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Forord
Menneskers identitet hænger sammen med de
steder og de personer, man har levet sammen
med i et fællesskab som her Maglebylille. Det
kan derfor ikke undre, at tidligere beboere i
landsbyen har deltaget med stor interesse i en
række erindringsmøder i lokalarkivets regi.
Udover den historiske del af bogen vil disse
personers beretninger og fotografier være
med til at levendegøre den forsvundne landsby for andre, der aldrig har oplevet byen.
Bogen fastholder fortællingen om livet i den
gamle landsby, Maglebylille, som forsvandt
helt for 40 år siden efter at have givet plads for
lufthavnen og dens udvidelser.
Når man letter med flyet fra Kastrup, vil læserne af denne bog fremover vide, at man ikke
blot fly v er hen over et stykke beton, men også
henover en forsvundet del af Tårnby Kommune.
Henrik Zimino
Borgmester
Tårnby Kommune
August 2010.
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Medforfattere

Bagest fra venstre: Poul Petersen, Poul og Birthe Tønnesen, ?, Svend Christensen, Helge og Erik Bromer, ?, Erik
Thybo,. 2 række fra venstre Grethe Christensen, Inger Kjær Jansen, Lissie f Christiansen, Birthe Thybo, Gudrun
Petersen, Lily Erlandsen, Elly Grome og Svend (Skipper) Jensen. Forrest Else Zibrandtsen, Eigil Bromer, Rita
Petzke, Lissie Jensen, Emmy Riber og Ingeborg Jacobsen.

Svend Jensen (skipper Svend) f. 19.4.1931 i
Maglebylille. Forældre: Edith Valborg Kristen Jensen. Bedsteforældre: Aff og Christian
Petersen.
"Da jeg blev født, boede vi i den ene halvdel af
huset, i den anden boede familien Valdemar
Olsen med børnene Emmy og Bitten. Far var
lillebilschauffør, og mor var hjemmegående,
men hjalp til i marken hos Hans Corneliussen.
Ved siden af boede min mormor og morfar,
Aff og Christian Petersen (Skipper Christian).
6
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I 1938 fik jeg en lillebror, Robert, der ikke fik
lang tid i Maglebylille, for i 1939 flyttede vi
alle sammen til Kastrup i en moderne lejlighed på Guldblommevej. Men efter kun 2 dage
flyttede jeg tilbage til Maglebylille hos min
mormor og morfar. De havde tre børn, Edel,
Theodor og min mor Edith. Edel blev faktisk
som en søster for mig. Jeg kom aldrig til at gå
i Maglebylille skole, for da jeg skulle i skole,
blev den nedlagt, så det blev Kastrup skole:'
(S.S.J.)

Karen Nielsen f. 22.2.1926 i Tømmerup. "Mit
hjem var Elmebo på Amager Landevej 275
lige over for Helgeshøjs store frugtplantage.
Bedstefar og bedstemor, Ole Peter og Petra
Nielsen, boede på Elmegård. Far og mor, Henning og Erna Nielsen, boede i begyndelsen af
deres ægteskab også på Elmegård, hvor Hans
Chr. og jeg er født. Min farfars søster Bodil var
gift med smeden i Maglebylille, Emil Hansen''.
(K.N.)
Gudrun Petersen f. Thybo d. 23.3.1932 i
Maglebylille, søster til Erik Thybo:' Min mor
og far, Anna og Svend Thybo, forpagtede
gården i 1927 lige overfor min mormor og
morfar, Kirsten og Christian Hansen. Gården
havde tidligere været ejet af Jens Andersen,
men da vi boede der, var det Anders Jacobsen,
der ejede den. Far og mor forpagtede den i ca.
12 år og købte den så:' (G.P.)
Erik Thybo f. 22.5.1929 i Maglebylille. "Min
mor var fra Maglebylille, datter af Chr. Hansen som havde arvet slægtsgården Hansens
Minde, som lå på den anden side af gaden.
Min mor blev gift med Svend Tage Thybo, der
var søn af skolelærer Godtfred Thybo, Skolevang i Tømmerup. Vores gård lå som den
anden gård på højre side af Maglebylille Bygade, lige overfor min mors fødehjem.:' (E.T.)
Grethe Møller f. Vilhelmsen d.11.12.1924 i
Maglebylille. "Da mor og far, Neel og Aage
Vilhelmsen, blev gift i 1916, flyttede de ind
hos bedstemor og bedstefar, Kirsten og Peter
Christensen. I 1923-24 byggede far og mor

en villa ved siden af skolen på bedstefars jord.
Her blev jeg, Grethe og Benny født. Tante
Karen, bedstemors søster, flyttede med og gik
så hver dag ned på gården og hjalp til. I 1930
blev bedstefars gård eksproprieret aflufthavnen, og de flyttede så op på Maglebylillevej i
et hus ved siden af maskinstationen:' (G.M.)
Else Zibrandtsen f. Vilhelmsend. 19.5.1923 i
Sundby. Forældre: Ivan og Sidsel Vilhelmsen,
f. Corneliussen i Maglebylille.
"I mine første år boede vi i Kongedybet i
Sundby. Men da min far sejlede og var meget
på langfart, og min mor ikke rigtig kunne
finde sig til rette i byen, tog vi med Amagerbanen fra Amagerbro Station til Tømmerup
Station. Så gik vi ad Jordmodervejen til mine
bedsteforældre Karen og Chrilles Corneliussen. I 1929 blev villaen på Amager Landevej
bygget. Dengang var der ikke meget bebyggelse på landevejen og ingen legekammerater, så
derfor cyklede jeg til Maglebylille for at lege.
Når min mor rejste til min far og var med ude
og sejle, og da jeg kun kunne komme med i
mine skoleferier, boede jeg hos mine bedsteforældre:' (E.Z.)
Elly Marchen Kirstine Grome f. Jakobsen d.
25.7.1918. Forældre: Johannes og Karen Marie
Jakobsen.
"Min morfar, Anders Jørgensen og min mormor, Karen Jørgensen, f. Holmberg Petersen
var begge fra Maglebylille. Min mor, Karen
Marie blev gift med min far Johannes Jacobsen, der var født i Norge og var kommet til
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Maglebylille hos hjulmand Erlandsen som ca.
18-årig.
Jeg og min bror blev født på Vesterbro. Jeg gik
i skole inde i København til 4. klasse, men da
vi flyttede tilbage til Amager i 1932, ville jeg
gå i Maglebylille skole, hvor min bror også
gik. Vi boede så hos vores onkel og tante Martin og Marchen Jensen:'
Elly Grome boede i Maglebylille med mand
og børn, indtil landsbyen blev eksproprieret i
1969/1970. (E.G.)

