af fotokonkurrencen i 1996 med billederne i baggrunden.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5804 
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så Hjortbøl Foto. Der har altså 
været en fotoforretning i om-
rådet i lang tid. 
Forretningen blev solgt til før-
stemanden, Torben Lindberg. 
Han var startet i fotoforret-
ningen som lærling i 1972. Se-
nere skiftede forretning navn 
fra Torbens Foto & Video til 
PhotoCare og blev en del af en 
indkøbsforening, men stadig 
med Torben som ejer. Fra den 
1. januar 2001 købte Carsten 
Lindberg forretningen. Han 
er bror til Torben. Butikken 
fik navnet Carstens Foto & 
Video.
I det hele taget var der mange 
flere fotografer og fotohand-
lere i Tårnby Kommune, men 
i løbet af 1990’erne bliver der 
stadigt færre. Det kan ses, når 
arkivets telefonbøger gennem-
gås.

AMAGERBANENS 
SKÆBNE
Selve togbanen havde egent-
ligt været drivkraften bag 
Amagers største Kulturby ’96 
projekt. Imidlertid var det at 
føre et tog rundt på det halve 
af øen lidt af en logistisk ud-
fordring for myndighederne. 
Det lykkedes i første omgang, 

som tidligere omtalt, kun at få 
toget af sted fra den 14. juni til 
den 29. september i 1996.
Det blev dog også til lidt små 
ture efter denne periode, in-
den alle sporene blev pillet op 
og det var endeligt forbi med 
at se vildtvoksende krat, in-
dustrihistoriens knopskudte 
virksomheder og fabrikker – 
den tidligere arbejdende puls 
på Amagers sydside – og en af 
øens hemmelige bagsider.
I julen 1996 blev der kørt med 
toget efter juletræer og med 
julehygge. Ligesom der i som-
meren 1997 også var togafgan-
ge fra Amagerbrogade til Salt-
værksvej. Da Amagerbanen 
blev 90 år den 17. juli 1997 var 
der tillige enkelte jubilæums-
afgange.

FORLÆNGELSE
Der blev kæmpet meget for at 
forlænge køreplanen for Ama-
gerbanen, men uden held. 
Amagerbanen -–en anderledes rejse 
havde sidste tur den 29. sep-
tember 1996. 
Derimod havde Plyssen mere 
held. Projektet var blevet mod-
taget godt og der var så mange 
gode kræfter bag, at det blev 
forlænget til udgangen af 
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1996. Det var blandet andet 
Heinrich Ehrenreichs ihær-
dighed, der muliggjorde for-
sættelsen af Udstillingscenter 
Plyssen til efter Kulturår ’96 
var afsluttet. Et andet faktum 
var, at der havde været 3.400 
besøgende fra den 1. juni ind-
til den 29. september 1996. I 
betragtning af, at der kun var 
åbent fredag, lørdag og søn-
dag i et begrænset antal timer, 
så var det virkeligt flot. At det 
var så velbesøgt skyldtes også, 
at der både var aktiviteter in-
dendørs og udendørs. Blandt 
andet var der en række for-
eninger, der stod for dansear-
rangementer i det fri. Al det liv 
og engagement var smittende. 
Og de mange foreningsmed-
lemmer sluttede ikke kun op 
om egne tiltag, men også om 
hele projektet Plyssen.
Men det mest fænomenale er 
vel, at det er brugerdrevet og 
har været det hele tiden.  Og 
det var længe før det blev rig-
tigt moderne. Der kommer 
frivillige, ulønnede medarbej-
dere weekend efter weekend. 
Alt de får for det er samværet 
og glæden ved at understøtte 
lokale kunstnere og foreninger 
samt en julefrokost og en som-
merkomsammen.

Udstillingerne fordeles, så det 
er lokale amatør-kunstnere, 
der udstiller på Plyssen. De 
professionelle udstiller på 
Kastrupgård. Husk at betyd-
ningen af amatør kommer fra 
ordet amour – altså kærlighed 
til noget. 
I starten af 1997 blev udstil-
lingerne på Plyssen forlænget 
i tre måneder og derefter for et 
år ad gangen. Det boligbygge-
ri, der efter planen skulle være 
på grunden, blev udskudt – i 
første omgang til 2007, og der-
efter yderligere udsat. 
Åbningstiderne for Plyssen 
blev ganske vist reduceret til 
lørdag og søndag fra kl. 13 til 
16, men stadigvæk hele året – 
bortset fra i sommerferien og 
i juleferien. Plyssen er stadig 
velbesøgt.

