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LOKALHISTORISK SAMLING i 25 AR

Den I april kan Tirnby Kommunes "hukommelse", Lokalhistorisk
Sarnling, fejre 25 6rs jubileum. I 1973 besluttede kommunalbesty-
relsen at oprette denne samling og ansette joumalist Gerhard Ta-
arnby til at foresta indsamlingen af kommunens historiske minder.
Basis i samlingen yar bl.a. eldre fotografier, der allerede i
1950'eme var blevet indsamlet af en lokalhistorisk intercsseret
komite. Opgaven som indsamler varetog Gerhard Taamby, indtil
han i 1984 matte tr@kke sig tilbage pi grund afalder. Men i 1979
var personalet blevet udvidet med bibliotekar Inger Kjer Jansen,
dcr stadig leder den lokalhistoriske samling.
Ved sarnlingens oprettelse i 1973 blev der stillet et k&lderlokale
pa Kastrupgard til ridighed. Men da det nye hovedbibliotek blev
indviet pi Kamillevej, fl,,ttede samlingen hertil.
Der er gennem arene blevet indsamlet mange hyldemeter spen-
dende lokalhistorie bide i form af fotografier, men ogsi gamle
dokumenter, protokoller, breve og erindringer. Her kan man finde
mange oplysninger om kommunens historie, foreninger, virksom-
heder og slcegter. Mange borgere og foreninger har gennem de
forlsbne 25 Ar beriget samlingen med aflevering€r lra skuffer og
skabe. Men samlingen har ogsA kobt boger, klippet i lokalaviser
og blade og anskaffet kopier afbl.a. kirkeboger fra 1676-1890 og
folketEllingslister tilbage til 1787 og fr€m til l9ll til stor gl&de
lbr slagtsforskere. Desuden har samlingen udgivet en rrekte lo-
kalhistoriske bager. Den forste var "Amagerbom ar 1900 fortel-
ler" i 1982. Den nyeste bog 'Nybyggere pa Vestamager" kom i
slutningen al 1997. Samlingen har siden 20-ars jubileet i 1993
udgivet det gatis mAnedshefte "Clemmer du".
Vi har hall stor gl&de af de afleverede fotografier og arkivalier til
de mangc lokalhistoriske udstillinger. D€n lolste udstilling lob af
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stablen pa Temby rAdhus i 1975. I lobet af de seneste par ar har
lokalhistorisk sanling faet 2 udstillingslokaler pa Kasbupgard-
samlingen og muligheder for skift€nde udstillinger pA "Plydsen".
Derudover hjelper samlingen i det daglige med at besyare lokal-
historiske sporgsmil og finder irem til felevanl mat€dale.
Lokalhistorisk Samling er altid interesseret i at modtage lokalhi-
stodsk mate ale fra borgerne. Uden disse afleveringer kan sam-
lingen ikte udbygges.
Vi vil geme sige tak for al den goodwill, vi har modtaget gennem
irene og hriber de1 gode samaxbejd€ mellem borg€re qg arkiy vil
fortsette.
I anledning afjubileet har vi valgt at lavc en udstilling om Mag-
lebylille, som blev offcr for landets trafikale udvikling, da lufthav-
nen skulle udvide. Vi habef at vi med udstilling€n kan genskabe
lidt af den landsbyidyl, der herskede her. Samtidig er malet med
udstillingen ogsA at vise, hvor vigtigt det cr at bevare fortidens
minder som f.eks. fotografier og arkivalier.

MAGLEBYLILLE IIISTORIE

Stednavnet Maglebylille optr&dor fo$te gang i de historiske kil-
der i 1377. Men der findes fund fia oldtiden. der viser. at der alle-
rede ca. totusind ar inden d4 havde boet mennesker her. I l9t4
fandt man pA Troldebakken eller Mollehojen, som den ogsd blev
kaldt efter den rpldste molle, en stor gravhoj, der indeholdt 3 be-
gravelsespladser fia bdde den aldre og den yngre stenalder. I l92l
fandt man yderligere 6 bronzealderhoje nord for "Troldebakken".
En af hojene pi Petersdal viste sig at indeholde en helt speciel
grav fra jemalderen. Disse udgravninger er omtalt i Sven Jans's
bog : Amagers oldtid.
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I folge sagnet har Troldebakken navn efter nogle lroldefolk der
boede her. Hojene hrvede sig hverjuleaften pe ildststter, sA man
her kunne se troldene danse. I den ene hoj boede "Hyve-Trold".
N6r man kom forbi deme hoj om natten, for man vild.

I 1600-tallet var der 17 garde og 8 huse i byen heraf yar 2 af girr-
dene fcstet af hollendere i St. Magleby. Under svenskekigene
blev hele landsbyen brandt ned. Byen var meget fattig. Mange af
bondeme matte IAne penge af de rige hollandske naboer, der fik
endnu flere garde i byen i f@ste. Cardrekken lA i 1700-tallet pA
begge sider afbyvejen fra Kastrup. Mod ost lA falleden, brandkr-
ret og lergravene, mens tofteme og haveme 1A syd og yest for gAr-
dene. Efter felledens udskiftning i 1798 blev bl.a byens storste
gard Petersdal og Ostergard opfort.
I 1801 boede 179 personer i Maglebylille fordelt pe 34 familer-
100 6r senere var indbyggertallet pA 384 fordelt pa 59 garde og
huse.

