
Den eneste eksisterende lejr på Amager fra den periode er
Baggersmindelejren på Fælledvej. Her blev der også i efte-
råret 1916 opført et KFUM-soldaterhjem. KFUM-barakken i

Krudttaarnslejren lå lige op
ad det markstykke, der i
1918 blev udstykket til som-
merhusområdet »Magle-
vang«. (Postkort i Jørgen Aa-
mands samling).
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MAGLEVANG, LANGE-
BLOK, TERNEVÆNGET 
Selve vejen kom lige før 2.
Verdenskrig til at hedde Lan-
geblok, og i tresserne fik ve-
jen sit nuværende navn Ter-
nevænget. (Den vestlige del
af nuværende Gåsevænget
hed Korteblok). Det var i
samme forbindelse, at man
ændrede den vestlige del af
daværende Krudttårnsvej til
Bachersmindevej.

Familien Andersen havde
købt seks grunde i Magle-
vang i 1920 to år efter, at

området var blevet udstyk-
ket. Alfred Andersens kom-
pagnon F. Holm havde sam-
tidig købt fem grunde tæt
ved i samme udstykning.

I 1920 lå en af Krigsmini-
steriets baraklejre fra 1916
stadig på østsiden af Terne-
vænget på nuværende Korn-
stykket. Mange år efter
brugte det danske militær
fortsat område som øvelses-
plads for genindkaldte sol-
dater. Udrustning hentede
man i krudthuset på Ba-
chersmindevej 1.

Johanna Marie og Alfred
Andersens datter Ingeborg
og svigersønnen Gunnar
Gottschon havde fået grun-

den Ternevænget 46 i bryl-
lupsgave, og her byggede de
sommerhuset »Det gule
Hus«. To af familien Ander-

sens andre grunde var lejet
ud til venner og bekendte.

Alfred Andersen døde i
1942. To grunde blev solgt i

1964, og efter hustruen Ma-
ries død i 1965 blev de sid-
ste 3 grunde (Ternevænget
27, 29 og 31) solgt året efter.

Ternevænget
- en vej på
Sydstranden
LOKALHISTORIE: Dines Bogø for-
tæller 3. del om Ternevænget. Kvar-
teret ændres til helårsområde.

1935. Ternevænget 46 »Det gule Hus« Marie og Alfred Andersens datter Ingeborg Gottschon med sin ældste datter Grethe.
(Foto: Gunnar Gottschon).

1936. Lis og Grethes morbror Verner byggede et dukkehus til
pigerne. En tro kopi af sommerhuset. Dukkehuset forærede
Grethe Gottschon i 1995 til Amagermuseet. (Fotoarkiv: Dines
Bogø).

Under 1. Verdenskrig var »Sikringsstyrken« på Amager indkvarteret privat de første år. I 1916 blev mandskabet samlet i teltlej-
re, der senere blev udbygget med barakker. Krudttaarnslejren lå i den nordlige ende af nuværende Kornstykket. (Postkort i
Jørgen Aamands samling).