LANGTIDSHOLDBART
For overhovedet at få fat i de 
midler, der var afsat til Kultur-
by ’96, så skulle nogle væsent-
lige kriterier overholdes. Ét af 
disse var, at projektet skulle 
løbe i længere tid end i selve 
kulturåret. Det har Plyssen 
med al tydelighed overholdt. 
Ikke mange andre kulturpro-
jekter fra 1996 har holdt sig 
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gående i 20 år, og der er vist 
ingen, som udelukkende er 
drevet af frivillige, ulønnede 
medarbejdere. 
Et andet langtidsholdbart kul-
turprojekt fra Kulturby ’96 er 
spillestedet Forbrændingen i 
Albertslund. Sigtet er musik 
for de 15-35-årige. Der er ca. 
70 arrangementer om året. 
Den store scene kan bygges 
om til en mindre, så der kan 
være både store og små rock-
navne. Forbrændingen bliver 
drevet af frivillige, hvor dem, 
der håndterer penge, får løn 
for deres arbejde, men der er 

på ingen måde et fuldtidsjob i 
det.
Plyssen er en succes – ikke 
blot i forhold til fine besøgstal, 
men også i forhold til dem der 
vil udstille i lokalerne. Mange 
foreninger og enkeltpersoner 
har forsøgt at booke sig ind, 
men er endt på venteliste. Det 
er ikke usædvanligt at vente et 
år på et bestemt udstillings-
rum. 
Det måtte Tårnby Kommune 
også sande, da kulturelt udvalg 
opstartede et projekt i slutnin-
gen af 1997. Det skulle åbne i 
oktober 1998. På det tidspunkt 

Café-hjørnet på Udstillingscenter Plyssen i 2001, hvor der bydes velkommen 
til gæsterne, drikkes kaffe og fortælles historier. Til venstre sidder Heinrich 
Ehrenreich og til højre Svend Olsen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5795
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kunne Plyssen allerede melde, 
at næsten samtlige ti lokaler
var booket til udstillinger om-
kring efterårsferien i 1998. 
Dyredage i Tårnby skulle for-
søge at samle alle kommunens 
mange institutioner om et fæl-
les projekt. Der blev tillige 
plads til nogle dyr på Plyssen, 
idet alle udstillere fik indarbej-
det temaet. 
I anledningen af temaet var 
der endog levende dyr i ud-
stillingerne idet der både var 
pindsvin og deres plejemor 
på besøg samt undulater fra 
Amager Undulatforening.

FORNYELSE
De skiftende udstillinger tilfø-
rer hele tiden nyt liv til Plys-
sen. Det er et åbent vindue til 
foreningernes liv på øen. Her 
bliver præsenteret værker, hi-
storier og aktiviteter. Alt, hvad 
man kan foretage sig i friti-
den, kan vises på Plyssen. Alle 
former for hobbyarbejde kan 
udstilles: træskærerarbejde, 
håndarbejde og smykkeforar-
bejdning – for at nævne nogle. 
Også alle former for samlin-
ger bliver udstillet fra dukker 
og æggebægre til brandbiler og 
fly. Bare mængden af genstan-
de er utrolig i disse samlinger.
Der har været utallige kunstud-
stillinger med malerier, teg-
ninger, fotografier – sågar 
skulpturer af mennesker i fuld 
størrelse. Rigtigt mange udstil-
lere vender tilbage igen for at 
vise deres værker. 
Også et væld af udstillinger 
med lokalhistorisk indhold er 
blevet vist på Udstillingscen-
ter Plyssen. Dels de officielle 
fra Tårnby Stads- og Lokalar-
kiv, dels udstillinger kreeret af 
enkeltpersoner og foreninger 
som f.eks. Bevaringsforenin-
gen for Tårnby Kommune. 
Således er der også mange hi-
storiske oplevelser på Plyssen.

