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l,ordag dcn 10. novembcl cr arkivemes dag, og dct tnarkercs
bide i Darunark, Norge og Sverige.
Statens alkivcr og lokalhistoriske arkiver ovcr det ganske
iand holder ibcnt hus, og del alholdes fbrskellige arrange-
menter i den anlcdning.
Der cr i 6r et falles tema lor dagen nernlig KliRl-lGHED.
Men kan man dog findc karlighed pa ct stovet arkiv? - Ja,
det vil vi provc at give noglc cksempler pi i Timby Korn-
munes l,okalhistoriske Sarnling rned en l i l le fotoudsti l l ing i
voksenudlenet pe Kanil levej 10.
I Ier bclyser vi keerlighcdcns ntange sider mcd lokalhistoriske
motivcr. Samticlig holdcl vi ibent hus pA Lokalhistor.isk
Samlilg fra klokken 10- 16.
IIer kan man dyke sin cgen krcrl ighed ti l  f.cks. sin sla:gt,
egnen, fbreningcme, artrcjdspladscn og ru6ske ogsd skolcn.
Vi har bide bogcr, arkivalier og fotogralier, der kan bclysc
dlsse emner.
Mellem klokkcn 10-14 er der mulighed fbr at sti l lc sporgs-
rnil til cn passioneret slegtsforsker-, Ejvind Chistcnsen.

Kig pd udsti lJingen i vokscnudlinet og bcsog lokalarkivct.
I dagcns anledning bydcr vi pi kyskagcr, rod sodavand og
kaffe.

Fotoudsti l l ingen kan beses indti l den l. decembcr,
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Fra min bam- og ungdom husker
jeg Fdlledcn som min foretrukne
tumleplads, Det er iser Tarnby
Felled, jeg tenker pi.
I trediveme var Finderupvej eller
Nordre Strandvej en smal slagge-
vej med dybe grofter pi begge si-
der. lssr den sydlige groli, der
forte hen til den store molle ved
vejens ende, var dyb og farlig,
iser ner tlTldisen om vintercn stod

op ad kantcme og giorde den til
en sand falde.
For enden af vejen var leddet, en
bred pdmitiv l6ge, der forte ind til
felleden, der dengang var adskilt
lia den tilstodende markjord alcne
ved et la\..t dige med pigtrAd pe
krogede hegnspele, en afspar-
ring, som vi uden vanskelighed
kunne forcetc.

For ind.lcenninsen al Yestanuser
Foto. Syend Ckktoflbrsen, 1934.
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Fra leddet fbrtsatte vejen nernest
som et spor mod strandkanten et
par hundrede meter ude. Pi hojre
side var MejlgArds Frrlled og pd
venstre side Temby Faelled, som i
vekslende brcdde strakte sig mod
syd helt ud mod Kongelunden. I
den lawandede shand 15 Koklap-
peme, de lave oer, der endnu ses
som svage forhojninger i terr@-
nel.
Falleden var flad som en pandc-
kage, dog med enkelte kunstige
forhojninger, iser af militaer op-
rindelse. Sommeren igennem var
den hjcmsted for kreaturer og hc-
ste, som vi ferdedes hclt naturligt
inellem. Tpisk kunne der vere
3 ,100 ungkreaturer og zl0 50 he-
ste, tillrorende de sjallandske
landboforeninger, der lejede
gr.esningsretten af TAmby-bon-
dcme. Spendende var det, nar dy-
rene ankom om forAret. Se var al-
le vi bom pA pletten. Lastbil efter
lastbil, indrettet til kreatulrans-
poft, alleverede deres uregerlige
last af forirskide dlr, dcl straks
tog fut pa den nyerhvervede fri-
hed med bukkespring og alskens
geberder. Dct var absolut ikke
mindrc spendende, ndr de skulle
hjem igen. Eller maneders liihcd
var de naennest hah.vilde, og de

medhjaelpende unge mennesker
gav ikke Vestens cowboys meget
efter, mens vi bom sa beundrcnde
til og hjalp eller bedste evne, ner
de stakkels dyr skuile fanges, for-
deles og pi vognene igen.
I de tidligste ar var der ogse trlal-
kekoer pi felleden. Der var vel
25-30 stykk6r, der hofte til pe for-
skellige df Timbys garde. De
skulle malkes morgen og aften.
De blev derfor hentet af rogleren
sidst pa dagen, hvor de stod bro-
lende ved leddet og ventede. Tu-
ren gik sa i losdrift ad Ndr.
Strandvej, Oliefabriksvej, Smede-
kIersvej, Englandsvej, Tdrnblwej
og Amager Landevej, hvor den
enkelte ko pa forunderlig vis selv
tandt ud af, hvor og hvomar den
skulle dreje af til sin ejennand.
De blev si pi girdene efter malk-
ning, og n@sie morgen gik turcn
sa den modsatte vcj efter morgen-
maJkningen.
Den mcst hindgribelige erindring
for mig i den forbindelse er nok
mine cykeltue 1il og fra Tamby
Skole i beglrdelsen aftrediveme,
hvor vi af og til kom for skade at
cykle gennem fiisk aflagte kolortc
lia dyr, hvis mave miske ikke var
i perlekt orden! Staenkklapper va.
ikke opfundet.
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Koet p,i vq hkmja F*lled"n AnnEo Ldal/vi lt)0a

