


TARNBY KOI'IIVIUNES BYVABEN

I anlednins af L0kalhistor isk Samlings 20 ars
jubi laum blev der arrangeret en lokalhistor isk
quiz, 09 et af sporssmalene t l l  panelet,  hvor
P0ui Feldvoss, Gerhard Taarnby, Oda Bruun og
Karl-Erik Frandsen delt0s, vaT om Tarnby
Kofimunes byvaben.

Vabnet er taget i  brug i  1952, Farverne, som
desverre ikke kan gengives her, er hvidt tarn
pa bla bund med sule klokker,
Kl0kkerne symb0liserer de t0 kirkesogne:
Kastrup og Tarnby. Tarnets oprindelse er mere
tvivls0m, men refererer t i l  korrununens navn,
formodentl ig efter et middelalderl igt  tarn,
sOn skul le t i lhore en borg, som biskop Absal0n
ejede i  Ternby. En senere te0ri  ger ud pa, at



tArnets 0prrndelse er endnu aldre, 0g kar
t i lskr ives et af kong Svend Edstr ldsson opf0rt
vagttarn, l lan nar L nyere t id fundet rulner af
tarnet,

De KOmmunale vaf lner har Ldviklet
selgvasenet,  dels af  heraldikken,
Et seql  er  et  af t ryk i  voks el  ler  lak t  i  I
bekraf te lse af  et  doku|nents agthed, sefere
t iders undersKri f t ,  Det aldste danske seql ,
man KencleT t11, er Kong Knud den F]ei l ises f ra
1085, Selve pTeget var of te et  navn og et
bi l lede, som var det v iqt tgste,  da manqe ikke
kunne lase. Bi l leciet  sKul le derfor vaTe
Tepresentat lvt  foT eteren el ler  som her l lyef  ,

sis dels af

Byef R lbes segl

nvor r lddere 0s kr igere fra Europas lande dr0s
mod clet Hel l iqe Land, Der 0pstod et behov fOr
at sKelne den ene gruppe fra def anden, og man
besyndte derf0r at  bruge skJ0ldemerker,  l l0f
enlbedsmend, de saKaldte herolder,  b lev sat  t i l



at lave iortegnelser over de mange
skj0ldemerker, s0m efterhenden 0pstocl,  Det er
fra " l ieraldernes kunst" latLn ars heraldica
- at heraldikken har sLt navn,
Nerfra er springet tr l  kommunale vabe|
narI lggencle,Vabrene f ar rngen eqeft  l  lg

amtskornmunen' t idl isere oveTVeJence. .  var

funkt lon, men eT en slags saml lngs|] larke f0r .
"det l0kale",  et udtryk for Komrfunens
selvstendished, Stden Anden Verdenskrtg er
det blevet aimrndelrst,  at nver kommune haT.
s r t  eget vaben ,

Tarnbv h0rer ind under Kobenhavns Amtsk0mmune,
s0m f ik si t  vabef L 1959, Kr0nen anglver,  at

krongods, Akandebiadene star for beltssenheden
vec navet,  og amtsk0mmunens stoTe soer, ,



KORSVEJENS SKOLE

Den 19. maj 1993 kan Korsvejens SkOle fejre 70
ars jubi laum, 0s Lokalhist0r isk Samlins sen-
0ptrykker i  den anlednins et revideret f iafte
0m skOlerne i  Tarnby: "Sk0lel  iv i  Tarnby
K0m,nune". Haftet kan fas i  Lokalhist0r isk

avt igt gare opmarksom pa en stor bi l ledsamling
fra Korsvejens Skole med klassebi l ieder,
Iarerbi l leder 0q bi l leder fra skolekomedier
m.m. Dlsse bi l lder kan beses i  samlingens
6bninqst id,0q l(op ier kan best i l les.