Poul Broholm holdt lysbilledfore-
drag om lufthavnen på Plyssen 
den 10. maj 1998. Lufthavnen har 
fra start af været præsenteret på 
udstillingscentret, og har mange 
interesserede besøgende.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B5796



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
 | N

U
M

M
E

R
 1| JA

N
U

A
R

 / FE
B

R
U

A
R

 2016

17

SALGBART
I de senere år har der været 
afholdt loppe- og julemarked, 
som har været godt besøgt.
Det startede først med lidt 
oppyntning i anledning af ju-
len, men i 2000 blev det kaldt 
jule-marked. I 2001 blev Plys-
sen rammen for teaterstykket 
Familien Hansens Jul udført af 
elever fra Amager Internatio-
nale Skole. Bagefter optrådte 
nogle elever med breakdance 
og moonwalk. Det er altså 
ikke altid de mere traditionelle 
folkedanse, der bliver præsen-
teret i lokalerne på Amager 
Strandvej.
Også en lille café, bestående 
af en kande kaffe, opstod. Der 
lå informationsmateriale og 
brochurer. Et lille udsalg af lo-
kalhistoriske bøger, hæfter og 
postkort fandt vej til Plyssen – 
foruden salg af nogle af de ud-
stillede malerier og tegninger.

AT PLYSSE
Det at plysse betyder at plukke 
og pille op. Det bliver nor-
malt brugt om vævet stof med 
lange løkker på den ene side. 
Løkkerne bliver skåret op og 
derfor bliver det plysset.
Nu foregår det på en lidt an-

den måde. På den gamle fa-
brik plysser vi nu historien 
– vi piller i lokalhistorien og 
får spændende ting frem om 
Tårnby Kommune. En inte-
ressant cirkel er sluttet for den 
tidligere plysfabrik.

GENNEM 20 ÅR
Der har været lidt forskellige 
åbningstider og i 1998 åbnede 
udstillingerne allerede kl. 12. 
Stadig med gratis indgang for 
de besøgende. 
Stedet har helt sikkert skabt 
misundelse hos kunst- og kul-
turinteresserede fra andre ste-
der. Udstillerne er primært fra 
Amager eller fra foreninger 
på Amager. Således ønskede 
en borger et tilsvarende sted 
på Holmen, men det blev blot 
ved ønsket.
De mange pressemeddelelser 
og de konstante fornyelser i 
udstillingerne gjorde Plyssen 
meget synlig og levende. Der 
var og er vist ikke mange lo-
kalaviser, der er udkommet 
uden en omtale, annonce eller 
et program fra Plyssen – helt 
fra 1996 og til i dag. 
Der var en stadig strøm af 
foreninger og personer, der 
gerne ville dele deres hobby, 
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malerier eller fotografier med 
andre. Gennem Heinrich Eh-
renreichs efterlysninger i de 
lokale aviser efter udstillere, 
kom der hele tiden flere til. 
Det kunne være under titlen: 
Gamle effekter efterlyses. 
Her på Plyssen kunne effekter, 
billeder og genstande samt fo-
tografier fra bedsteforældrenes 
tid vises frem.I 1998 kom der 
også glasmontre på Plyssen. 
Her kunne nogle af de mere 
skrøbelige genstande finde en 
udstillingsplads. 
Flere foreninger har anvendt 
lokalerne til møder, foredrag, 
filmforevisninger og meget 
mere. Der har været besøg af 
både børnehaver og plejehjem. 

Plyssen fik i 2000 også en 
hjemmeside. Her kunne gøres 
yderligere reklame for udstil-
linger og arrangementer, men 
stadig var der masser af pres-
semeddelelser, annoncer og 
omtaler i de lokale aviser om 
alt det der foregik. Dette ar-
bejde har været af lige så stor 
betydning som det at skaffe 
nye deltagere og nye frivillige.

Gennem samtlige år er Ud-
stillingscenter Plyssen blevet 
støttet af Tårnby Kommune, 
som til gengæld har fået et me-
get mangfoldigt og berigende 
borgerdrevet kultursted.

Udstillingscenter Plyssen med Kulturår ’96 logo på facaden 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5812
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SVEND OLSEN 
OG KULTUREN
Glemmer Du har talt med en rigtig Amager-dreng med rødder fra Tøm-
merup, Svend Olsen. Han har i hele sit arbejdsliv været ansat i Tårnby 
Kommune, og har fra 1981 arbejdet med kultur- og fritidsområdet, indtil 
han i 2014 gik på pension.