Emmy Riber f. Olsen i 1929 i Maglebylille.
Forældre: Arbejdsmand Peter Valdemar Olsen
og Emma Nielsine Corneliussen. Søster: Birgit
Petersen. Bedsteforældrene, Karen og Chrilles
Corneliussen, var fra Maglebylille.
"Vores bedsteforældre boede 50 meter fra os,
så vi løb derover hver dag. Der har jeg gode
minder fra:' (E.R.)
I øvrigt deltog følgende i Maglebylille gruppens erindringsmøder og bidrog der med
forskellige oplysninger, fotos m.m.:
Eigil, Erik og Helge Bromer, Svend og Grethe
Christensen, Lissie f. Christiansen, Lily Erlandsen, Elin Isbrandtsen, Ingeborg Jacobsen,
Inger og Robert Jensen, Lissie Jensen, Ole Larsen, Birgit Anni Petersen, Poul Petersen, Rita
Petzke, Grete Seidler, Birthe Thybo, Birthe og
Poul Tønnesen samt Grethe Walter.
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Udenfor Maglebylillegruppen
Martha Duekilde f. Bastiansend. 4.2.1897
i Maglebylille. Bidrog med erindringer om
Maglebylille i bogen Amagerbørn år 1900
fortæller fra 1979.
Reinhard Rasmussen f. d. 21.11.1920. Hans
forældre var glasmager Jens Peter og Emilie
Augusta Rasmussen. Reinhard deltog i en
erindringsgruppe om Kastrup, da han havde
været glassliber i Kastrup. Han skrev i den
forbindelse sine erindringer.

Indledning
Bogens titel, Maglebylille den levende landsby,
refererer til, at erindringen om landsbyen
stadig lever stærkt i maglebylillegruppens
bevidsthed selv 40 år efter dens udslettelse. Jeg
vil hermed sige hjertelig tak for deres bidrag
til denne bog.
Endvidere en stor tak til Ejvind Christensen
for hans hjælp med bl.a. bygningsforsikringerne.
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Gravhøje og overtro
De første spor efter menneskeliv i Maglebylille
blev fundet ved udgravningen af nogle bronzealderhøje i begyndelsen af 1900-tallet.
Ved Søndermarksgårdens marker lå en jordhøj beplantet med træer, Møllehøjen, der også
blev kaldt for Troldebakken. Denne gravhøj
havde virket som sømærke i mange år, i 1801
blev det forstærket med en tønde på højen.
Gravhøjen blev udgravet af militære hensyn
ved udbruddet af 1. Verdenskrig af Nationalmuseet. Området hørte under Tårnby Kommune, men var ejet af flere forskellige fra Dragør. Højen målte 3 meter i højden, og havde
oprindelig været 22 meter i diameter, men
højen var senere skredet en del. Udgravningen
afslørede tre grave. Spor af skind tydede på, at
den gravlagte havde været dækket af kohud.
Ved den døde blev der fundet to bronzesværd
samt en dolk, der var blevet beskadiget. I en
anden gravhøj blev fundet et bæltesmykke
af bronze. Øverst i højen var to grave fra den
yngre bronzealder. Ved den ene grav lå en
ragekniv, en bronzeknap og rester af en nål,
ved den anden grav et miniaturesværd og en
større bronzeknap med guldbelægning.

Kort over bronzealderhøjene i Maglebylille. Ndr. høj
blev kaldt Troldhøj, Møllehøj for Troldebakken. Fra
Svend Jans: Amagers oldtid, 1982.

På Peterdals jorder lå 5 høje. I forbindelse
med anlæggelsen aflufthavnen blev disse gravet ud af Nationalmuseet i 1921. Fire afhøjene
målte mellem 80 og 150 cm i højden. To af
højene var tidligere blevet plyndret, men der
var dog rester af et sværd. I de andre høje blev
der bl.a. fundet bronzeknapper, samt sværd,
10
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knive og guldblik. Den femte høj viste sig at
indeholde, foruden grave fra bronzealderen,
også en grav fra jernalderen (500 f.Kr. til 800
år efter Kr.). Graven indeholdt en samling
jernnagler, som forskere senere har peget på,
havde været brugt til at holde sammen på en
båd med en længde på 6 meter. 1
Disse høje var fra gammel tid forbundet med
overtro og mystik. En gammel amagerkone
(f. i 1857) fortalte, at hun som 5-årig pige
en aften var på besøg hos nogle slægtninge
sammen med sin mor. De havde et lille husmandssted i den østlige del af Maglebylille.
Da mor og datter efter mørkets frembrud
gik forbi høj ene, tog moderen sit forklæde af
og vendte det to gange, fordi hun mente, at
det modvirkede troldtøj og andet unaturligt
væsen. 2

En anden overtro var knyttet til storkestenen ved
gadekæret i Maglebylille. Det fortælles, at unge piger,
der trådte på stenen, fik besøg af storken inden årets
udgang. Efter besættelsen blev stenen rejst til minde
om befrielsen i plantehaven. Men efter Maglebylilles
udryddelse blev stenen flyttet til arealet ved den gamle
Tømmerup Station, hvor den stadig står.
Foto: Carl Flensburg. 1900-1905.

En anden overlevering fortæller, at der boede
troldfolk i høj ene. De hævede sig hver juleaften på ildstøtter, så man kunne se troldene
danse derinde. I den ene høj boede Hyve trolden. Når man om natten gik forbi den, blev
man "vildfaremdes". Det blev fortællerens far,
da han en nat gik forbi der. Han blev ved med
at komme tilbage til højen, indtil han endelig
fandt hjem, da det begyndte at lysne.

