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l,ordagdcn 10. novembcl cr arkivemesdag, og dct tnarkercs
bide i Darunark,Norge og Sverige.
Statensalkivcr og lokalhistoriske
arkiver ovcr det ganske
iand holder ibcnt hus, og del alholdes fbrskellige arrangementeri den anlcdning.
Der cr i 6r et falles temalor dagennernligKliRl-lGHED.
Men kan man dog findc karlighed pa ct stovet arkiv? - Ja,
det vil vi provc at give noglc cksemplerpi i Timby Kornmunesl,okalhistoriske
Sarnlingrneden lille fotoudstillingi
pe Kanillevej 10.
voksenudlenet
I Ier bclyservi keerlighcdcns
ntangesider mcd lokalhistoriske
motivcr. Samticligholdcl vi ibent hus pA Lokalhistor.isk
Samlilg fra klokken10-16.
IIer kan man dyke sin cgen krcrlighedtil f.cks.sin sla:gt,
egnen,fbreningcme,artrcjdspladscn
og ru6skeogsdskolcn.
Vi har bide bogcr, arkivalier og fotogralier, der kan bclysc
dlsseemner.
Mellemklokkcn 10-14 er der mulighedfbr at stillc sporgsrnil til cn passioneretslegtsforsker-,
Ejvind Chistcnsen.
Kig pd udstilJingen
i vokscnudlinetog bcsoglokalarkivct.
I dagcnsanledningbydcr vi pi kyskagcr,rod sodavandog
kaffe.
Fotoudstillingen kan besesindtil den l. decembcr,
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Fra min bam- og ungdomhusker
jeg Fdlledcn som min foretrukne
tumleplads,Det er iser Tarnby
Felled,jeg tenkerpi.
I tredivemevar Finderupvejeller
NordreStrandvejen smal slaggevej med dybegrofterpi beggesider. lssr den sydlige groli, der
forte hen til den storemolle ved
vejens ende, var dyb og farlig,
iser ner tlTldisenom vintercnstod

op ad kantcmeog giordeden til
en sandfalde.
For endenaf vejenvar leddet,en
bredpdmitiv l6ge,der forteind til
felleden,der dengangvar adskilt
lia dentilstodende
markjordalcne
ved et la\..tdige med pigtrAdpe
krogede hegnspele,en afsparring, som vi uden vanskelighed
kunneforcetc.

For ind.lcenninsenal Yestanuser
Foto. SyendCkktoflbrsen, 1934.
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Fraleddetfbrtsattevejennernest
som et spormod strandkanten
et
par hundredemeterude.Pi hojre
side var MejlgArdsFrrlled og pd
venstresideTembyFaelled,
somi
vekslende
brcddestraktesig mod
syd helt ud mod Kongelunden.
I
denlawandedeshand15Koklappeme,de lave oer, der endnuses
som svageforhojningeri terr@nel.
Falledenvar flad som en pandckage, dog med enkeltekunstige
forhojninger,iser af militaeroprindelse.Sommerenigennemvar
denhjcmstedfor kreaturerog hcste,somvi ferdedeshclt naturligt
inellem. Tpisk kunne der vere
3 ,100ungkreaturer
og zl0 50 heste, tillrorende de sjallandske
landboforeninger,der lejede
gr.esningsretten
af TAmby-bondcme.Spendende
var det,nar dyreneankomom forAret.Sevar alle vi bom pApletten.Lastbilefter
lastbil, indrettettil kreatulranspoft, alleveredederesuregerlige
last af forirskide dlr, dcl straks
tog fut pa den nyerhvervede
frihed med bukkespringog alskens
geberder.Dct var absolut ikke
mindrc spendende,
ndr de skulle
hjem igen. Eller manedersliihcd
var de naennest
hah.vilde,og de
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medhjaelpende
unge mennesker
gav ikke Vestenscowboysmeget
efter,mensvi bom sabeundrcnde
til og hjalp eller bedsteevne,ner
de stakkelsdyr skuilefanges,fordelesog pi vogneneigen.
I de tidligstear var der ogsetrlalkekoerpi felleden. Der var vel
25-30stykk6r,derhoftetil pe forskellige df Timbys garde. De
skulle malkes morgenog aften.
De blev derforhentetaf rogleren
sidstpa dagen,hvor de stodbrolendeved leddetog ventede.Turen gik sa i losdrift ad Ndr.
Strandvej,
Oliefabriksvej,
SmedekIersvej,Englandsvej,Tdrnblwej
og Amager Landevej,hvor den
enkelteko pa forunderligvis selv
tandtud af, hvor og hvomarden
skulle dreje af til sin ejennand.
De blev si pi girdeneeftermalkning, og n@siemorgengik turcn
sadenmodsatte
vcj eftermorgenmaJkningen.
Den mcsthindgribeligeerindring
for mig i den forbindelseer nok
mine cykeltue 1il og fra Tamby
Skolei beglrdelsenaftrediveme,
hvor vi af og til kom for skadeat
cyklegennemfiisk aflagtekolortc
lia dyr,hvismavemiske ikke var
i perlektorden!Staenkklapper
va.
ikke opfundet.
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Gressetpe f€lleden var ganske
la!'t, takket v@rekreafureme,og
det gav udmerketmulighedfor
at seet ejendommeligt
fEnomen,
nemlig hundredvisaf lave tuer,
30-40 ca, hsje, kredsrundeog
smukthvelvedemeden diameter
pe op til en meter.Pi visseomr6der,isEr n@rmest
ved indgangen
fra leddetved Finderupvej,
li de
gansketet, sevi medlethedkunne springefra tue til tueunderde
mangelege, vi opfandtderude.
Afog til var de boflerpi prerien,
somvi gumme og fiygtloseindianerenedlagdemedvorebuerog
pile, og andregangevar de glimrende grundlagfor fangelegei
mangevadationer- undertiden
qaM

