
NAi dan tade
Aana qaAade

Nr.5-  ma j  2001
T6mby Kommune - Lokalhistodsk Samling



Fo6ideillustration:
I 1917 blev der opfort sptojtehuse i kommuhes landsbyer.
Her sfir den gamle sprojte udenfol Kastrup Sprojtehus
ved Snallestr@de i 1927.

I denne udg@e af "Glewnet du" et det hentet inspnation fu:

Karl-Edk Frandsen: Tdmby Landsby. T futrbyl989
(om ildebranderc i Tamby Landsby)
Mickel Halling: Ees,trivelse otet Amager-Land. Ca, l'750.
Landsarkivet pA Sjalland, i transkibcrot form pa Lokalhi-
storisk Samling
Lis Jensqr. Sprsjtehuset og brandslulaingen i St. Magle-
by i hdndsptojtenes nd- Amag€rmuse€t, 1990
Harald Jsrgensen: Lokaladministrationens historie i Dan-
n ark K,sbenhavn 1985
Bert€l Petersen: Sozjeg husket det. Dlagsr 1990( branden
i Maglebylille Mslle)
Amager Bladet j..Jf,i 1912 ( om Ladegardens bEnd)
Brandmanden, nr. 4 april 1976 (lsidor Nilssons erindrin-
ger)
Illustreret Tidende 1911-1912 side 473(Om ladegirden og
dens indbo)
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d{an den zode hanegdez
Timby Brandvesen kan fejre 75
6rs jubileum som kommunal in-
stitution den 1. maj.
Det skyldes, at det i marts 1926
ved lov blev bestemt, at kommu-
neme skulle oprette et komrnunalt
brandvesen, og Timby Kommu-
ne havde opfyldt dette krav i maj
samme [r.
Tamby Bnndvesen udsender i
den forbindelse et jubilaumshef-
te.
I defte nummer af "Glemmer du"
vender vi blikket l@ngere bagud i
tid.

Nir den
rode hane galede
- Organisering
De enkelte landsbyer havde ogs6
inden lovens vedtagelse i 1926
pligt til at hj@lpe til ved ildebran-
de, det var ganske enkelt en bor-
gerpligt.
Hver landsby i kommunen skulle
fra midten af 1700{a11et have
brandpumper, stiger og brandha-
ger.

De! blev udn@wlt en brandfoged
og over dem residerede en brand-
major for hele kommunen.
Hven er blev der holdt sprsjte-
monstring og indskevet fast
brandmandskab.
Degnen ved Timby Kirke Mickel
Halling forteller i sin "Beskivel-
se over Amager-Land" fta midten
af 1700-tallet :
"For nogle Aar siden ere paa
Landet (Amager) giort skiohne
Anstalter i Henseende til Brand-
wesenet, da de fleste Byer ere
blewne forsynede med Sproyter og
Indbyggerne skal wete Forsyned
med Brandhager, Stiger og andre
Redskaber. Ov'er dette Brand-
v)@set er sat en af Landets egne
Indbyggere, som aarligen holder
Sproyte-Monstring i Byerne".
Den sidstnevnte var brandmajo-
rel!

Brandforsikring
I 1731 blev det fsrste forsikrings-
selskab "Kj obenhavns Brandfor-
sikdng" stiliet, mens brandfolsik-
ring for landbygninger fsrst kom
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Brandudrykning i Kastrup med sprojter og randtonder i 191 1.

dl Aa slutningen af 1700-tallet. Brande i landsbyerne
Inden da havde man pi Amager
tilsyneladende folsteet betydning
af at forsike sig for i 'Tilstanden

i Kjabenhaws Amt ved Aar
1740" kan man lese fslgende:
For en Del Aar siden er dette
Land (Amaget) blevet plaget nog-
le Gange med stor lldsvaade si-
den hyilken Tid de have i &ettet
sig med Sproyter og anden Foms-
dendhed og udgiore mellem sig en
liden Summe pd hvet Fags Hug at
den albrendte til nogendels sin
Skades Erstotning". Hyorledes
man gensidigt har forsiket sig
frerngir dog ikke af artiklen.

