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Drømme om Drogdensgade
LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt fortæller om en sidegade til
en sidegade til
Amagerbrogade.

LOKALARKIVET

AF JØRGEN GRANDT
Gaden er mørk og smal, fortovene slidte og snavsede, husene står tæt over for hinanden. Henne ved Lyongade er
der en lille købmand og ismejeri, og i både nr. 1 og nr. 11 er
der rulleforretning. Men i passagen med de to opgange er
der lys og luft. I den bagerste
på 4. sal t.h. bor Morbror og
Moster. De er mand og kone,
men Moster vil ikke være
Tante.
Metalsliber Henry og fabriksarbejderske Marie flytter
ind på de 51 kvm i Drogdensgade 15, da de bliver gift i
1934. Og ud igen da deres eget
hus ude på Glamsbjergvej står
færdigt i 1953. I 1934 er huslejen 35 kr. om måneden; det
svarer til ca. 1200 kr. i dag.
Oppe fra vinduet i sovekammeret kan man kun se ned i
små baggårde som er adskilt af
plankeværker og forhenværende lokummer.
I gården mellem Drogdensgade og Tyrolsgade ligger halvtreds schæferhunde på et hærget spisebord. De er støbt i
gips og er kridhvide, indtil deres ejer sprøjtemaler dem i
forskellige brune nuancer. Så
står de til tørring i den smalle
stribe solskin og ligner porcelæn, inden de bliver solgt
henne fra Regama og andre
butikker på Amagerbrogade.
Man kan komme ind i
gården ad en bælgmørk gennemgang omkring hjørnet ved
nr. 11, eller ned ad den stejle

JØRGEN GRANDT SKRIVER OM
AMAGERS GAMLE RØDDER
køkkentrappe hvor lyset altid
går ud. Når jeg ligger på knæ
på en stol ved vinduet til gaden, kan jeg kigge ned på de
grønne cykelskure med den
sorte tagpap. Nogen har smidt
en cykelklemme, en cerutæske og en knækket pumpe
op på et skur. Bagved er skolegården som hører til Rugbakkens Skole. Eller Hjælpeskole,
som den hedder rigtig. Skolen
for de dumme børn kaldes
den. Men set oppefra synes
jeg, at eleverne som leger dernede i frikvartererne ligner
alle andre unger. Over for
skolebygningen kan jeg se lidt
af Øresundsvejens Skole, hvor
Morbror gik som barn. Dengang var den ren drengeskole.
Lejlighedens entré består
kun af døre: ud til trappen og
ind til stuen, til soveværelset,
til køkkenet og til bakke-indtoilettet med en buldrende
cisterne af jern oppe under loftet. Længe før min tid gik man
på das nede i gården, men her
i 1949 er der wc oppe. Wc med
musefælde! Engang druknede
en mus i kummen, måske
fordi den var forpustet efter at
have kravlet hele vejen op ad
faldstammen nede fra kælderen. Ofte jagter Morbror med
en svupper mus inde under
køkkenvasken, og en morgen
da han vågner, ligger der en på
hans hovedpude. Den ser ud

som om den sover, men er
blevet ligget ihjel i løbet af natten. Jeg når desværre aldrig
selv at se de ‘søde’ små dyr, når
jeg engang imellem bliver passet, fordi Mor skal i Hollænderbyen eller i Røde Kro. Så
overnatter jeg mellem Moster
og Morbror under de tunge
dyner i den lysegrønne dobbeltseng. På natbordet står et
vækkeur, som hopper når det
ringer, og på det flødefarvede
toilettemøbels lysedug ligger
Mosters hårbørste og håndspejl med bagside af sølv. Ned
fra loftet hænger en lampe på

størrelse med fuldmånen.
Inde i stuen mellem kakkelovnen og den polstrede
sofa står et enormt akvarium
med scalarer, neonfisk, guppyer og mange andre. Ved siden af ser et par stueplanter
næsten ud som om de er vokset ud af det storblomstede tapet, som Mosters kunstbroderier hænger på. Strikketøjskurven står i hjørnet af vendetæppet, der dækker det midterste af det mørklakerede
gulv.
Jeg kigger tit på den kolossale radio med skalalampe,
magisk øje og tusind radiostationers mærkelige navne. Den
står på grammofonskabet
med de mange hylstre fra
Sundby Musikhus med Vera
Lynn, Carl Brisson, Eddie Calvert og Den Røde Armes Kor.
På rygebordets hylde ligger
Land og Folk, Flittige Hænder,
Ude & Hjemme og Tipsbladet,
og ovenpå - ved siden af askebægeret med isbjørn og lampen med vandfald - står deres
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Skab din egen personlige FOTOBOG
- få mere ud af dine digitale billeder!

50 kr.
rabat

... skab en fotobog
Glem alt om at klistre billeder ind i et album. Med en fotobog får dine
digitale billeder nyt liv. På dinfotobog.dinby.dk skaber du let fotoalbums
med billeder fra ferien, brylluppet, børnefødselsdagen og alle de andre
begivenheder, du vil dele med andre. Har du i øvrigt tænkt på, at en
fotobog er den perfekte gaveidé?
Det er kun din fantasi der sætter grænsen!
Hos dinfotobog.dinby.dk finder du den bedste printkvalitet, en solid
indbinding, et lækkert omslag og en sikker levering lige til døren. Der er
7 formater og utallige layoutmulihgheder at vælge imellem.
Sådan gør du:
1. Gå ind på http://dinfotobog.dinby.dk og download vores gratis
software til Windows eller MAC

RUGBAKKEN SKOLE, eller hjælpeskole som den hed,
lå på hjørnet af Drogdensgade og Øresundsvej. Foto: Oplevelser fra Amager.

sorte telefon. SU7429 deler de
med underboen; deres nummer hedder X, hendes V.
60 år senere ser lejligheden
i Drogdensgade 15 med garanti ikke sådan ud længere.

Vore dages andelslejlighed på
fjerde sal til højre i karreen fra
1902 er nu ikke på bare 51
kvadratmeter, men på hele 99,
fordi den er slået sammen
med fjerde til venstre.

2. Skab din fotobog ved at bruge de mange forskellige muligheder for
layouts, tekst og farvekombinationer
3. Overfør din færdige fotobog til http://dinfotobog.dinby.dk
4. Indtast koden: DFB1MPB* under bestillingsproceduren

DINFOTOBOG fra DINBY.DK
* Indtast koden i feltet „kupon“ når du bestiller din fotobog. Tilbuddet gælder til
den 31.12.2009 gælder kun for nye kunder hos dinfotobog.dinby.dk. Koden kan
kun bruges en gang. Rabatten kan ikke udbetales i kontanter. Tilbuddet kan ikke
kombineres med andre rabatter hos dinfotobog.dinby.dk

STIL OP FOR DIN BYDEL!