lt)0a

medspringsteenger.
Falledenvar legepladsen
og livet
med kreaturer, rugendefugle af
mangeslags:viber,ryler,r6dben,
przestekraver,
mager,temer, vildender, laerker,engpibere,- stedet,hvorvi oftevar heleog halve
dage, og si var det militerets
tumleplads- med artilleriskydning i langebaner.FraFasteBatteri ved Artillerivejkorni mange
ar gmnaterhylende gennemluften og slogbragende
nedi omradetud for Pilegerden,
kun ganske
fi hundredemeterude,hvor der
stodnogleskydeskiver.
Nir kugvar
pi
len
hejst den 15meterhoje kuglemastfor endenaf Ssndre
Stnndvej - undskyld Ryumgdrdsvej- ja, sAvidstevi, at det
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gik los, og at vi skulle holde os
vel til kuglen blev hejst ned
sidst pe eftemiddagen. De mange, mangeganathuller kendte vi.
De! var sma og store,og omkdng
dern og i dem fandt vi hele og
splengtegranate!.Fra demsamlede vi blykugler, kobboband, og
messingspidse!,som de voksne
klunsede, og ikke sjeldent blev
hele ganater hjembragt til nogle
af beboemq der fik dsm tsmt for
indhold, pudsetop og si anvendt
som en elegantlampefod.Farligt?
Ja,det t@nktevi ik*c samegetp6,
Der var de almindeligesm6,og si
var der de helt store- med en dia-

meterpe over 20 crn, som vi ikke
kunne loftg men mette trille hen
til et sted, hvor vi miske skulle
brugedern,Sedaoen stabelgramter pe 15-20stk. var et herligt mel
for stenkast,ner man som vi havde anbragtos bag en solid meterhoj jordvold og var velforsynet
med hend$Ert'som vi bombarderede granatdyngenmed. Desv&fie
lykfcdes det os aldrig at fA det
helt storc knald. Var det st ikke
farligt? Jo, vi vidste da alle samme4 at et par skvadderhoveder
havde beret sig kvajet ad med at
skille en ganat ad og nu gik rundt
og var sA merkelige msrkebld i

KoerP'Agrat Pd Yatamaget
Foto: Swnd Christofersen,ca. 1930.
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Abars eIskuslen er hejst,
det betyderat, .ler
skrdespA rzleden.

Foto..
$end Chtistote^en,
ca.1938.

den enesideaf hovedet!Vi andre
s)4rtesblot, at gmnateme var
speendende
legetoj,men iriterende tungeat baksemed!
VErrevar detjo, at dotl-t par gange var sket, at soldatemehavde
ffiet indstillet kanonemeforkeft,
sa der var ritget granaterned pA
StudsbslAlle. Jegkan huskchullet i Davidsenshus i nr. 65 - det
andet husker jeg ikke lige nu.
Skydningeme
fortsattelangt op i
tiden,ogjeg kan somen lille pudsighednevne, at jeg selv fik lejlighed til at deltagei spogen:I
1948-49varjeg soldatved aftillepA Afiilledriet med tjenestested
vejs Kaseme.I fordret 1949var
mit batted - en militaerenhed"proveklud"for premierlojtnanter
I langetidervar
underuddannelse.
vi llere gangeom ugen af sted
E4@

med kanoner,der oftestblev stillet op ved lbrlengeisenaf enten
Gronjordsvej
ellerSluseve.j.
I mellemtidenvar inddeinningengennemfoft, skydemalene
rykket tilsv.lrendelengere ud, bede mod
syd og vest, og skydeafltanden
forlanget.Vi fik pi et tidspunktat
vidc, at vi i dcnperiodehavdeaffaet o. 3.000skud,og at vi derrned var der ai'deling,der havde
skudtflcst granatcraf i en tjenesteperiode.
De stakkelskreaturer
har nok iiike haft det helt behageligt under den voldsommeskydning, men lbrholdene omkring
dettehorerhjemmei en andenhistorie.
En enkelt anden erindring skal
medher: Felledenvar jo Timbybondernes
frellesejendom,og na-
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turligvis skulle den udn,'ttes.
Sommangenok huskerelle. ved,
var grontsager
bondemesvigtigste afglode,og hostenblev vinteropbevareti kuler, d@liketmed
halm og grEstory. Og torr,,ene
blev skAretpi felleden,hvor vi
mangestedersa de karakteristiske barestykker,hvor graestoruen
var temet. Min salig far var
blandtdem,der skartarv, og jeg
huskerendnuhans redskab,der
somsAmegetandetdengang
blev
fremstillethjemme,Det gjaldrfor
torvesklereneom at finde et egnet
stykkejordbundmedtretgres og