1796, 1808, og 1834

I 1792 blev det pebudt landdi
strikterne at anskaffe brandred-
skabor hvis det ikke - som her pa
Amag€r - vari orden.
Samtidig blev der oprettet en
statslig bnndforsikring for Ldrd-
bygninger, hvor ogs6. en del g6rd-
mrend og enkelte husmend fra
TAmby sogn blev forsiket. Dette
forsikringselskab blev omdannet
til en privat virksornhed i1870.
De fik herdt brug for denne for-
siking i Timby lardsby fire ar
senere, da seks girde i landsbyen
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nedbrEndte totalt efter et l)'nned-
slag i en af g6xdene.
Branden sprang videre, da g6rde-
ne dengang 15 tzet ved siden af
hinanden, og tagene var bekl@dt
med det let antendelige stra. Men
"Amagernes store Duelighed,
Kiekhed og Enighed', som der
stod i I(sbenhavnske Tidender,
forhindrede den store katastrofe.
Desv@rle var nogle af sprsjteme
anbragt ovenpd msddingeme, sa
de sank i.
Sprojteme fra bade Holl@nde6y-
en og Sundb)'vester kom lidt sent
til unds@tning, Det skyldtes
blandt andet, at v@gterne i Sund-
byvester ikke havde set ildebra.rt-
den, og sprojten derfor forst blev
sendt af sted til brandstedel, da
der kom bud fra Tirnby.
Det var dog heller ikke nemt at
kortne frem, for vejene var i en
"bedrovelig Forfatning", som bir-
kedommeren senere skrev i sin
indberetning om brarden.

Den rode hane galede atter i Tam-
by landsby tolv ir senere i 1808,
hvor 7 garde og et hus nedbrand-
te. Denne gang gik et lille menne-
skeliv ogsa tabt, da a barn inde-
br@ndte.
Nu havde Timbfolkene Iiet

nok, og de inds65 at de nedbrend-
te gerde mette genopbygges uden-
for landsbyen, hvilket sket€ i de
kommende 6r.

I 1834 galede den rsde hane for
alvor i Kastrup, da br@ndte seks
garde og to huse. I denne anled-
ning blev 6fe af disse genopbyg-
get udenfor landsbyen.

En snes e( senere i marts 1858
mmte katastrofen igen T6mby
landsby. Der opstod ildebrand i
faftighuset, og pA grund af en
kaftig vind blev ilden f6t over
til den vestre side af nuvarende
Englandsvej, hvor gar&@kken la.
Samtidig var det frostvejr, se man
havde problemer med at Ja brudt
isen pi branddammene og fe hert-
tet vand derfr4 og endelig ftos
vandet til is i slangeme.
Brandens omfang kom til at bety-
de, at den sidste rest af de garnle
t@t sammenbyggede gaxde n@sten
forsvandt, og i stedet blev genop-
fort mere spredt.
I alt nedbrendte 5 gdrde og 15
huse.
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Nye regler
Tre 6r senere i 1861 blev brand-
v@senet pa landet omorganiseret,
se det nu var sogneforstanderska-
bet og ikke den storste gard der
havde pligt til at anskaffe en
sprojte.
Sogneforstanderskabet skulle
endvidere indstille udnavnelse af
en brandfoged til amtmanden.
Brandfogedens embedsperiode
var pi mindst tre 6r. Han havde
ansvaret for, at brandredskabeme
var i orden og havde opsynet ved
ildebraldene.
Der skulle endvidere velges to
brandsynsm@nd der sammen
med brandfogeden skulle holde
brards).n to gange axlig over alle
bygninger og brandredskaber.
Efter brandene skulle der veere
brandforhsr afuoldt afden stedli-
ge politimester.
Det er nok Wivlsomt hvor meget
disse brands),n har betydet.