Middelalderen
Stednavnet Maglebylille optræder første gang
i de historiske kilder i 1377 i Roskildebispens
Jordebog. Navnet er modstridende, for magle
betyder stor. Stednavnet knytter sig til nabobyen Store Magleby, og efterleddet lille skal vel
ses i sammenhæng med dette.
I begyndelsen af 1500-tallet var Maglebylille
den tredje største landsby på Amager med 14
gårde.
Da de hollandske indvandrere på kong Christians den 2.s befaling fik hele øen Amager
omkring 1521, måtte de danske beboere flytte
fra deres hjem, hvorhen er der desværre ingen
kilder til. Måske vendte de tilbage igen 20 år
senere, da kong Frederik den 3. indskrænkede
hollændernes besiddelse til kun at omfatte
Store Magleby. Men de danske bønder var stadig kongens fæstere og havde ikke de samme
frie forhold som hollænderne, der bl.a. havde
eget retssystem og ejede deres gårde, mens de
i Maglebylille var kronens fæstebønder. Når
fæsteren i Maglebylille døde, overgik ejendommen som regel til sønnen eller svigersønnen, men på samme vilkår som forgængeren.
Maglebylille - den levende landsby
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Ole Thirup Kastholm Hansen:
Bådgraven ved
Petersdal på Amager
i Årbog for nordisk
oldkyndighed og
historie. 2001 side
113-142.
Kilde: Svend Jans:
Amagers oldtid.
1982.
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Svenskekrigenes følger
Maglebylillerne var som andre danske fæstebønder tynget af forskellige naturalieafgifter
til kongen. Desuden skulle de på forskellig
måde arbejde for kongen, bl.a. var de danske

bønder med til anlægge Christianshavn i
begyndelsen af 1600-tallet. På dette tidspunkt
var gårdenes antal i Maglebylille steget til
17 gårdmænd, 7 inderster, en skrædder og 7
tjenestefolk. Ifølge en indberetning fra præsten i Tårnby, Hans Clausen Jæger fra 1657,

Kort over svenskernes angreb på Amager i oktober 1658. Amagermuseet.
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var det fattige bønder, og flere af gårdene blev
drevet af hollændere. Men på dette tidspunkt
var Amager også tæt på krigens hærgen, da
Danmark var i krig med Sverige (1657-1660).
Den svenske hær gik i oktober 1658 i land på
Amager og afbrændte de fleste gårde og huse
på øen. Det gik bl.a. ud over 18 gårde i Maglebylille. 3
I 1659 lod Kongens ridefoged, Frederik
Frederiksen, 8 mænd foretage bygningssyn af
de gårde som endnu "var ved magt" i danskebyerne på Amagerland efter krigens ødelæggelser. To gårde i Maglebylille var dog blevet
skånet. 4
Bønderne og husmændene måtte kæmpe sig
igennem de følgende år. De skulle selv bekoste
deres nye gårde og huse og samtidig betale
skatter, som de dog fik henstand for. Samtidig
fik de udleveret noget såsæd og nogle trækdy r .
De træer, der havde været på øen, var blevet
brugt til dels Københavns forsvar og dels vel
afbrændt af svenskerne. Bygningsmateriale
måtte derfor hentes på Sjælland. Lige efter
krigens afslutning fik hver gård to læs brænde
og fire læs gavntømmer. På Amager blev der
efter svenskekrigen anlagt små skovanlæg, de
såkaldte remiser også i Maglebylille.
Allerede i marts 1659 var så få træer tilbage
i "lunden" på Amager, at det blev forbudt at
hente brænde derude, men i juli manglede
hovedstaden pæle til forsvar af byen, så disse
skulle hentes på øen. 5
Følgende skifte fortæller lidt om fattigdommen i byen.
I 1666 blev der foretaget skifte efter Jost Andersens kone, Olle Christophersdatter. Byens

foged, Søren Lauritzen, stod for skiftet og var
stedfortræder for daværende Kongelige ridefoged, Thomas Holch.
Ægteparret ejede 1/12 af en gård. Boet bestod
foruden af gårdsparten afkom, vikker og hør.
Der var desuden tre heste, to køer, to søer,
fem grise, tre får, og en harve. Fra det indendørs bohave blev kun en messingkedel og en
kobbergryde nævnt. Af den afdøde kones tøj
blev en klædeskåbe, et brunt filtskørt og en
klædestrøje notere. Den samlede vurdering
udgjorde 162 sletdaler og 3 mark. Men der var
gæld i boet, bl.a. skulle en datter af manden
fra tidligere ægteskab på forhånd have 56 sletdaler, men også Schouten og en anden bonde i
Store Magleby, samt kongen skulle have deres
tilgodehavende. Tilbage blev blot 19 sletdaler
til deling mellem ægteparrets to små børn. 6

Saltpetersydere og hollandsk indflydelse
I en skattefortegnelse fra 1690 fremgår det,
at husmændene i Maglebylille ifølge Kongelig Forordning af 16.april 1689 i stedet for
skatterne måtte levere salpeter. 7 Salpeter blev
udvundet af staldgødning i salpetersyderier og
forarbejdet sammen med svovl og trækul til
krudt. Hvordan, maglebylillerne har båret sig
ad med at fremstille salpeter, vides ikke med
sikkerhed. Måske skulle de rejse med staldgødningen til Kongens salpetersyderi, for i
følge forordningen var det Kongen eller godsejerne, der stod for syderierne. På godserne
skulle syderierne etableres udenfor landsbyen
for at undgå ildebrande, så det har været et
Maglebylille - den levende landsby
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Nicolaisen bd 2. side
83-87.
Tårnby Tingbog
1659.
Københavns
Diplomatarium bind
V side 604 (www.
eremit.dk/ebog/kd5
Tårnby Birk. Skifteforretninger.
Kop- og Ildskat
1690. Kopi SOL.
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Kobberstik a f salpeterraffinering 1741. A: Salpeteropløsning bæres ind til kogning. B: Mu,·ede kedler til den
første kogning. C: Ovn til op,uarmning a f kedlerne. D: Brænr:k bæres til ovnen. E-F: Ba!je?· til skum og s,1avs
fra salpeteret. G: Svaletrug f o r vann salpeterlud. H: Stokke, der lukker bundhullerne i trugene. I: Fade til
afta,ppet salpeter/ud. K: Raffineringenf o r ukr ystalliseret salpeter. L-M: Opløsning og henbæring a f salpeter/ud
til kr ystallirering . N : Salpeterkrystal/isationsfade. 0 : Samme sat til afløb.
(Saint-Remy, Il, pl. 149).
Kobberstik fra 1741, der viser raffineringen a f saltpeter.
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farligt arbejde. Det skulle endvidere foregå om
sommeren, hvor kvæget var på græs. Syderne
skulle registreres hos inspektøren for syderierne, Johan Hollænder. Maglebylillerne skulle
levere i alt 20 lispund, hvilket er lig med 160
kg.s

mænd til fange, hvoraf den ene døde i fangenskab i Malmø.
Under krigen ramte endnu en ulykke hårdt. I
1711 hærgede pesten på Amager. Den havde
bredt sig fra København, hvor den opstod i
1710, og 1/3 af befolkningen døde.