Gresset pe f€lleden var ganske
la!'t, takket v@re kreafureme, og
det gav udmerket mulighed for
at se et ejendommeligt fEnomen,
nemlig hundredvis af lave tuer,
30-40 ca, hsje, kredsrunde og
smukt hvelvede med en diameter
pe op til en meter. Pi visse omr6-
der, isEr n@rmest ved indgangen
fra leddet ved Finderupvej, li de
ganske tet, se vi med lethed kun-
ne springe fra tue til tue under de
mange lege, vi opfandt derude.
Afog til var de bofler pi prerien,
som vi gumme og fiygtlose indi-
anere nedlagde med vore buer og
pile, og andre gange var de glim-
rende grundlag for fangelege i
mange vadationer - undertiden

med springsteenger.
Falleden var legepladsen og livet
med kreaturer, rugende fugle af
mange slags: viber, ryler, r6dben,
przestekraver, mager, temer, vild-
ender, laerker, engpibere, - ste-
det, hvor vi ofte var hele og halve
dage, og si var det militerets
tumleplads - med artilleriskyd-
ning i lange baner. Fra Faste Bat-
teri ved Artillerivej korn i mange
ar gmnater hylende gennem luf-
ten og slog bragende ned i omra-
det ud for Pilegerden, kun ganske
fi hundrede meter ude, hvor der
stod nogle skydeskiver. Nir kug-
len var hejst pi den 15 meter ho-
je kuglemast for enden af Ssndre
Stnndvej - undskyld Ryum-
gdrdsvej - ja, sA vidste vi, at det
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gik los, og at vi skulle holde os
vel til kuglen blev hejst ned
sidst pe eftemiddagen. De man-
ge, mange ganathuller kendte vi.
De! var sma og store, og omkdng
dern og i dem fandt vi hele og
splengte granate!. Fra dem samle-
de 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, pudset op og si anvendt
som en elegant lampefod. Farligt?
Ja, det t@nkte vi ik*c sa meget p6,
Der var de almindelige sm6, og si
var der de helt store - med en dia-

meter pe over 20 crn, som vi ikke
kunne loftg men mette trille hen
til et sted, hvor vi miske skulle
bruge dern, Sedao en stabel gram-
ter pe 15-20 stk. var et herligt mel
for stenkast, ner man som vi hav-
de anbragt os bag en solid meter-
hoj jordvold og var velforsynet
med hend$Ert' som vi bombarde-
rede granatdyngen med. Desv&fie
lykfcdes det os aldrig at fA det
helt storc knald. Var det st ikke
farligt? Jo, vi vidste da alle sam-
me4 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

Koer P'A grat Pd Yatamaget
Foto: Swnd Christofersen, ca. 1930.
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Abars e Is kusle n e r h ej s t,
det betyder at, .ler

skrdes pA rzleden.

Foto..
$end Chtistote^en,

ca. 19 38.

den ene side af hovedet! Vi andre
s)4rtes blot, at gmnateme var
speendende legetoj, men iriteren-
de tunge at bakse med!
VErre var detjo, at dot l-t par gan-
ge var sket, at soldateme havde
ffiet indstillet kanoneme forkeft,
sa der var ritget granater ned pA
Studsbsl Alle. Jeg kan huskc hul-
let i Davidsens hus i nr. 65 - det
andet husker jeg ikke lige nu.
Skydningeme fortsatte langt op i
tiden, ogjeg kan som en lille pud-
sighed nevne, at jeg selv fik lej-
lighed til at deltage i spogen: I
1948-49 var jeg soldat ved aftille-
riet med tjenestested pA Afiilled-
vejs Kaseme. I fordret 1949 var
mit batted - en militaer enhed -

"proveklud" for premierlojtnanter
under uddannelse. I lange tider var
vi llere gange om ugen af sted

med kanoner, der oftest blev stil-
let op ved lbrlengeisen af enten
Gronjordsvej eller Sluseve.j. I mel-
lemtiden var inddeinningen gen-
nemfoft, skydemalene rykket til-
sv.lrende lengere ud, bede mod
syd og vest, og skydeafltanden
forlanget. Vi fik pi et tidspunkt at
vidc, at vi i dcn periode havde af-
faet o. 3.000 skud, og at vi der-
rned var der ai'deling, der havde
skudt flcst granatcr af i en tjene-
steperiode. De stakkels kreaturer
har nok iiike haft det helt behage-
ligt under den voldsomme skyd-
ning, men lbrholdene omkring
dette horer hjemme i en anden hi-
storie.