Chrilles Hansen har fortalt ful-
gende fra de arlige brandsl.rl i Ul-
lerup:
"Leorien var det meget godt,
men virkeligheden var en ganske
anden. Ndt der skulle vere
brandoyelse blev man adyiseret
ca. 14 dage i fot vejen. Sd lrunne

man nd at legge tondeme i vand
med vdde sekke oter, sd de kun-
ne tetne sd meget,, at de bunne
ho lde yandet no genhtnde.
Stigen og brandhagen bunne man
ogsd nd at udbedre eyt. reparati-
oner pd. Efer proven blev ton-
den uvergeligt smidt ud i lade,
hvor den ld ubeslg,ttet til n@ste

Pa Lokalhistorisk Samling har vi
bevaret en "En Instruks for en
Formand ved l/andfursyningen "
udstedt i 1883 og fomyet i 1918.
Her fterngir det, at denne for-
mard stod under brandfogedens
kommando.
Formanden skulle sorge for lister
over det mandskab, der skulle
pumpe, sse, kore, bare eller lan-
ge vand. Han skulle vide helt
pr@cis, hvor der var mulighed for
at skaffe vand, og se skulle har i
ol,rigt sglge for " at de der kjorc
Vand, ikke sbulde msde hveran-
dre i snevre Gader, Streder eller
Gyder og standse Ferdseklen el-
ler legge Mandskabet ved
Sprsjterne Hiadtinger iyeien.. "
Om natten skulle han ssrge for at
vej€ne hYor spMjteme skulle ks-
re var oplyst med lygter - se vidt
muligt! Han skulle endvidere b@-
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re et skilt som tegn Pa sin bestil-
ling.
Han mefte heller ikke rejse fta
landsbyen uden at melde det til
brandfogeden.

Alarm

Isidor Nilsson har fortalt, hvordan
alarmeringen foregik i hans bam-

dom i Kastnrp i tiden lige efter l.
verdenskrig, Dengang var der en
slkaldt overvekker, der ssrgede
for vekning af €t antal vekkere,
der igen skulle sorge for vakling
af 13 brandmend.
At vere v@kker var et borg€rligt
ombud og nlegtede man at modta-
ge dette hlerv, skulle man betale
en bod pi 10 kr.
NAr brandmrendene var vel vek-

Det ryddes op elw Maglebylilte Mottes btund i okober ],915. EJtet et avisf1lq Mol-
ten tiev opfun i tzzo o*1or landsbyen nen blev i nidten af I80Ah etlvttet til

Anager tande|ej. I I S7 3 btev denne nollebvgning erctanet aJ Gothercgade Ma e
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ket, skulle de begive sig til
sprgjtehuset ved Smallestr@de.
Isidors far var vakker men havde

sjeeldent tid til at udfore denne op-
gave. I stedet blev sonnen sendt af
sted pa cykel til brandmlendene
og rAbte pa sin tur rundt
"ildebrand".

N6r der var en stflae bmnd, blev
der ogse ringet med kirkeklokker-
ne. Hver af de gamle huse skulle
stille med spande, en stige og en
bidshage, der kutne bruges til
nedrivning af strataget, hvis der
gik ild i det. Men spandene var of-
te af tr@ og sjeldent ret meget

Maglebytille Motte der br@ndte i ohober 1915
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v@rd. De var geme ut@tte, fordi
de var for torre.
Bsndeme skulle made ved by-
pumpen med et antal tznder, der
svarede til det antal hartkom, som
de ejede.
Tonderne blev fyldt med vand fra
blpumpen og med hestevogn
transporteret til brandstedet. Men
ogse disse tonder var ofte for tor-
re og var dermed ut@tte, sa de

Aa hestevognen til brandpumpen.
Pumpen blev drevet med hend-
kaft af fire mand ved hver ende
af pumpestangen.
Med spande heldte man si van-
det fra tsndeme over i pumpekar-
rct. Vandspildet har v@ret stod
og slukingsarbejdet tilsvarerde
forgeves. '

gdrd.
Fotograkret af
Holser Rosen-
be,E kott f6r

lNl rirtr ml Sr(trrstll.-

ved ankomsten var mgre eller
miodre tsmte.
Da tondeme skulle kull|e rumme
100 liter vand, var de desuden sA
tunge, at de ikle var til at bere