Allerede før svenskekrigene var 1/4 af danskebyernes besiddelser på hollandske hænder
specielt i Maglebylille og Tømmerup. Men
de boede der ikke alle sammen. I tingbogen
kan man se, at en gård, der i 1656 blev solgt
til Claus Zibrandtsen fra Hollænderbyen, var
beboet af en med et danskklingende navn,
Påske Svendsen.
I 1690 skattelisten nævnes 15 gårdmænd,
hvoraf den ene boede i Store Magleby. Selvom
hollænderne allerede på dette tidspunkt ejede
jord og gårde i Maglebylille, er det udelukkende danske navne i skattefortegnelsen. Det
tyder på, at de danske bønder dyrkede og beboede de fleste ejendomme i byen, men uden
at eje dem.
Hollændernes indflydelse i byen var stor, således var Maglebylilles foged i 1692 af hollandsk
afstamning.

Krig og pest
Store Nordiske krig 1709-1720 berørte Amager på den måde, at øen som under krigene
i 1600-tallet, skulle være Københavns spisekammer. Desuden skulle øens befolkning
være med til at forsvare København med
vagter langs kysten og på Saltholm. En svensk
styrke gik i land på Saltholm og tog 4 hus-

Side fra Tårnby kirkebog over begravelser i et par dage
i august 1711.

På Amager bredte smitten sig sandsynligvis
hurtigere, da mange af flådens syge matroser
skulle plejes hos øens beboere. Hvor mange,
Maglebylille - den levende landsby
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Ebba Waaben:
Christian 4.s salpeterværker. Kbhn.
1995.
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der var tale om vides ikke, men fra 16. september 1710 til 3. februar 1711 blev 47 matroser begravet i Tårnby.
Til sammenligning døde 48 beboere i Tårnby
sogn i 1709, i 1710 var det steget til 121 døde.
Men så steg tallet drastisk i 1711 med hele
754 døde i sognet, hvilket var næsten 40 % af
befolkningen. 9
Hele familier blev ramt af den smitsomme
sygdom. Efterfølgende stod mange gårde og
huse derfor tomme og forladte.

Bygningshjælp

fra 1718 skulle de betale rytterholdsafgift
tilsvarende de danske bønder, så de to sogne
stod dermed mere lige. 10
I 1718 ejede hollænderne 1/3 af hartkornet i
hele Tårnby sogn, og i Maglebylille landsby
den samme andel, og fem af gårdene her var
ejet af hollændere. I jordebogen over Amagerland fra 1719 var der nu 18 gårde i Maglebylille, hvoraf seks af navnene på gårdbeboerne
tyder på, at de stammede fra St. Magleby.
Flere af ejendommene var beboet af flere familier, så der i alt var 30 familier i byen. 11

Indtil 1717 havde storemaglebyerne ikke de
samme afgiftsbyrder som i Tårnby sogn. Men

, .:A..ør.
Jt,,k/JÆ . ,
9

Birthe Hjorth: Krig
og pest på Amager.
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Udsnit af søkort, der bl.a. viser landsbyen, møllen og remisen.
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Lous 1732. Kort- og Matrikelstyrelsen.

Danskebysbønder. Fra de Thurah: Amager og Saltholm. 1758.

Uddrag af prospekt fra de Thurah: Amager og Saltholm. 1758. B til venstre er: Hollænderbyen, C er
Maglebylille, D kaldes her Maribolille Høj.

Den hollandske indflydelse fortsatte. Ifølge en
skrivelse fra amtsforvalteren til amtmanden i
1753 ejede St. Maglebys indbyggere nu 2/3 af
gårdene og jordene i Maglebylille. De enkelte
gårdes jorde var ejet af op til 20 forskellige.
Det voldte amtsforvalteren store kvaler at finde ud af, hvem der skulle betale hvad i fæsteafgifter og skatter. Det har måske netop været
vanskelighederne ved at inddrive skatter, der
har fået amtsforvalteren til at gå ind i denne
sag. Maglebylillerne havde selv rejst den for
at få hjælp til bygningernes vedligeholdelse af
hollænderne, som de i "mands minde" havde
ydet.
Hollænderne havde efterhånden ikke selv
tilstrækkelig jord i St. Magleby, og da de
samtidig var velhavende, var det nærliggende
for dem at købe jord i de nærmest liggende
landsbyer, Maglebylille og Tømmerup. Ifølge
amtsforvalteren skiftede jorden desuden
ustandselig ejer.
Det skyldtes sandsynligvis, at kvinder og
mænd i modsætning til resten af landet havde
lige arveret i St. Magleby. Derved var der flere
om at dele, når der skulle skiftes i Hollænderbyen.
Dragøerne havde endvidere gennem hollænderne købt store engområder i Maglebylille,
da de ikke havde mange muligheder for græsning i deres egen by.
Nu havde "Beboerne ved Stæderne endelig
omsider fået Øjnene opladt og indser, hvilken
Fordærvelse sligt med Jordens Fraskillelse fra
Gårdene førte med sig:'
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12 Ceders Liste 1771.

De mange små jordstykker betød ringe udbytte for Maglebylilles gårdmænd, og gårdene
forfaldt, da St. Magleby ikke ville være med
til at betale for gårdenes vedligeholdelse. Den
samme strid havde udspillet sig i Ullerup,
og her havde man i 1751 opnået en overenskomst, hvor det var gårdens ejer, der skulle stå
for vedligeholdelsen. Her havde hollænderne
oprindelig krævet at få andel i gården efter
deres anpart i jorden for at give hjælp til bygningsvedligeholdelsen. For at slippe for det,
var ullerupperne gået ind på ovenstående.
I Tømmerup var man ligeledes fattige, og som
i Maglebylille ejede hollænderne en stor del af
jorden. Men her turde bønderne ikke kræve
bygningshjælp, da storemaglebyerne havde
pant i deres ejendomme. Hollænderbyens
mænd var således svære at bide skeer med.
Ullerups overenskomst kunne ikke lade sig
gøre i Maglebylille, da bønderne her med
nogle få undtagelser var stærkt "forarmede':
Schouten i St. Magleby havde på kirkestævne
bekendtgjort, at jordejerne fra Hollænderbyen
ikke skulle betale for bygningsvedligeholdelsen nogen steder i Tårnby sogn. Samtidig
havde de til hensigt at få sagen prøvet for
en dommer, men det havde maglebylillerne
ikke råd til. Amtsforvalteren havde forsøgt
at finde hjemmel for hollændernes pligt til
at bidrage til bygningernes vedligeholdelse i
gamle skøder, men kun fundet nogle enkelte,
hvori hjælpen forekom. Hollænderne havde
tidligere betalt til noget smedearbejde og til
vinduer, men de påstod, at de penge ikke var
blevet brugt til formålet. De mente i øvrigt, at
der var for mange bygninger på gårdene.
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Amtsforvalterens brev var en opfordring til
amtmanden om at gøre noget ved sagen.
Men maglebylillerne opnåede imidlertid intet
herved.
I 1771 var der 15 gårdmænd i byen, der med
et par undtagelser kun havde et lille jordbrug
ved gården samt 14 husmænd, der stort set
alle var fattige. 12
I 1787 boede 164 personer i Maglebyllile
fordelt på 31 familier, 14 gårde og 17 huse.
Foruden gård- og husmænd var der i byen en
skoleholder, en smed, en skomager, en bødker,
en kvinde der solgte brød, en der tjente i Hollænderbyen, en møller samt to kvinder, der
handlede med grønt.

