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Den I. april 1998 kan Lokalhistorisk Samling her i Tamby fejre
25 6rs jubileum. I den anledning Abner vi i vores lokale pa Ka-
strupgArd en udstilling om landsbyen Maglebylille.
I dette nummer af "Glemmer du" gengiver vi en af de f6 erindrin-
ger fra Maglebylille, vi har her pd samlingen. Vi hiber hermed, at
det vil give andre beboere fra Maglebylille lyst til at fort@lle deres
historie fra landsbyen. Samtidig vil vi ogsa efterlysc forografier fra
byen. Vi har ganske vist en del, men mangler f.eks. billeder fra
plantehaven, fl ere skolebilleder m.m.
Kontakt os derfor snarest muligt, hvis I enten har lyst til at skrive.
blive interviewet eller har billeder eller andet af interesse fra
Maglebylille.

Reinhard Rasmussen om sin barndom i Maglebyli l le

Reinhard Rasmussen blev i sit voksenliv glassliber pa Kastrup
Glasverk. Han forteeller:

Sondag d. 21.11 1920 kom jeg til yerden i den lille landsby pd
Amager, som l<aldes Maglebylille. Ogsi kaldet Marbolille i Lat
ritz de Thurahs Amagerbeskrivelse fra J758.

R^rn . l ^mch iFmm.r

Maglebylille stdr for mig som alletiders sted at y.ere barn i. lti
boede i et strdl@kt hus med udhus. I udhuset var der hesteslalcl,
hesten yi hayde var en nordbagge. I stalden yar der ogsi en ge-
clebuk det var min broder Ejlers. Den havde han byttet sig til for
en sabel.
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I den ene ende af stctlden havcle honsene sine redelcasser og lige
tklenfo'rdr hottsegittlen. I ucllruset wu. ler ogv lokun - ogsd
koldet t eti ade. Der yar en tenDklig star gt.utld til. so hlev dyr-

.leg krn ltuske, ot redekds.tcrnL, etry tg \" lugt udattfor. Det
skullc gores reue og hridtcs. I cu rclckusse tor tler tre runt, si i
nrin Jantasi var clet en JlttcurLrskine. .)eg hor tioL reret aa. 5 Ar
ttangdDg, sd jeg satte lig al) i dat ntiltctste tunt ou legede flter
, lcg har sikkert fut/ i  dct sio\,1 l lc? lu ntin ntor stt,  dt jeg sad i re-
deka.tsen, Nar del sjota fctbi, /it rc(lekossen t,ctr./i d af honselus
og det tar alt niL toj r.tgsit. ,\ci jcg litte aJ nled ult !(iet, og mor
bre .lte det dltsamtnen uLle i gtirden. .leg kont op i en hctlje vand
og hlev skrubbet over Llel hcle. Dct Jbrcgik ogsh i girrden. IIun
lqr |ceret tosset og jeg har nok./ael et par !ctde.

L.

I I julrnand Erlandscns laifkslc(I. (l i l . 1959



Ale og Peter Nielsen og lergravene
Vor,es htu ld pd vejen, der gik ned til gadekcerct og lergrarene,
mellem hjul.mandens verksted og nelkinanden, hti.. Lig" ore,
Jor boede Ane og Peter l|ielsen, de ra, soskende og de iar ogsd
C:.*,1, J",C lo.b tit over og trk pjaske(pgtrggesnapsl af Aae. peter
!\.tetscn havde en granutolon. son spillede med valse. Dcr var
clej ligt at komme oter
Letgtavene ld noget latere ewl vejen, sd der yar en titte bakke,
som yi brugte til 

_qt trille pdskeeg pci. Selve lergratene bestocl af
en masse huller, hyor der nesten altid stod vani i. De yar ikke ret
dybe, sd der kunne vi soppe og fange sanntenctere om sommeren.
Um interenfros hullerne til, sd kunne vi bruge dem som glideba_
ne. D,er var sddan, ar ndr pouer og pandei og ander kZkkentoi
DIev kasserer. smed man dem ned i lergravene. Sd den brugte ii
drenge og piger til at glide pd isen med.
l/i.tog en sAdan potte eller pande i hdnden, og sd lob vi hen til
b!1*"n 

,ot 
ko,m i en.lart pouen pA enclen og saue os ned. sd gled

vt langl henad isen. Var aaa 5qylig 5fuap, kunne manld pottin ril
ar sn rre rundt.