Ladegirden og mollen
brrender

To kultuhistoriske bygninger i
Timby Kommune blev flammer-
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nes bltte i henloldsvis l9l2 og
1915 .
Den gamle ladegird i Timby
br@ndte natten til den 3. juni
1912.
Ladegerden var opfort i 1791, og
indboet var ifolge en samtidig be-
retning pi brandtidspunktet n€er-
mest at betegne som museums-
genstande
Ilden opstod i staldleengen mod
ost og da vinden var gstlig for-
plantede ilden si8 hurtig til ger-
dens gvrige lenger.
Karlen, der li og sov i et rum ved
siden af stalden, vignede forst
ved, at rogen trengte ind i kam-
merel.
Da han fik kaldt pd familien var

garden omtrent omsp?endt af
flammer. Alle m6tte derfor redde
sig ud i det de ld og sov i.
Fire heste indebrendte, men det
lykkedes at redde girdens koer.
Inden sprojteme fra Timby n6ede
at kornrne var gerden brendt ned.
Ejeren af Ladegirden Dirk Dirk-
sen havde kun ne€t at redde noget
soh'tsj og indholdet af et penge-
skab, resten, et helt lille amager-
museum, blev flammernes b)'tte.
Senere blev en ny g6rd opfort pi
stedet, det vi dag kender som
Borgbygerd.

Den 25 oktober l9l5 sent om af-
tenen br@ndte Maglebylille Molle
ved Amager Landevej. Foruden

Maglebylille spftjteh$ apfort idt i b.ren i 19a7.
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de lokale sprajter pe Amager
kom der hj@lp fra I(sbenhavns
brandvesen og fra soldater fra
sikringsstyrken, der var indkvar-
teret pe sen.
Desv@IIe var det forgeves, for
brandmandskabet manglede
vand. Msllen blev ikke genop-
bygget.
Et ojenvidne Bertel Petersen har
fortalt om branden. Han havde
verct inde og more sig i byen
med nogle kafimeraten
Da toget var mellem Kastrup og
Tommerup, opdagede vi, at Mag-
lebylille molle stod i lys lue. Der
mdtte vi he4. Nogle foreslog at
springe af toget og rende over
matken, men kotn sd i tanke om,
at markeme var plgrede. Men i
sprang af pd Tsthmerup station
og lob ad landevejen derhen.
Der var ikke mange tilskuere,
spr@jter var der ingen aj) mollen
stod ligesom helt alene og brend-
te i den sorte nat. Det er den flot-
teste ildebrand jeg har set. Da
den nederste vinge rar delvist
brendt, drejede vingerne den sid-
ste halve omgang. Af mollen var
der efterhdnden hn skelettet til-
bage, og lidt efter brasede det he-
le ned over nogle brendende sku-
re lige ved, og et hav af gnister

stod op mod nattehihllen. Sd var
det hele forbi, og vi begyndte at
fryse. Sptojteme var stadig ikke
komma; sd begndte vi den lange
vej hjemad."
Da de kom hjem til St. Magleby
blev de msdt af en udrider, der
tilsagde dempt msde med t/ldte
brandtonder til slukningen af
Maglebylille Molle. De drog af-
sted. Han skriv€r videre:
Pd brandstedet var der kommet
sprojter fra de omkringliggende
landsby*, men ild var det smdt
med og ol fandtes ikke. Sammen-
lignet med den storsldede brahd
forl% time siden, sd det hele no-
get slukolet ud. Ved lyset af de pd
sptsjten siddende lygtet blev vi
skrevet af ogJik lov at kore hjem
igen.
Man gik dog ind pe Cafe Hojsko-
len, der le tet ved msllen, for at
"slukke effet'' og diskutere bran-
den og dens folger.

M€d dannelsen af det kommunale
brandv€esen i 1926 blev gmnd-
sten lagl til et merc effekti!'t
brandv@sen.
jft slozt dtl4tk ncdjubtlat
ul dAvfu.pwn&vent
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet afio-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej L0
2770 Kastrup

T1f.32460545'

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

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger pi

Kastrup girdssamlingen

"Midt pi Amager" og
rrKastrup Glasrt

Abent Tirsdag og sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