Udskiftningen
Landboreformerne i slutningen af 1700-tallet
indebar bl.a. at fælleden, der tidligere havde
været fælles for alle byer dels i en østre og dels
i vestre fælled, nu skulle deles. Den østre fælled havde været fælles for Kastrup og Maglebylille mens den vestre havde været fælles
for de øvrige landsbyer på Amager. Området
var vigtigt som græsning for kreaturerne, så
derfor ønskede den enkelte landsby at få så
stor en del som mulig. Den østre fælled gik fra
Kastrups remise, der lå ved nuværende Kastrupvej omtrent ved grænsen til København
til den nuværende grænse til Dragør, nu lufthavnen. Området var omkring 6-800 tdr. land
og var beregnet til græsning for 300 kreaturer.
St. Maglebys bønder fik i kraft af deres besiddelser i Maglebylille et område, der senere
blev til Petersdal. Kastrup fik en mindre del,
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men det skyldtes, at Kastrupgårds ejer allerede
havde fået sin andel af fælleden. Maglebylille
fik ved denne lejlighed derfor størsteparten af
fælleden. Denne fælled syd for Petersdal blev
ved den personlige udskiftning 20 år senere
fordelt i strandlodder på ca. 6 tdr. land. Omkring 100 tdr. eng blev solgt billigt til beboere
i Dragør. Udskiftningen af den østre fælled
fandt sted i 1783.
I 1798 blev Maglebylille overdrev udskiftet.
Med i udskiftningen var foruden hartkornsejerne i byen tilsvarende fra Tårnby, Kastrup,
St. Magleby og Dragør.
Maglebylilles beboere havde intet imod
landinspektørens afsætning. Dog bad de om
vandets afløb fra byens mark skulle forløbe
som hidtil.
Den personlige udskiftning af Maglebylilles
jorder fandt sted 5 år senere
Det skete på opfordring af gårdejer Claus
Albrechtsen, der i juli 1803 havde sendt en
anmodning til Københavns Amts Landvæsenskommission. Det første møde mellem
hartkornsejere i Maglebylille og Landvæsenskommissionen fandt sted 20.9.1803
Opbuddet af folk udenfor landsbyen fortæller, hvor mange udenbys folk der ejede jord i
Maglebylille.
Til stede var landinspektør Unsgård, landsvæsenskommissær og amtsforvalter Bierg samt
lodsejerne i Maglebylille. Men det var som
nævnt ikke blot maglebylillerne, der ejede
jord i landsbyen, det gjorde fra Kastrup ejeren
af Kastrup gård, mølleren i Kastrup samt to
andre gårdmænd fra Kastrup, en enkelt fra
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Tårnby og ikke mindre end 13 fra St. Magleby
og tre fra Dragør.
Mødet startede noget dramatisk, da ejeren af
Løjtegård, Korsgård, dukkede op og bad om,
at mødet blev udsat. Han ventede på svar fra
Rentekammeret på et brev, han havde sendt
8 dage tidligere. Korsgård ejede "Kongens
Enge': og han havde bedt Rentekammeret,
om han måtte mageskifte med Tømmerup
og Maglebylille, når de skulle udskiftes. Men
de forsamlede ville ikke vente på afklaring
på dette, så udskiftningen begyndte. Man var
enige om, at de oprindelige markskel til Kastrup og Hollænderbyen skulle forblive, som
de var, da ejere fra disse byer med hartkorn i
Maglebylille forventede at få deres lodder lagt
op til disse skel.
Derimod skulle skellet til Tømmerup flyttes,
så Amager Landevej blev grænsen mellem de
to byer.
Man kan forestille sig hvilket slagsmål, der
forestod. Hvem skulle flytte ud, hvem ville få
den bedste jord, fik nogen for meget jord, og
hvem fik jord for langt væk fra gården o.s.v.
Også vejene blev taget op til behandling.
Maglebylillerne ville beholde de daværende
veje: to i vest fra byen ud til Amager Landevej,
en vej til Kastrup og en til remisen og en til
Dragør. Vejenes bredde skulle være mellem 8
til 12 alen.
Undtaget for udskiftningen var Ulkehaven,
kroghaven og plantehaven som man stadigvæk ville eje i fællesskab.
Hoved- og bigrøfter til vandets afledning på
de jorder, som ville tilfalde lodsejere fra St.
Magleby, skulle ske på samtlige byers be-

kastning dog sådan, at grøfterne skulle være
færdige i løbet af 2 år.
Der skulle ydes hjælp i form af gødning fra
de øvrige til de, der fik den dårlige jord samt
til de små lodsejere, men et par stykker var
alligevel utilfredse, så Kommissionen måtte
skære igennem.
4 gårde flyttede ud efter udskiftningen bl.a.
Østergård ud mod Øresund og Vestergård ved
Amager Landevej.

Landsbyens drift i 1800-tallet
I 1801 var befolkningstallet i Maglebylille 179,
fordelt på 13 gårde og 18 huse i alt 31 familier.
I byen var foruden gård- og husmænd, en
skoleholder, en møller med svende og bager,
byens vægter, en skrædder, en skomager, en
stenhugger, en hjulmand samt en smed.
Ifølge en fortegnelse over håndværkere i Tårnby sogn var der i 1816 en smed, to hjulmænd
og en skomager i Maglebylille. t3
I 1834 var befolkningen steget til 244 fordelt
på 17 gårde og 19 huse. I folketællingen fra
samme år indgik nogle embeder, der var nye i
byen. En kongelig udnævnt skytte havde omkring 1815 taget bolig i byen med sin familie
for at have opsyn med jagten på Amager og
Saltholm samt remiserne på Amager. Embedet blev nedlagt i 1851, da jagten, der tidligere
var forbeholdt kongen, blev givet fri.
I 1782 var der efter en ulykke ved et krudthus
ved Østerport opført 7 krudtmagasiner langs
Amagers østkyst og samtidig anlagt en vej
til disse. Et af disse krudtmagasiner lå under
Maglebylille, og her kom senere et vagthus.