En enkelt anden erindring skal
med her: Felleden var jo Timby-
bondernes frelles ejendom, og na-
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turligvis skulle den udn,'ttes.
Som mange nok husker elle. ved,
var grontsager bondemes vigtig-
ste afglode, og hosten blev vin-
teropbevaret i kuler, d@liket med
halm og grEstory. Og torr,,ene
blev skAret pi felleden, hvor vi
mange steder sa de karakteristi-
ske bare stykker, hvor graestoruen
var temet. Min salig far var
blandt dem, der skar tarv, og jeg
husker endnu hans redskab, der
som sA meget andet dengang blev
fremstillet hjemme, Det gjaldr for
torvesklerene om at finde et egnet
stykke jordbund med tret gres og

fi sten. Med en slags kniv pe et
langt skaft ridsede man si lange
baner i en fods bredde og en
laengde pi nogle meter, hvor
mange huskerjeg ikke for sd der-
efter med det serlige tiwejem,
der mindede om et skuffejem, at
hovle en tilpas tlnd gresbane al
Den bl6v si rullet sammen og
stakket pA stedet, talt op i snese,
som bondeme sa af}lentede og se-
nere betalte. Udblttet var for tor-
veskarene et kerkomment til-
skud til d€ meget knappe indteg-
ter.

tuidlaaktub pd Lojtegdrd, cler ndske har yerct d.pkket ne.t tonl.a Tdrnb Fetted.
Ca 1900.
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Tingen kwne ogsd benrttes sort lakniigsnnte,iatc tit Grcnltrysk ene .tter vn
h0 etl tansht,te pi Nardrc Klap.
Fok': Sl,end Ch^tQfferreL ca. 1915.

Enhver vil kunne ibrste, at det er
med vemod, man i dag genser dc
gamle steder, uanset at det nafur-
Iigvis er prisverdigt, at mlndighe-
deme - i hvert fald indtil videre -
har vist stor forstdelse for en be-
varing af naturen derude. Men nir
jeg ser den bolgende grassteppe
og de nyrejste birkcskove, nok
srnukke i sig selv, ja, sa tenker
jegjo pi duften afengenes planter
og strandens lave, rene vand, dcr
vrinlede med hundestejler og fi-
skeyngel i form af lleks. smi

skrubber, der snuttedc om vore
t€er, nar vi gik barbcnede derude
og veddede en toore om, hvem
der lorst turdc trede i gn tiisk ko-
kage.

Uddrag af Aksel Skrivets erin-
tlring onr vand og andre fonu-

Groflen bag vores grund skulle vi
nodvendigvis ovcr, nir vi skulle
pi lrelleden. Det var blot cn kon
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tul over Peter Andersens mark, sa
vaf vi der. Men groften var ikke
si ufarlig endda, og en af mine
tidligste erindringer knytter sig
netop til den. Min fax drev strand-
jagt og byggede selv sine skyde-
pramme. Bunden til en sadan var
elliptisk og spids i begge ender. 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
land med de spidse ender. Tradte
man ud i kanten af"broen", ja, si
lurede katastrofen, og det fik jeg

at fole i en alder afvel 4-5 Ar. Jeg
kom for tet til kanten, og wpti,
sa le jeg i det kilde, sorte vand.
Jeg ved ikke, hvad det derefter
skete, menjeg husker, atjeg pe et
tidspunkt sad p6 kolrtenbordet
hos min mor og fik gylpet vand
op, mens jeg fbrtalte om en stor,
soft fisk, Jeg havde set! Og det
skaljo nok passe.

Vi levede v€l i det hele taget et
farligt liv som bom, iser set med
nutidens sjne. Grofter, vandhuller
og strand kunne vere risikable le-
gepladser, men det var sj@ldent,
at noget ellers gik galt. Det skulle
da lige ske for mig endnu engang,
ganske vist kun som noget, jeg
hai fiet fotalt. For jeg har v€ret
hojst et par 6r, da mine storeso-
stre ksrte mig i bamevogn pd
Nordre Strandvej med de dybe
grzfter. Nogle store drenge si sig
sur pe hende, si hun stak i lsb
med bamevognen efter sig. Re-
sultatet var, at jeg kort efter le i
den dybe mollegroft med bame-
vognen og det hele, men dog blev
reddet op i tide og bragt til h@g-
teme hjernrne pe moders skod!

Gftfi yed Sluse|ej ud til strcAden.
Foto Svend Christofersen, ca. 1938.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

Lokalhistorisk Sarnling
Kamillevej 10
2770 KastruP .

Ttf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