MAGLEBYLILLE BYLAUG

Bylauget tog sig afde felles opgaver og arealer i byen. Lauget
lonnede vegteren, der bl.a- opkrevede leje afbyens plantehav€ og
lergrave. Lauget ssrgede for, at byens brandsprojte var i orden og
at der var forfiiskninger til mandskabet ved ildebrandene. Bylau-
get havde endvidere ansvaret for at vej€ og grofter var i lorsvarlig
stand ogsA i snevejr. Bylauget fastlagde bl.a. ogsa reg-
ler
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Beboerefra Maglebylilk pa forenings$kovtut i Kongelunden. Ca-

1895

for afhentning aftang pA stranden. Formanden for bylauget var ol-

dermanden, der indkaldte til gadest&vne for bylaugets medlem-
mer, det vil sige alle hartkonrsejeme i byen. I nyere tid blev by-

lauget bl.a benftet ved de mange sager vedr. eksproprieringen al

landsbyen.
Der er bevaret protokoller fra Maglebylille Bylaug helt tilbage til

l83l og frem til bylauget blev nedlagt i 1973. Bylaugets formue

skulle flemover ben)'ttes til blomsterudsmykling af mindestenen

over de faldne fra bes@ttelsestiden.

i
\
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AMAGERBRUG
I Maglebylille blev jorden dyrket pi samme made som i de andre
byer pd Amager.
En speciel ting havde man dog i landsbyen, nemlig en felles
plantehave, som ejedes af bylauget. Her sAede jordbrugeme f.eks.
kil, og nar disse var tilst@kkelig store, blev de plantet ud pa max-
ken.
Man benyttede tangen ved strandkanten til kuleme om vinteren.
Der var ofte kamp om tangen, sa bylauget fastlagde i 1850 nogle
regler om afhentningcn. Tangen matte ikke hentes 1'or solopgang
eller efter solnedgang, og ikke sammenhobes pa stranden. Tangen
bley foNt anset for bjlerget, nar den var kort op pa tanglegget eller
la pA ejerens jord. Gron tang mafie ikke korcs i bunker men skulle
lemes med det samme. Hvis man ikke overholdt disse bestem-
melsel skulle man i 1850 bstale 4 er ti1 kasse.

Der sorteres spinar pd SonJergttrd. Navne elterlyses. Ca. 19J0.
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Dc forste tzerskev@rker pe Amager blev ben)4tet i 1870'eme. For
at kunne finansiere disse verker slog man sig sammen i aktie- el-
ler andelsselskaber. Ikke-aktionerer kunne leje dem, dog havde
aktionereme forsteret. Rekkefolgen af brugsretten blev afgiort pA
en auktion. Selskabet ansatte fyrboder og ileggere-
Efter statens ekspropdationer i 1920'erne og 1940 fortsatte flere af
de tidligere gerdejere som forpagtere, indtil staten endelig inddrog
jorden til lufthavnen i 1969.

Thyges Bro eller Maglefulille Broen, der l& ved Amager Strand-
vej . Til venstre ses Toveg&rds Alle. Ca. 1923
I 1858 blev der anlagt en landingsbro ved Maglebylille til gavn for
fiskeriet i byen. Broen blev ogsi kaldt for Thygos Bro efter fiske-
ren Thyge Nielsen der sammen med F. Larsen havde bygget bro-
en. Senere blev der dannet et brolaug. I 1927 overlod Maglebylil-
le bylaug strandretten pi begge sider afbroen til brolauget. Lauget
blev oplost i 1937 og broen delt ime llem de 7 medlemmer af lau-
get. PA dette tidspunkt var der fiskerne Georg Frandscn, Johannes

I

FISKERI
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Theisen, Peter og Svend Nielsen, P. Kofod Flansen og Kristian
Ni€lsen.
Til trods for lufthavnens placering i Maglebylille fik fiskerne alli-
sev€l disDensation til at anvende broen helt indtil 1952.

FORENINGER
I Maglebylille var der flere loreninger bl.a en salonsk''tteforening,
en jagtforening, og cn syge-og begravelseskasse. Byens bebo€re
var ogsa medlemmer af foreninger, der samarbejdede pe tvers af
bycme i Timby kommune f.eks. et t?e$keselskab, Amagerlands
Producentforening og som det fremgar af lbtogafierne ogsa Ama-
g€r Sk)4teforening. I Maglebylitle fejredc man fastelavnen med
fastelavn

Fastelavn i byen 193 7. Fra hoj re Orla Hansen, Knud Erlandsen og
Gert Bastian Olsen. Ca. I937

AmageI.
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EKSPROPRIERING

I 1920 indstillede en nedsat luftI'artskommission, at den bedste
placering for en civil flyveplads vilie vere Amagers ostkyst ud for
Maglebylille- Placcringen her ville'.ikkc gribe tbrstyrrende ind i
udviklingsmulighedeme for Kobenhavns Havn". KastruD Luli-
havn blev ledtaget- og staten gik igang med at ekspropriere bl.a.
322 hektarjord fra gardene Petersdal og Ostergird. Staten overtog
driften afostergird, mens resten blev forpagtet til de tidligere eje-

I midten af 1940'eme eksproprierede staten igen ejendomme i by-
en, men da lufthavnen forst fik brug for en udvidelse 25 er senere,
blev disse garde lorpagtet til de tidligerc ejere. Den 15. oktober
1969 kom Kongens foged og satte de sidste 5-6 familier ud af de
gaml€ sl@gstgarde.

Petersdal i 1921. Familien Utzon fl),tter fia Petersdal, efter at sta-
ten har eksDroDrieret



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ IO
2770 KASTR{JP
TLF.32 46 05 45

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

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

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