Krudthus ved Maglebylille. Ca. 1915.

Smeden Niels Fogelstrøm har fortalt følgende:
"Fra Thyges bro fortsatte Strandvejen mod syd
forbi krudthuset, der hvor Hammer senere fik
den kendte restauration. Der var endnu krudt
i det dengang. Jeg husker, da krigen brød ud
i 1914, holdt der lange rækker af hestevogne
for at tømme det. Herfra gik vejen videre, og
ca. midtvejs mod Dragør lå næsten helt ned til
vandet Schønnings gård, Strandgården. Lige
overfor lå et hus, hvor en gammel marinekanoner, der havde opsyn med krudthusene,
boede. Han var kendt over hele Amager som
Krudtpeter. Han spillede til baller og fester på
det meste af Amager. Her lå endnu et krudthus, og herfra snævrede vejen ind og blev
nærmest en sti over engene til Dragør:'
Da schoutstyret i Store Magleby blev nedlagt,
indgik det sammen med Tårnby Birk i den
nye retskreds, Amager Birk, fra 1821. Det
første tinghus kom til at ligge på en parcel af
Vestergård, indtil amtets nye tinghus blev bygget på Blegdamsvej.
I 1810 blev sundhedsvæsenet reformeret. Det
betød bl.a., at landet blev inddelt i distrikter
Maglebylille - den levende landsby

13 Københavns Amt.
Diverse indberetninger 1771-1848.
LaSj.
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med hver deres jordemødre, der fik en embedsbolig. I Maglebylille blev en sådan bolig
oprettet i 1810 til byens første jordemor, Johanne Eskildsen. I huset fungerede en jordemor indtil 1915.

Sygebesøg og kolera

14 Københavns Amt.
Breve fra diverse
embedsmænd 1797.

I 1790 blev den første læge tilknyttet Amager.
Indtil da måtte man nøjes med kloge mænd
eller kvinder, måske kunne den stedlige jordemor hjælpe med åreladning eller ordinere
noget medicin. Men i 1790 blev Frederik Bauermeister ansat som distriktslæge på Amager.
Han havde taget en kirurgisk embedseksamen året før, men blev ikke populær på øen.
Det var de færreste, der søgte hjælp hos ham
og betalte for det. Selv klagede han over sin
indtjeningsmuligheder til amtet. I 1797 sendte
Bauermeister en klage til amtsforvalter Bierg,
fordi han var blevet kaldt unødvendig ud til
en syg mand i Maglebylille. Ifølge en instruks
fra 1788 skulle han yde gratis lægehjælp til
fattige syge i sit distrikt samt til de syge, der
skulle indlægges på hospital, specielt hvis det
var en smitsom sygdom, de led af. Bauermeister mente, han var blevet narret ud til Maglebylille af oldermanden, Jan Raagaard, for
enhver kunne efter lægens mening se, det var
vattersot (væskeophobning i kroppen) manden led af. 14
Bauermeister blev i 1820 efterfulgt af M.C.
Nyeborg, der bosatte sig på Kastrupgård,
hvilket var en fordel, for derved kom lægen
nærmere Maglebylille end Bauermesister, der
boede på Christianshavn.
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I 1853 udbrød der en koleraepidemi, men kun
tre i Maglebylille døde af den farlige sygdom.
Den ene af dem døde den 7.8., mens han
arbejdede som kusk på Saltholm. Han blev begravet på Saltholm allerede samme dag for at
undgå smittefare. Jordpåkastelsen fandt først
sted den 21. august, da epidemien var ovre.
For senere at undgå smittefare fra søfarende
blev der af staten i 1876 bygget et såkaldt kolerahus i Maglebylille, hvor eventuelle syge søfolk skulle i karantæne. Men det blev heldigvis
aldrig aktuelt.
Tårnby sogneråd fik i 1889 lov af justitsministeriet og amtsrådet til at benytte huset til
patienter, der ikke var "egnet til indlæggelse
på fattighuset i Tårnbf' Her var forholdene så
"usle at det allerede måtte anses for ønskeligt
med denne Nødhjælp': som et amtsrådsmedlem udtalte. Der kom dog indvendinger fra
distriktslægen Walters, der mente, at huset lå
for langt væk i akutte tilfælde, da der ikke var
nogen læger i nærheden. Men tilladelsen blev
givet mod, at huset kunne rømmes i tilfælde
af nye epidemier.

Indkvarterede soldater i det tidligere kolerahus. Ca. 1918.

Under 1. verdenskrig blev huset brugt som
indkvartering for soldater fra sikringsstyrken.
I 1916 var der her 73 soldater, så nogen tilbygninger må der have været! Amtet solgte i 1918
bygningen til Tårnby Kommune. Sognerådet
indrettede derefter huset til 4 lejligheder for
husvilde.

Breve fra Treårskrigen
Hovedparten af byens beboere var beskæftiget
ved landbruget. Her blev udover grønsager
dyrket forskellige kornsorter og afgrøder til
foder for dyrene.

Et indblik i forholdene i byen i midten af
1800-tallet får man gennem de følgende breve.
Den følgende brevveksling mellem gårdmand
Christian Christiansen (mtr. 7a) og hans stedsøn Claus Clausen er skrevet i løbet af et par
måneder kort efter udbruddet af Treårskrigen
i 1848. Claus Clausen var indkaldt som matros på Fregatten Gefion. Brevene beskriver
dels, at det daglige liv fortsatte trods krigen,
og dels at Christian Christiansen fulgte godt
med i begivenhedernes gang hjemme i Maglebylille og havde en sund skepsis overfor de
mange rygter om krigens gang. Bekymringen
for stedsønnen lyser frem for alt ud af brevene.
Maglebylille - den levende landsby
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Brevene er rettet lempelig til.
Treårskrigen eller 1. Slesvigske Krig 18481850 bundede i et voksende modsætningsforhold mellem dansk og tysk i hertugdømmerne
Slesvig-Holsten. Slesvig ønskede at indgå i Det
tyske Forbund, hvilket blev afvist, mens de
nationalliberale i Danmark ønskede grænsen
ved Ejderen. Slesvig - Holsten gjorde oprør,
og med hjælp af den preussiske hær rykkede
tyskerne op gennem Jylland. Men de måtte
trække sig tilbage efter russisk pres, hvilket
også fremgår af et af brevene. Krigen fortsatte,
men efter dansk sejr ved Slaget ved !sted i
1850 blev der sluttet fred i kort efter nytår
1851.
Fregatten Gefion blev bygget i 1843, og mens
Claus Clausen var ombord, blev det udrustet
til krig. Under kampe ved Eckenforde fjord
blev fregatten erobret af tyskerne. Desværre
ved vi ikke, hvor længe Claus Clausen var indkaldt, men han er hjemme på gården i februar
1850.