fi sten.Med en slagskniv pe et
langt skaft ridsedeman si lange
baner i en fods bredde og en
laengdepi nogle meter, hvor
mangehuskerjegikke for sdderefter med det serlige tiwejem,
der mindedeom et skuffejem,at
hovle en tilpastlnd gresbaneal
Den bl6v si rullet sammenog
stakketpA stedet,talt op i snese,
sombondemesaaf}lentede
og senerebetalte.Udblttet var for torveskareneet kerkomment tilskudtil d€ megetknappeindtegter.

tuidlaaktub pd Lojtegdrd,clerndske har yerct d.pkketne.t tonl.a Tdrnb Fetted.
Ca 1900.
Et @4
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Tingen kwne ogsd benrttes sort lakniigsnnte,iatc
h0 etl tansht,te pi Nardrc Klap.
Fok': Sl,endCh^tQfferreL ca. 1915.

Enhvervil kunneibrste,at det er
med vemod,man i dag genserdc
gamlesteder,uansetat det nafurIigviser prisverdigt,at mlndighedeme- i hvert fald indtil viderehar vist stor forstdelsefor en bevaringaf naturenderude.Men nir
jeg ser den bolgendegrassteppe
og de nyrejste birkcskove,nok
srnukkei sig selv,ja, sa tenker
jegjo pi duftenafengenesplanter
og strandens
lave, renevand,dcr
vrinlede med hundestejler
og fiskeyngeli form af lleks. smi

tit Grcnltrysk
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skrubber,der snuttedc om vore
t€er, nar vi gik barbcnede
derude
og veddedeen toore om, hvem
der lorst turdctrede i gn tiisk kokage.

Uddragaf Aksel Skrivetserintlring onr vandog andrefonuGroflenbagvoresgrundskullevi
nodvendigvisovcr, nir vi skulle
pi lrelleden.Det var blot cn kon
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tul over PeterAndersensmark, sa
vaf vi der. Men groften var ikke
si ufarlig endda,og en af mine
tidligste erindringer knytter sig
netoptil den.Min faxdrev strandjagt og byggedeselv sine skydepramme. Bundentil en sadanvar
elliptisk og spidsi beggeender.I
mangel af bedre havde min far
lagl en s5dan prambund som
gangbret over gra{ien, der dog
var si bred, at bunden kun lige
kunne ne og siledes kun niede
landmed de spidseender.Tradte
man ud i kantenaf"broen", ja, si
luredekatastrofen,og det fik jeg

at fole i en alderafvel 4-5 Ar.Jeg
kom for tet til kanten,og wpti,
sa le jeg i det kilde, sortevand.
Jeg ved ikke, hvad det derefter
skete,menjeghusker,atjeg pe et
tidspunkt sad p6 kolrtenbordet
hos min mor og fik gylpetvand
op, mensjeg fbrtalte om en stor,
soft fisk, Jeg havdeset! Og det
skaljo nok passe.
Vi levedev€l i det hele tagetet
farligt liv sombom, iser setmed
nutidenssjne. Grofter,vandhuller
og strandkunnevere risikablelegepladser,men det var sj@ldent,
at nogetellers gik galt. Det skulle
da lige ske for mig endnuengang,
ganskevist kun som noget,jeg
hai fiet fotalt. For jeg har v€ret
hojst et par 6r, da mine storesostre ksrte mig i bamevogn pd
Nordre Strandvej med de dybe
grzfter. Nogle storedrengesi sig
sur pe hende,si hun stak i lsb
med bamevognenefter sig. Resultatetvar, at jeg kort efter le i
den dybe mollegroft med bamevognenog det hele, men dog blev
reddetop i tide og bragttil h@gtemehjernrnepemodersskod!

Gftfi yed Sluse|ej ud til strcAden.
Foto SvendChristofersen,ca. 1938.
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf losAhenvenddig til:
kalhistoriskinteresse,
Lokalhistorisk Sarnling
Kamillevej 10
2770KastruP .
Ttf.3246 0545
Abningstider:
Mandag16.00- 20.00
Tirsdag 12.00- 16.00
Fredag 12.00- 15.00

udstillingerpi
LokalhistoriskSamlinghar desuden
Plyssen
AmagerStrandvej350:

Permanenteog
skiftendeudstillinger
AbentTirsdagtil sondag
1 4 . 0 01-7 . 0 0
Onsdagtillige
14.00-20.00

AbentLordagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