Legekammerater
Vi var 6 drenge, der altid holdt sammen. Det var poul Erlandsen,
Borge Andersen.. Erhar.d Sondergdrd og smeclens drengp fi4il 69
Henry og s[t mig Reinhard. Vi var n.psten pA samme alder. Der
tar ogsd Poul Corneliussen. Han var noger yngre, sd det var ikke
altid han var med.
Om sommeren sktlle prntl Etlandsen alli.l hj@lpe metl i marken.
Det yar han ked af, men scidan rar det mange steder. Jeg har
nogle gange y.cret med ham, men det blev jeg hurtig trat i Jeg
kunne jo bare gd, men poul mdtte blive.
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Jeg var engang med Pottl og hans far ovre pd Saltholmen og
slalle hente deres gces hjem. Men de shlle jo forst fanges, for de
gikjo frit omkring pd holmen. Si vi to drenge skulle fange gesse-
ne og komme den ind i et indeb&ke, medens Erlandsen sad pir
kroen. Men da yi yar fcerdige, kom ri to drcnge ogsd pd kroen og
fk slikposer og polser. Det smagte herligt, kan jeg huske, men yi
tar ogsit sultne af det loberi. Det er jo ikke sddan at /ange ges,
det er hArdL

Grestorv
Hen pd eftersommeren blev der skdret grestorv nede ved strand-
engen. Det verktoj, man brugte til at skcere tow med, var meget
ejendommeligt. Forst brugte man et stykJ<e vcrktoj, der bestod af
et traskafL hvor der i den ene ende var fastgjort et kohorn. I hor-
net yar det lavet ek tynd rille, hvor der sad en kniv; som var klemt
ned i rillen, sd den sad godt fast. Det brugte man til at sk@rc tor-
t'ene ud i den bredde og lengde, den skulle vere. Bredden var ca.
50 cm. For ctt losne tonene fra jorden brugte man et y@rktoj, der
ogsd bestod a/ et trceskaft i hvis ene ende, der var anbraqt et jern,
son ncermest var hjerteformet. Det sLabbede man incl under tor-
wne og fk deryed losnel den fra jorden, derefter blev den rullet
sammen som en lang lobet.
Der bler skAlel mange gr@stot'v. Gr@stor\)ene blev bngt til at
lcegge oven ph kulerne, hyori man opbevarede rodkd.l, hvidkal,
gulerodderog roer om vinteren. I sddanne kuler var gronsagerne
sikret mod Irosten, og man krmne ibne den og tage det ud, man
skulle bruge, og dcekke den til igen. Man korte jo ogsA pa bnet

En spcendende tid var ogsA, n&r der sktlle hostes. Det var jo med
selybinder. Kornet blev sat i stahke, og siden kort hjem. Del yqr
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haje ltes, man korte med. Jeg har prenet at sidde oppe pA sAdant
et lces korn. Det gynger, sit man er bange for, at det skal velte.
Nitr sd terskeverket kom til byen, og der blet ttersket, ktLnne man
hore den brttmmende lydfra tersket,cerket oter hele byen. ,leg kan
huske, at ndr der ble\) tcersket oNre hos Poul Cornelfussens far, sti
var vi drenge deroyre. Vi kratlede op ptr hanebjtelken og sprang
ned i aNnerne. Det |ar skegL l,,len yar det bygavner, var det sit
som sit med det skcegge, for de at'ner sidder fast alle steder pd
kroppen.

Fastelavn
Tladitionen med at slit katten (if tonden fandt ogsd sted i Magle-
bylille. Det rar et flot syn at se de pyntede heste og ryttere, sd det
ndrJeS orerrrPrea mange gLlnge.
Men der bler ogsd aftangeret fastelatnfor bornene, vi slog katten
af tonden. Det foregik wd sprajteh set. Vi stod i en lang rekke og
lob hen til tonden og slog til den, Iob tidere og stod i rekke pd
den anden side af tonden. Der tar en voksen der styrede tonden,
sii den hang nogenltmde stille, ndr vi slog.
Det tat en tro kopi af de voksnes Jhstelatn. Der tar en flot slojfe
til tondekongen, den bandt dronningen om kongens a/m, og sil
var der chokolade og baller i slq,ttehuset.
Bal var der ogsA senere i slqlttehuset. Det var de store drcnge,
son ordnede det. Min bror Ejler og Jacob SNendse og Knud Er-
landsen var de ledende.
SlqttehLtsel tdr et trtehus, sir det sktrlle jo \)armes op, for at ri
kunne tcere der, og der skt e jo ogsit vtere lys derinde, nar der
skulle danses senere.
Oprarmningen skete med en pelroleumsorn, og lyset rar en petra-
leumslampe. Engang har de lre arrdngorer rillet haNe lwtigt
rarme i rLtmmel ned det resLtlldt, trt arnen og lampen osede. Sa



Jacob Syendsen bley sort i ansigtet og nafte hjem hos min mor og
raske sig. J.tcob tog en klud og torrecle sig ned, nen det yar kar_
kluden, sit Jacoh blev skinnendesan i ansigtet.
,llen clonset blev der, nutsikken bley leyeret afen grununofon, een
afden med stor tragt.