så lad os det vide, hvis det er os muligt at sende
dig noget. Hjemme står det ligesom, da du rejste, vi var dog så heldige, at vi fik os en karl. Så
vi har dogfået lagt og sået uden kornet. Vi kan
dog fortælle dig lidt nyt, Crilles på Ladegårdens
kone og Peter Cornelius datter er døde i disse
dage.
Endnu er der ikke kommen bud efter nogen
herude, hverken a f dem der mødte med dig
eller andre, men måske det varer ikke så længe,
førend der kan komme nogle a f sted. Thi der
bliver jo endnu udlasted skibe. Lev imidlertid
vel kjære Claus. Gud vil bevare dig, give den
glade dag at vi kan ses igjen, Du hilses fra dine
forældre og sødskende som alle ønsker dig lykke
og held og et fornøjet sind.

Til Claus Clausen af Maglebylille ombord i
Fregatten Gefion
Maglebylille den 26 April 1848 C. Christiansen
Da vi ved, at I endnu ikke er længere borte
fra os end vi i dagligen kan høre eders skyden,
men vi ved ikke, hvorledes du befinder dig i
din så omvendte stilling, så beder vi dig om et
par linjer tilbage, hvis det er dig muligt, thi vi
længes meget efter at vide hvorledes du har det
i det hele. Skulde der være noget du trænger til,
24
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Fregatten Gefion blev søsat den 27.9.1843 og indgik
i flåden året efter. Fregatten var armeret med 48
24-punds kanoner. Gefion blev under kampen i Eckernforde Fjord erobret affjenden. Orlogsmuseets arkiv.

Til Christian Christiansen Maglebylille
Kjære Forældre
Jeg lader Eder vide, at jeg er godt til mode og
ved god helsen, vi haver ligget ude ved Fyr
skibet fra den tid, som vi sejlede fra Kjøbenhavn og indtil den 27 April, da lettede vi om
morgenen klokken 6 og sejlede ind til Trekroner
og ankrede der. Vi skal enten til Holsten eller vi
skal ind ... Jeg er skibsmandsgast og haver det
ganske godt.
Dermed ender jeg mit brev.
Lev vel det ønsker Eders søn
Claus Clausen
Kjøbenhavns Red den 27 April 1848.
Maglebylille den 16 Juni 1848
Du skal have mange tak for dine hilsener, som
du sendte os med de folk, som være kommen
hertil fra Eders skib med tyske skibe, som I
havde opbragt. Vi ville gerne have sendt dig et
brev den gang, men det blev os ikke muligt at f å
noget sendt dertil, hvor I ligger.
Herhjemme har vi det alle godt og er ved et god
helbred undtagen Moder, som er ved det gamle.
Markerne står endnu i sin fulde pragt, og hvor
vi end vender vort øje, står det så godt, så at
alt lover os en god høst i år. Her er allerede nye
kartofler, og nu skal vi snart til at høste hø. I
en stor del a f Jylland hvor de fordømte tyskere
indtrængen ... ligger markerne derimod øde,
og vore stakkels medmennesker har længe nok
sukket over de tunge byrder, som den overmodige fjende påførte dem. Men lige med et blev

de dog befriede fra ham. Thi Generalen over
de prøjsiske tropper udgav den forordning,
at de skulde betale en skat til fire millioner
rigsdaler i erstatning for de skibe, som I har
taget, hvis ikke da vilde de selv tage dem med
magt og plyndre overalt i landet. Men det var
ikke Guds vilje, at denne slette plan skulle gå i
opfyldelse. Kejseren a f Rusland sendte ham, da
han fik dette at høre, et strengt brev, hvori han
opfordrede ham til øjeblikkeligt at trække sig
ud a f Danmark, hvis ikke vilde han rykke ind
i Prøisen med hele sin armer og blokere deres
havne med sine skibe, og nu rykkede tydskerne
med lynets fart ud a f landets havne, men dog
ikke rykket længere ud end i Slesvig. Men vi
håber til Gud, at han snart vil blive fordreven
derfra, da nu svenske, norske og russiske kom
de brave danske til hjælp, thi det er nu en farlig
sag I strides for, og Gud er retfærdig.
Vi have herhjemme hørt så mange fortællinger.... også den, at I var taget til fanger a f
hamborgeren, da Eders skib var løbet på grund
i Elben. Vi vidste ikke, hvad vi skulle tro eller
tænke, men så fik vi snart at høre, at det var
sikker løgn. Så gik også det rygte, at Hans
Kornelius Korneliussen var skudt. Men det
varede ikke længe, at de blev i den tro, thi de
får den glæde at modtage brev fra ham næsten
hver uge. Nok har de enkelte gange nævnt, at
I var med i træfning, så kuglerne susede dem
om ørene, men uden at beskadige hverken skib
eller mandskab. Dampskibet Geiser, som de
kom med, har slet ikke været her til Kjøbenhavn, siden som der blev talt om, at det skulde
komme hertil hver 2de dag, men det var også
løgn. Fregatten Thetis har været hertil engang
Maglebylille - den levende landsby
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siden, den drog herfra, nu hører vi, at Gefion
skal komme hertil. Det var godt, at det var
sandt, for så kunde vi måske f å talt med dig,
men det er måske heller ikke andet end snak.
Husk på at skriv os til, hvorledes I befandt Eder
i det tordenvejr forleden aften.
A f nyheder kan vi fortælle, at Edvard de Place
er afgået ved døden efter flere måneders smertelige og langvarige lidelser og blev begravet i
går. Dirk Korneliussen a f Tømmerup er også
død efter f å dages sygdom men for længere tid
siden. Når du skriver brev til os, må du skrive
på udskriften: Christian Christiansen Maglebylille på Amager, afleveres i Falken på Christianshavn. Lad det ikke vare for længe, inden du
skriver os til, for vi længes så meget efter at høre
noget fra dig. Til slutning ønsker vi, at det må
gå dig og eder alle vel, og at Gud vil holde sin
beskyttende hånd over eder og hele den danske
krigsmagt og over vort kære, kække fædreland.
Vi bringer dig mange hilsner fra dine bekjendte
men især hilser vi dine forældre og søskende
dig.
Christian Christiansen