F0lgende er et uddrag fra haftet "Sk01e1iv
Tarnby K0mmune" 0m K0rsveJens Sk0ler

Saml ins i  ebn i  nsst i  den . Saml ingen skal i

Korsvejens Skole blev indviet den 19. maJ
Det var Tarnby Sogns Kommunale1923,

| le l lemsk0le, der hermed blev overf lyt tet fra
Kastrup Sk0le t i  I  egne lokaler i  t0 nye
bygninger pe hj0rnet af Amager Landevej 0s
Tarnbyvej .  I  L932, da der blev Opfort en
mellembygning, blev der oprettet folkesk0le-
klasser med L - 7. klasse. Samtidis hermed
endredes skolens navn fra "Ternby Sogns Kommu-
nale lv lei lem- 0s Realsk0le" t i l  K0rsvejens
Skole. I  nogle er skeinede man skarpt mel lem



f0lkeskolen 0g mel lemsk0len, idet hveT
afclel ins havde sine esne lokaler,  samllnger 0g
Iarere.
Indt i l  1950 var K0rsvejens Skole centralskole
for eksamensme l lemskolen.
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qtrpoteon, i ,no af Korsve iens Sko1e.



ARKAOLOGISKE UDGRAVNiNGER PA AMAGER
-for den faste oresundsforbindel se

K0benhavns Amtsmuseumsrad gennemfsrer f0rud
for anlagget af den ny Oresunosforbindelse en
rekke p roveudsravn i  nger .  Udgravnlngerne f inder
sted pe strakningen fra Kalvebod Fsl led t i l
Kobenhavns Lufthavn. Resultaterne af disse
proveudgravnrnger afgor, hvorvidt en egentl ig
arkeol0gisk udgravning ska I  foretases.

Der vi l  bl ive provegravet pa folgende steder:

Vestamager. Her soges efter jaqerstenalderens
bopIadser,

l . l r \ / p f  n r a n  i  n . a r n a  l . l a r

liTiliiiiiiiiiiir ""
s@ges efter tegn pa

Tarnby Landsby. sporgsmalet er her om
landsbyen gar t i lbaqe t i l  vikinqetid el ler
t  id l  ig middelalder.

Vinkelhusene,
a I deren ,

Her soses efte r c n n r  f r r  h r n n T a -
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bfonze- 0g Jern-Travbaneparken, l4ul ighed for
alderbebyggelse,

ia



Amagerbanen, Jac0b Fort i ingsvej .  lv lu l iqhed for
at  f lnde jernalder-  0q v ik inqet idsbebyggelse.

CARSTENSI,II NDF

En af de mest kendte arkaol0siske udgravnlngs-
pladser pa Amaqea., er carstensminde, Navnet
stammer fra en fabi-Lksbvsnins ejet af vaveriet
Flensburg & Sebbe10v, s0m Overt0g det qanle
saltvark i  1881 . Da Carl F. lensburg nl istede en
af sine sonner, blev en af bygnlnger,re opkaldt
efter ham - deraf navnet Carstensmrnde.
Indledningen t11 udgravningen I  l9J4 var
Kastrup-drengen Jacques HeTmanns fund af
f l int f lakker 0g okser, 0q ikke mrndst den
meget smukke hj0rtetak0kse ud for kysten ved
Carstensn]inde.
Hjortetak0ksen dateres tr l  kongemosekultur
6000-5200 f .Kr.  Andre' fund fra Carstensminde
bopladsen var f l rntpi le, vi ldsvinetander tr l -
slebet sO|l l  knive 0g l i j0rtetander, cier nar
varet brugt t i l  halssmykke. Andre redskatler 0g
kn0slefund gor Carstensnlrnde t i l  et  sarl iqt
betydningsfuldt arkaOl0qisk omrede.
l '4anse af fundene bl.a, den ornamenterede 0kse
kan ses pa Nationalmuseet.



FRA JAOUES HERI'1ANNS BERETNING OIVI
CARSTENSMI NDE_FUNDENE

"Da jes kom ind t i  I  museet
(Nationalmuseet) og af leverede
fundet,  var det en oplevelse, som
jes aldr is glef imer,

Terke I f lat n iassen (fra
Nationalmuseet) st0d i  mindst 10
minutter 0g betragtede denne okse,
med sine smukke ornamenter, uden
at sige et eneste orcj .  Pludsel iq
sagde han - har De last merke t i l ,
at  der ogsa er indlandskultur-
0rnamenter pa oksen, 09 pegede pa
et par meget f ine streger, der var
overkrydset af sma streger, og er
De klar over, at der kun f indes 6n
eneste t i lsvarende okse, og at den
frndes pa museet i  Farevej le.
l , luseet her har ikke en sadan.
Hvad skal denne koste, "

Rigt o.danenterct okse a,( hjo etak l.a
Cantcrsntrt.-boDlodszL Ca. I /l storr.
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