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TIL ULLERUP

Til Ullerup er titlen pi Timby Kommunes
Lokalhistoriske Samlings nye bog. Bogen er skrevet
af Inger Kjrr Jansen, leder af Lokalhistorisk
Samling, og beboere fla Ullerup.

Bogen er et resultat af 5 irs studiekedse om Ullerup,
og bogens forste del rummer erindringer om livet i
Ullerup, som studiekredsens deltagere har oplevet
det. Inger Kjer Jansen har redigeret erindringerne og
sat dem ind i en kulturhistorisk sammenhaeng, dog
uden at rndre vpsentligt pe bi&agenes udformning.

Bogen er udgivet med hjrlp fra Ullerup Heste- og
Krcmmermarked og Timby Kommune. Bogen
koster 70 kr. og kan kobes pi bibiiotekeme i Timby
Kommune, samt boghandlere i Skottegirden, pi
Timby Torv, i Amager Centret , i Dragor og Zitlan ph
Amagerbrogade.

Bogens fotoarbejde og layout er udfort af Dirch
Jansen.



ERINDRINGERNE

Emneme, som tages op i erindringsdelen, er

varierede, og omhandler landsbyfrllesskabet,

Ullerupbruget, skolelivet, om at v&re bam i Ullerup

og endelig om ekspropriationeme i 70'eme'
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FASTELAVN
Fastelavnen er en stor begivenhed i landsbyen og
traditioneme er bevaret helt til nutiden, hvor der rides
til lsnden efter de gamle traditioner. For Gunhild I{oe
Larsen var fastelavnen dog prcget af grufulde
minder:
Fastelavnen huskes som en grufuld oplevelse,
for sd blev der traditionen tro lawt posegrod.
En stor udbenet skinke blev kogt i rigeligt
vand. Ndr vandet kogte, blev der s@nket en
lrerredspose indeholdende meUemrtne
byggryn, citronskal, sukker, safran, rosiner
og mandler. Men posen mdtte kun vere 3/4
fuld, da byggrynene udvidede sig. Ndr sd
skinken var mor, tog man posen op. Skinken
blev serveret med tykke erter, rugbrod og
radbeder eller med granlangkdl. Posens
indhold blev skdret i skiver, ristet i smor pd
panden og serveret med revet chokolade og
sukker. I min fantasi synes jeg, vi levede af
denne ret dret ud.



DORTHEASMINDE, TOMMERUPVEJ 268.

Gird nr. 2 i Ullerup, ejet af slrgten Sally i over 125

ir. Girden er opkaldt efter Dorthea Laftentz, gifl

med moller Frederik Vilhehn Sally, Kastrup Molle'



BYGII-INGSRE GISTRANTEN

Anden halvdel af bogen er en noje gennemgang af
nuvarende ejendomme i Ullerup opfort efter 1890.

Bygningsregistranten er inspireret af Karl-Erik
Frandsens "Timby Landsby".

Inger Kjrr Jansen har brugt brandtaksationer og -
protekoller, skode- og panteprotokoller samt
folketrellingslister og kirkeboger som kildemateriale.

Bygningsregistranten indeholder en bygningshistorie
med naje beskrivelse efter brandfor-
sikringsprotokollerne, en bygringsbeskrivelse fra
1992, ufart af arkitekt Birgit Petersen, Timby
Kommunes Byplanfunktion. Derudover fAr man en
ejerliste og beboerliste.

Man fir sAledes en meget najaglig og detaljeret
gennemgang af hver ejendom, som er illustreret ved
nye fotos.



Else Hansen, datter afEdvard Hanse.n, I(alvebodhoj,
trakker koen hjem fra grasning med hjrlp afen
feriepige Ellen Killelund. Ca. 1928.



TUSMORKESTEMNING

RUTH HJDDS:

Ndr morket havde senket sig sidst i november og
forst i december, og jeg gik hjemad i den kolde
aftenluft og trampede i det tykke snelag, som Id p&
vejen kart sammen af de mange hestevogne, sont
havde hentet kal hjem fra felleden, kunne man hsre
htrndene go. Meget tit som om de sendte meldinger til
hinanden.

Der var travlt pd denne tid. Alt skulle lesses affra
den sidste tur i marken, for det meste vel rosenkdl.
Denne lyd af det si*te l@s hortes ikke lige sddan pd
noget andet tidspunh af dagen. Kaerne brolede, for
nu ville de gerne malkes. Fra malkespanden, der blev
sat pd gdrdspladsen, ndr den var klargjort, kom en
lyd, ndr hanken slog et par gange mod zinkspanden.
Trceskoenes trampen i brostenene gav ogsA indtryk af
travlhed.

Moddingen dampede i den kolde aftenhft, og
stiernerne blinkede fra en klar himmel.



TIL ULLERUP

En klassisk situation pA ethvefi rigtigt Heste- og
Krammermarked. Ulleruo 1984.



Hvls du har billeder, oplysntnger
eller andet af lokalhlstortsk lnter-
esse, sA henvend dtg Ul :

TOI{ALHISTORISK SAI\{IING
KAMIU..E:VqI 10
2770 IilSTRUP

AsNNcstrD:
MANDAG 16.20
TIR,SDAG L2 - L6
FREDAG L2 - L5

trokalhlstorlsk SamIng
har desuden en fast
udsfiIlrng pA lkstrupgdrd:

MiD|r PA AMAGER.

AUenU drsdag - sondag 14 - L7
sssdag filllge 19 - 2L