SVEND OLSENS 
BARNDOM
Svend Olsen er født den 18. juli 
1952 på Amager. Det var på fø-
deklinikken på Store Møllevej. 
Han er altså en rigtig Amager-
dreng, som er født, opvokset og 
har tilbragt hele sit liv på øen 

– både skoleliv og arbejdsliv. 
Hans forældre boede dengang 
på Kørvelstien i Kastrup. Al-
lerede i efteråret flyttede fami-
lien til Tårnbyhøj Allé. 
Hans far var Alfred Børge 
Cornelius Olsen født i 1922 – 
kaldet Børge. Han arbejdede 
som kontormand på Benzin-
øen. Han var i 30 år formand 
for Tårnby Boldklub og en rig-
tig foreningsmand.

Svend Olsen i 2011.
Foto: Privateje
Billedet er beskåret.

Børge Olsen var formand for Tårnby 
Boldklub i over 30 år. Fotograferet i
anledning af sin 60 års fødselsdag i 1982.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5830
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Hans mor var født i 1927 og 
hed Lykke Dehle, før hun 
blev gift Olsen. Hun var tele-
fonistinde på den gamle tele-
fonomstilling i Kastrup indtil 
1950, hvor der kom småbørn 
i familien. Svends storesøster, 
Marianne, blev født i 1950, og 
lillebror, Søren, kom i 1956.
Farmor var Aff Cornelia An-
dersen fra Tømmerup på går-
den med matrikel 10a. Hun 
blev født den 15. juni 1895. 
Hun blev viet med brandmand 
Martin Julius Olsen den 1. fe-
bruar 1922 i Nathanael Sogn i 
Sundby på Amager. Farfade-

Tårnby Skole med 1a fra skoleåret 1959-1960. Svend Olsen sidder som nr. 2 
fra venstre i rækken, der sidder på jorden. Læreren står bagerst. Han hed Hjeds.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5793

ren døde, da Svend var lille.
Farmor Aff boede, mens 
Svend var barn, på Hesbjerg-
vej 18. Da Børge blev døbt den 
5. november, var det fra Sol-
bjerg Sogn på Frederiksberg. 
Så der har familien formentlig 
boet på det tidspunkt.
Svend Olsen har gået i Tårnby 
Skole helt fra 1. klasse og helt 
til 3. realklasse i 1969. Da far-
moderen var syg, boede Svend 
Olsen et helt år hos hende. 
Det var det år, han fik læst op 
på sine lektier. Det kneb det 
ellers med.
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EN KOMMUNAL 
LÆREPLADS
Den 1. august 1969 startede 
Svend som assistentelev i 
Tårnby Kommune på Op-
krævningskontoret. Han blev 
autoriseret som pantefoged i 
1977 og var der til 1980. Det 
var bestemt ikke det sjoveste 
job at sætte folk på gaden. 
Dengang sad de ansatte ved 
hvert sit lille skrivebord, så tæt 
på kollegaerne at man kiggede 
hinanden i nakken. Chefen 
sad i et glasbur for at holde øje 
med personalet. Der var eks-
pedition af skattesager direkte 
ud gennem en luge til Råd-
hushallen, så alle kunne høre, 
hvad der blev sagt – særligt de 
højtråbende kunne høres. Det 
var skyldnersager om børnebi-
drag, ejendomsskat etc.

KARRIERE 
I DET KOMMUNALE 
I 1980 søgte Svend en stilling 
i den nystartede økonomiaf-
deling i Undervisnings- og 
Kulturforvaltningen og fik 
den. Til samtalen var Svend så 
ærlig, at han fortalte om sine 
planer om at søge væk. Han 
ville, så snart der blev en ledig 
stilling som sagsbehandler i 

Tårnby Kommune på kultur- 
og fritidsområdet, søge den. 
Siden foråret 1981 har han ar-
bejdet med sit favoritområde: 
kultur & fritid. Der var tre i 
teamet og en oplæringsplads 
til elever.
Fra 1987 arbejdede Svend som 
daglig leder af Kultur- og Fri-
tidsteamet. Dengang bestod 
holdet af Doris Henriksen, 
Erna Valentin og Tom Pe-
dersen, som senere fik navnet 
Lisborg. Svend mener selv, at 
han har fået lov til at arbejde 
med et af de vigtigste områder 
i en kommune. Kultur- og fri-
tidslivet i Tårnby har udviklet 

