VALLENSBÆK LOKALHISTORISKE
FORENING

27. marts 2019

MEDLEMSINFORMATION nr. 65
Kære medlem!
Lørdag d. 9. marts 2019 besøgte 13 medlemmer Immigrantmuseet i Farum.
Det var en god oplevelse. Vi fik mange oplysninger om bl.a. adskillige hundrede års
indvandring til Danmark.
For nogen tid siden fik vi, af en venlig Vallensbæk borger, foræret 2 stk. Carl
Rasmussen malerier. Begge hænger nu på Højrupgård sammen med de øvrige Carl
Rasmussen malerier vi er i besiddelse af.
Vi har netop modtaget en kasse med en masse fotografier og en pose med mange dias,
alt indsamlet af Kurt Hockerup. Dette materiale skal vi have gået igennem i de
kommende måneder.

FORENINGENS KOMMENDE AKTIVITER
Slægtsforskning – Højrupgård – sidste mødedag i 1. halvår af 2019
Mandag d. 20. maj 2019 kl. 19.00.
Ved det sidste slægtsforskningstræf var vi kun 2 personer. Vi har derfor besluttet
at annullere mødet d. 11. april 2019.

Torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00 på Korsagergård
Ordinær generalforsamling. Indkaldelse og regnskab vedlagt.
Generalforsamlingen indledes af vores webmaster Eli Hagerup med en generel
orientering om vores ”nye” hjemmeside, samt et indlæg af vores sekretær
Hans Christensen om hvor og hvordan man kan søge i ”Arkiv.dk.”
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en mindre buffet
(pålæg, ost og rødvin/hvidvin).
Hertil er tilmelding nødvendig - senest tirsdag den 23. april 2019 til
Ingolf Mathiesen – tlf. 40 16 44 60 eller mail: ingolf1942@outlook.dk eller
Jørgen Wenning – tlf. 43 64 37 34 eller mail: fwenning@hotmail.com

Amagermuseet, Hovedgaden 4, St. Magleby, 2791 Dragør
Lørdag d. 25. maj 2019 kl. 13.00. – Pris kr. 30,-.

Amagermuseet består af to firlængede gårde. Den gamle museumsgård blev erhvervet
i 1921, mens Nordgård (hovedindgangen) blev en del af museet i 1973. Bygningerne
er beliggende i St. Magleby også kendt som ”Hollænderbyen” på grund af de
nederlandske (hollandske) indvandrere, der kom til Amager i 1500-tallet. På trods af
den geografiske nærhed til København har øen i generationer formået at opretholde en

særegen lokal identitet, som tager sit afsæt i den hollandske indvandring. Den unikke
lokale kulturarv er præsenteret i autentiske interiørrum og i tematiske udstillingsrum.
Museet har en enestående samling af gamle egnsdragter. Amagerdragten er en af
Danmarks mest imponerende folkedragter, der markerede, at amagerne var helt
særlige – på grønttorvet i København blev Amagerdragten også symbol på friske
grøntsager.
I malerisalen hænger Julius Exners idylliske fremstillinger af Amagers bondekultur i
anden halvdel af 1800-tallet. Derudover er der malerier af kunstnere som Jens Juel og
Elisabeth Jerichau Baumann, mens Paul Fischer og Th. Philipsen er repræsenteret i
stuerne på Nordgård.
Amagermuseet er en grøn og levende idyl. I den frodige bondehave vokser georginer,
dahlia og andre smukke kulturplanter. Der dyrkes også rodfrugter og kål, som det har
været gjort i århundreder på Amager.
Maglebylille – den døende landsby.
Amagermuseets særudstilling dette forår.
I 1952 flyttede Aage Jessen med sin familie til Maglebylille. De boede på en lejet gård,
indtil den blev revet ned i 1970 for at give plads til en udvidelse af Kastrup Lufthavn.
Aage Jessen har efterladt et enestående materiale i form af malerier og fotos, der
dokumenterer landsbyens langsomme fraflytning, nedrivning og forsvinden. Dette
materiale blev i 2016 skænket til Museum Amager af sønnen Kaj Thelander Jessen.
Malerierne gengiver landsbylivets dagligdag i midten af det 20. århundrede og mødet
mellem det traditionelle landbrug og det moderne samfund i form af lufthavnen.
Maleriernes idyl står i skærende kontrast til de barske og realistiske fotografier.
Tilsammen viser materialet Maglebylilles dødskamp og indbyggernes forsøg på at
opretholde en hverdag så længe som muligt.
Udstillingen stiller spørgsmålet: ”Er det ok, at rive en landsby ned for at give plads til
en international lufthavn”?
Tilmelding ikke nødvendigt – man kommer bare.
Samkørsel kan arrangeres, kontakt venligst undertegnede - tlf. 40 16 44 60 – eller
mail på adressen ingolf1942@outlook.dk.

FORENINGENS AKTIVITER efter sommerferien
Vi håber det lykkes at arrangere et besøg på det nye Københavns Museum i løbet af
september eller oktober måned. Museet åbner i slutningen af august 2019.
Mere om denne og vores øvrige aktiviteter i næste medlemsinformation.

Med venlig hilsen og på gensyn

Ingolf Mathiesen, formand
File: VLFMI65-2019