Sondagsskole
Sondogsskole gik li ogsa i. Det./btegik i skyttehuset, cler ver ca.
20 born, dcr gik der. Der tilrr en stor negcrtlukke, son nikkede
med hovedet, nAr vi pLtttede penge i.

[,uthersk M issionsforen ings sondlgssl<ole i Maglebyti l le. De
voksne er Nlary Jensen og Albert Dirchsen. Ca. 1925

Skt. Hans 1927
Nit, ntcn yi nitr 1927, hvorjeg skal
str tit i tlorenther. tllen der sker

bcgttnda i "kole. da jeg fylder
,t)get l-orsdag clen 2J. juni



Sankt Hans dag skttlle mine soskende ogjeg ud og se pA Skt. Ilans
bi om aftenen, ude ved lufthatnen. Jeg gdr wL nok ude i gdrden,
da min storebror Ejler skal hen til hjulmandens !@rksted. Jeg vil
jo med og lob elter han. Men han ville jo ikke have mig med,
fordi han sk le slcyde med salonriffel Sa da jeg kommer hen til
porten stdr min bror og hjttlmandens lerling udenfor. Lcerlingen
har riJlen med og siger: "Sknb hjem". Han holder rifen skritt
nedad, men plttdselig gdr riflen af og rammer mig i lenstre ldr.
Jeg l.ttn huske, jeg lob nogle fd skridt, sA faldl jeg ont. Men lige
overfor stirr Hans Cornelillssen og ser, at jeg falder. Han kommer
lobende og scetter sin fnger i skudhullet. Min celdste bror, Ingolf,
kommer ogsd til. Han har et himdklede om nakken, da han har
stdet og barberct sig. Ilan binder hdndkledet stramt om m lAr.
M[n far og mor er ikke hjenme, men der bliyer ringet efter lcegen.
Han ringer vel nok elter ambulancen. Min mor og far er efterhtn-
den kommet hjem, og jeg bliver kort pA hospitalet pd Frederiks
berg. Min mor korte med derind. Jeg kan huske, at jeg var meget
torstig, sd min mor havde en laske vand mecl i ambulancen. SA
jeg kon ikke til Skl lTans bdl.
Jeg kan huske endntr den sygeplejerske, der passede mig og ogsit,
hvorclan hun sd ud. Hun tar sd venlig og rcr, sd jeg blev glad for
hende. Jeg var neget ked af det, for jeg trcede, dt nu kunne jeg
ikke komme i skole. Men i skole kam jeg efter sommerferien.

Skolen
Maglebylille skole rar noget speciel. Der var kun to klassevcerel
ser. I det ene gik L , 2. og j. klasse, de hat de frk. Mogensen. I det
andet gik 4., 5. og 6. klasse, de havde lerer Rasmussen. Det er ik-
ke megel, jeg h sker lra lulaglebylille skole, lor jeg gik d.er hn i

forste, arulen og trcdje Hasse. Jeg kan huske, vi skt'ev pA en hrle
med en griffel, der kunne skrites pit begge sider af tavlen. Det
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kunne hurtigt taffes vek med en NAd klud eller li.lt spyt pA enfn
ger. PA t^'len oNe.le \ti i dt skri|e bogstaver.
Senere kon ri til at skt'ive ned bltzk og pen, det rar svert, for
pennen sprLlttede og lorede k/atter. Htis der tcrr;for nange klat-
ter, herJrk. Mogensen os lidt i oret. |,rk. Mogensen hoNde l)ceret
lererinde pd Saltholmen
l'i havde vel nok de stedvanlige fag, sA san hist(r.ie, religion, ge-
ograf og salmeters, sont sklle lteres udenad. Cyntnastik havde vi
agsit, men kn hNis rejrct ,-ar godt, for ri horde i|gen g)nnastik-
sal, tlet foregik i skolegirden.
I 1930.flyttede ri til KdsttLLp og kont til at bo i Bagergdrden( et
dcl af glasmagerrakkerne). Sa jeg nAte i K.lstrLLp Slcole. Det yar
en stor Jorandring, der var jo en masse bon1. Jeg startede i 4.
kLasse, vi var 3l i klassen.

l reb|trar 1998
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sd henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 46 05 45

AeNntcstto:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pd Kastrupgirdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pd Plydsen, Amager Standvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Fra Sverige til Tirnby.
Abent: Lordag og sondag 12-16