I 1969 begyndte Svend Olsen sin tid 
på Tårnby Kommune. 
Dengang så pladsen foran Tårnby 
Rådhus anderledes ud.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B3468
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sig enormt med mange frem-
ragende faciliteter til gavn 
og glæde for borgerne og 
foreningslivet i kommunen. 
I flæng kan nævnes Ama-
gerhallen, Vestamagerhallen, 
Travbanehallen, Kastrup Cur-
linghal, varmtvandsbassinet i 
Kastrup Svømmehal, Hoved-
biblioteket på Kamillevej og 
Vestamager Bibliotek. Det var 
en fantastisk periode, selvom 
der selvfølgelig også var ud-
fordringer.
I lighed med mange andre 
personligheder i kommunen 
har Svend Olsen fået mange 

kælenavne gennem årene – 
nordiske Olsen, megafonen, 
det tårnhøje helvede, kultur- 
og fritids Olsen, foreningernes 
mand, Olli og mange flere.
”Jeg har haft et godt samar-
bejde med kolleger, politikere 
og samarbejdspartnere. Vi har 
været et lille, men godt team 
– ja, måske et af kongerigets 
bedst fungerende kultur- og 
fritidsteam, der foruden mig 
har bestået af Tom Lisborg og 
Lars Holm”. Disse flotte ord 
var fra Svend Olsens afsked 
med arbejdsmarkedet. Svend 
Olsen gik efter eget ønske på 
tjenestemandspension den 1. 
august 2014.
Efterhånden voksede de kom-
munale opgaver – måske 
knapt så hurtigt på det kultu-
relle område som på to andre 
kommunale områder: det so-
ciale og det byggetekniske.

UNDER FELDVOSS 
VINGER
Poul Feldvoss blev valgt ind i 
Tårnby Kommunalbestyrelse 
fra 1. april 1978. Allerede fra 
starten af var han medlem af 
teknisk udvalg og kulturelt 
udvalg. Han blev i 1982 for-
mand for kulturelt udvalg. 

Poul Feldvoss på vej til Saltholm i 
juni 2003 med Kultur Udvalg fra 
Tårnby Kommune.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B5794
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Det var Svend Olsens bedste tid 
i kommunen. Poul var en fan-
tastisk sparringspartner. Han 
var en rigtig ildsjæl. Faktisk 
var Poul og Svend et så aktivt 
makkerpar, at de blev kaldt Fy 
og Bi efter de berømte danske 
komikere fra stumfilmens tid. 
Senere blev Poul Feldvoss ud-
over formand også viceborg-
mester.
Faktisk startede Poul allerede 
som 21-årig inden for kultur-
området i februar 1966, hvor 
han var medstifter af Kastrup-
Tårnby Ungdomsråd. Det var 
på frivillig basis. Det var en 

sammenslutning af en række 
foreninger for unge i Tårnby 
Kommune. Poul blev valgt 
som den første formand.

ET STED 
FOR KULTUREN
Poul Feldvoss kæmpede me-
get for at bevare den gamle 
del af Tårnby Skole frem for at 
rive den ned. Efter 1986 hvor 
skolen ikke længere blev brugt 
til elever, gik skolen over til 
at være ungdomsskole, som 
så senere blev overflyttet til 
Løjtegårdsvej. Den nyeste del 

Tårnby-malerne fra deres generalforsamling i 1997. Den blev afholdt i en af 
pavillonerne ved Tårnby Skole. Samme udstillede Tårnby-malerne også på 
Plyssen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B5839
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af skolen blev lejet ud til VUC-
Amager.
Nu bruges den ældste del af 
Tårnby Skole af en lang række 
foreninger. Her holder blandt 
andet Tårnby Forenings Råd, 
Kastrup-Tårnby Idrætssam-
menslutning, Tårnby Bladet 
og Tårnby Teater til. I pavillo-
nerne hører KFUK, Tårnby-
malerne, Eksperimenterende 
Radio Amatører og Selvfor-
svarsklubben Shogun til. Der 
sker med andre ord stadigvæk 
en masse på den gamle skole.
Mange af disse foreninger 
havde tidligere holdt til på den 
gamle tobaksfabrik Bloch & 
Nobel på Løjtegårdsvej. Også 
Kastrup-Tårnby Ungdomsråd 
holdt til der i sin tid. 

KULTUREN 
BLOMSTRER
Det er især det frivillige fol-
keoplysende arbejde, der har 
Svend Olsens hjerte. Alt det 
frivillige arbejde, der sker ef-
ter, at man har været på arbej-
de. Det er utroligt, som men-
nesker hjælpes med at få deres 
fritidsinteresse udbredt. En 
stor del af den folkelige kultur 
er for Svend også idræt. 

KUNSTMUSEUM
Kastrupgårdsamlingen star-
tede på initiativ af Amager 
Kunstforening, hvor Tårnby 
Kommune i 1968 besluttede 
at oprette en kunstsamling be-
stående hovedsagligt af grafik. 
Det var med et ønske om sene-
re at kunne etablere et egentligt 
kunstmuseum. Grafik forstås 
som en mere folkelig kunst-
form, da grafik typisk produ-
ceres i mere end et eksemplar 
og derfor oftest er i et billigere 
prisleje end malerier, der er 
unika. Fra starten af rummede 
Kastrupgård også bibliotek og 
lokalarkiv. Allerede i 1983 flyt-
tede arkivet til det nybyggede 
hovedbibliotek på Kamillevej. 
Filial Kastrup lukkede den 31. 
december 2006. Derefter blev 
Jacob Fortlings sommersted 
fra midten af 1700-tallet ude-
lukkende brugt som museum 
og udstillingssted.
Det var i Poul Feldvoss’s tid i 
kommunalbestyrelsen, at der 
blev indført børneudstillinger 
på Kastrupgård, hvor børn, 
forældre og bedsteforældre 
blev lokket ind i kulturens ver-
den. Når børnene selv havde 
produceret kunstværker, som 
blev udstillet, så nedbrød det 
fordommene om det kedelige 
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i at gå på museum.
Det samme gjorde ordningen 
med kunst-adoption, hvor en 
kunstner blev tilknyttet til en 
skole med det formål at udstil-
le, skabe og lære i samarbejde 
med eleverne.
Kastrupgårdsamlingens Ven-
ner, som er museets støtte-
forening, har i dag ca. 500 
medlemmer. Foreningen blev 
sat i værk af Poul Feldvoss og 
musikbibliotekar Søren Mark-
vard.  

SKOLEBØGERNE
En af de sidste opgaver Svend 
Olsen fik afsluttet, inden han 
selv gik på pension, var at få 
udgivet de sidste to planlagte 
bøger om skolevæsenet i Tårn-
by Kommune. Det var et op-
drag som Poul Feldvoss havde 
fået af kommunalbestyrelsen. 
Han ville samle materiale og 
skrive om over 400 års sko-
lehistorie – set fra lærernes, 
elevernes og myndigheder-
nes side. Desværre døde Poul 
Feldvoss, inden arbejdet var 
afsluttet. 
Hans kone Ninna Feldvoss 
og tidligere lokalarkivar In-
ger Kjær Jansen fik ved fæl-
les hjælp skrevet og redigeret 

Pouls materiale. Og bøgerne 
blev færdige. Så nu har Tårn-
by et enestående værk på fire 
bind om skolerne, men også 
en beskrivelse af rigtigt man-
ge andre ting fra kommunen. 
Bøgerne fungerer således 
også fint som opslagsværk for 
mange andre emner. Det er 
helt unikt. Der er ikke mange 
kommuner, der kan bryste sig 
af at have et så flot værk om 
deres skoler og lokalsamfund.

To af de fire bind om skolehistorie 
i Tårnby Kommune. De to bøger 
omhandler de seneste 100 år, men 
dækker meget mere end skolelivet. 
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv
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GRAFFITI
For Svend Olsen kan graffiti 
være kunst, men de frække ord 
i lufthavnstunnellen, var for 
grimt. En dag stoppede Svend 
nogle drenge i at skrive graffiti 
i viadukten ved Gemmas Allé. 
Han spurgte om, de ikke i ste-
det ville male noget, der var 
flot og stort. Det blev til en 
ansøgning, hvor også Køben-
havns Amt og Tårnby Kom-
mune skulle sig ja til projektet 
med den organiserede graffiti. 

Christian Gormsen og Niko-
laj Fremming var begge 14 år 
og havde tegnet graffiti i tre 
år. De to unge havde tegnet 
et udkast og fik en tilladelse. 
Drengene indkøbte derefter 
selv malingen og fik udsmyk-
ket tunnelen med temaet Stop 
Aids. Selvfølgelig fik politiet 
også en skrivelse, så de kunne 
se, at disse to unge faktisk 
havde tilladelse til at male 
graffiti. Håbet var, at det nye 
kunstværk skulle holde de ke-

Kommunalt støttet graffiti ved tunnelen under motorvejen ved Gemmas 
Allé. Teenagerne Christian Gormsen og Nikolaj Fremming søgte kommu-
nen om tilladelse og penge til graffiti udsmykning af tunnelen. Der var et 
klart budskab: Stop Aids.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkivet, B5471
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delige tags væk – og i et stykke 
tid lykkedes det da også. Tags i 
denne forbindelse er en graf-
fitikunstners personlige un-
derskrift i det offentlige rum. 
Det kan enten være et kunst-
nernavn eller forbogstaver fra 
personens rigtige navn. 
Efter en periode på fire år 
med graffiti-maleriet ønskede 
Christian Gormsen at skabe et 
nyt værk, men fik da afslag fra 
Tårnby Kommune.
Både budskabet og udtryks-
måden var meget moderne og 
anderledes – det passede per-
fekt til et sted som en tunnel, 
som ellers bare blev anset for 
at være et udtryksløst gennem-
gangssted. Nu blev det beriget 
med moderne og anderledes 
kunst.

PLYSSEN
Både Poul Feldvoss og Svend 
Olsen var involveret i aktivite-
terne i Tårnby i kulturåret. De 
hjalp til med at finde midler til 
lokalerne på Plyssen og mid-
lerne til projektet. Og gennem 
årene var de solide støtter for 
Udstillingscenter Plyssen.
Der var mange aktiviteter, hvor 
begge deltog i Plyssens mange 
arrangementer og åbninger.

Eksempelvis spillede Poul 
Feldvoss klaver ved uddelin-
gen af arkitekturprisen i 2000. 
Prisen uddeles hvert år af Be-
varingsforeningen for Tårnby 
Kommune. Første gang var i 
1998. Poul Feldvoss var på det 
tidspunkt også viceborgme-
ster.

Det er og var med andre ord 
mange personer med kultu-
relt mangesidede talenter, der  
tilsammen har skabt de gode 
rammer for et varieret kultur-
liv på Plyssen – og sandelig 
også uden for det gamle væve-
ris bygninger.

Udstillingscenter Plyssen i 2006, hvor 
Poul Feldvoss stående i forhallen og 
Poul Broholm siddende til venstre, 
hvor cafeen og kustoderne holder til.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, 
B5877



HENVENDELSE & ÅBNINGSTIDER
Hvis du har billeder, oplysninger eller andet 
af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til 
Stads- og Lokalarkivet. 

VI HAR ÅBENT 
Mandag - torsdag  kl.  9 - 20
Fredag                             kl.  9 - 17
Lørdag                           kl.  9 - 15
Søndag  1. september - 30. april   kl.  9 - 15   
 

ÅBNINGSTIDER PR. 1. MARTS 2016
Mandag - fredag  kl.  8 - 20
Lørdag - søndag                  kl.  9 - 16
  

STADS- OG LOKALARKIVET HAR 
UDSTILLINGER PÅ

Kastrupgårdsamlingen  
MIDT PÅ AMAGER & KASTRUPGLAS
Tirsdag - søndag   kl. 14 - 17
Onsdag     kl. 14 - 20

Plyssen på Amager Strandvej 350
PERMANENTE & 
SKIFTENDE UDSTILLINGER
Lørdag og søndag kl. 13 - 16

O
pl

ag
: n

r. 
 1

-2
01

6 
/ 2

.0
00

  s
tk

.

TÅRNBY STADS- OG LOKALARKIV
Kamillevej 10, 2770 Kastrup

Tlf. 32 46 05 00 ● Mail: bibliotek@taarnby.dk ● www.taarnbybib.dk

Plyssen fotograferet ved en opmåling foretaget af Nationalmuseet for at beskrive det 
industriminde, som Plyssen rettelig er.
Fotograf: Ulla Slott
Foto: Nationalmuseet, 1980