Til Claus Clausen ombord i Fregatten Gefion
Kjære Claus
Vi har fået at høre, at på Gefion skal være en
underkanoner som flere gange får brev fra hans
kone, vi mente derfor, om det ikke var dig mulig at komme til at tale med den mand og bede
om, han ville være så god at besørge brev hjem
for dig, hvis det lod sig gøre, når han engang
skriver hjem, thi folk ved dog lidt bedre besked,
26
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og vi har ikke hørt til Gefion, siden I forlod
Reden. Hans navn er Larsen, han har gjort
vagt ved Krudttårnene. Han var et par gange til
vort jern i fjor. Hans kone har besørget dette
brev til dig.
Hjemme har vi det alle ligesom, da du var
hjemme sidst. Nu har vi gudskelov fået kløveren
ind, nu får vi snart fat på høsten. Vi tænkte,
at du skulle komme hjem og hjælpe os dermed, men det bliver der vel sagtens ikke noget
a f med, thi endnu lader det ikke til, at krigen
snart skal ophøre. Dampskibet Geiser kom til
Kjøbenhavn om onsdagen, som I gik derfra om
torsdagen, men blev ikke liggende længere end
til mandagen.
Cornelius og Svend fik lov at gå hjem hver aften
men måtte møde tidlig om morgenen igen. De
var ikke ret fornøjet, især Svend han ønskede
sig meget hellere på et stort skib, thi de har et
farlig sjov der ombord. Den 20 juli var Geiser
atter hertil, det skulle hente tropper, der kommer endnu bestandig tropper afsted, men da
fik de ikke lov at være hjemme mere end et par
timers tid, for de skulde strax sejle igen. Fregatten Thetis har også været hertil siden. Jan Hendrigs Jan og Svend Rasmus Hans var hjemme
om natten, men Peder Ludwig fik ikke landlov,
formenligt en fejl han havde begået ombord.
A f nyheder kan vi fortælle dig, at alle frifødte
ogfrikøbte fra 21 til 25 år skal ind og lære at
soldater. Skou har været omkring og skrevet
dem, der var på Amager. Bagerens Jan og Peder
Niels søn har haft bryllup for nylig og Hans
Hansens Marken og Ole er der lyst for, men
han er også skrevet til soldat, ellers intet videre
nyt. Til slutning ønsker vi dig lykke og held og

en god hilsen og et fornøjet sind. Vi beder dig
være forsigtig i enhver henseende. Du hilses fra
alle gode venner og bekendte men først fra dine
forældre
Hils Svend Jørgensen fra hans forældre og
søskende.
Maglebylille den 22 juli 1848 Chr. Christiansen.
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Kopi a f brevet med det omtalte motiv fra Helgoland.

Til Christian Christiansen Maglebylille på
Amager
Afleveres i Falken paa Christianshavn
Afgaaet fra Fregatten Gefion
Kære forælder og søskende
Dette er Helgoland men dette stykke må I ikke
vise nogen, for det er sådan simpel skrivning, så
I må klippe det fra. Og dermed vil jeg lade jer
vide, at jeg er endnu ved god helse og haver det
godt, og vi vender 1hetis nu en a f dagene, så jeg
venter atf å brev hjemme fra, hvordan det står
til hjemme hos jer. Jeg tænker ikke, det varer så
længe, førend vi kommer hjem, for vores konvoj
er ikke bestilt længere end til den 20 august,
men vi venter ikke at f å lov til at blive hjemme.
Og i det tilfælde skulde være, at vi ikke skulde
f å lov til at gå i land, så beder jeg jer om, at I
vil være a f den godhed at sende mig dette tøj,
jeg kunde også bruge et par stykker til mere, de
store stykker bluser bliver vel for store at tage
med. Jegfår vel lov til at tage et par ombord.
For det vil blive kølig og tiden for alarmen har
vi hård meget urolig vejr. Dersom I har sådan
vejr her hjemme, så har I en meget simpel
høhøst. Og jeg vil lade jer vide, at der er to af
vores folk død i disse dage, de lå ikke til køjs
men tre på fjerde dag førdes de væk. Dermed
ender jeg mit brev
Det bevidnes a f mig
Claus Clausen
Maglebylille a f 28 Juli 1848
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Claus Clausen, gårdejer ogfamilie i Maglebylille. Ved bordet sidder i midten gårdejer Claus Clausen ved siden a f
sin hustru Marie Clausen f i Sundby. Damen til venstre er frk. Ellen Jensen f 22. maj 1819. Ved siden af bordet,
med kaffekanden står husets eneste datter Aff Clausen der blev gift med gårdens næste ejer Gert Bastian Jacobsen
fra Sundbyvester. Ca. 1895.

Den 4. april 1849 deltog fregatten Gefion i et
slag ved Eckenforde med bl.a. orlogsskibet
Christian VIII. Orlogskibet blev imidlertid
sprængt i luften af de preussiske styrker, og
fregatten Gefion blev erobret af fjenden. Det
vides ikke, om Claus Clausen deltog i slaget,
men han kom sikkert hjem igen og fik stiftet
sin egen familie.
28
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Maglebylille Bylaug
Bylauget drev landsbyens fælles opgaver. Formanden for bylauget var oldermanden, der
indkaldte til gadestævne for bylaugets medlemmer, det vil sige alle hartkornsejerne eller
jordejere i byen.

Lauget tog sig af brandvæsen, vejenesvedligeholdelse, og udlejede de områder, der tilhørte
byen. Det handlede i det 19. århundrede om
lergravene, tanglægget, gadekæret, skolefælleden og skolehaven. De to sidstnævnte havde
man købt i 1837 ved auktion, da skolen blev
nedlagt. I stedet blev der bygget en skole fælles for Kastrup og Maglebylille midt mellem
de to byer. Bylauget skulle i øvrigt forsyne
skolen med brænde, så længe den lå i byen.
Lauget fik endvidere også indtægter i form af
grundskatter fra Maglebylille mølle og fra 11
"husfolk".
Der var hvert år overskud i bykassen, måske
var det derfor St. Magleby i 1862 henvendte
sig til bylauget for at få del i byens indtægter,
men det blev pure afvist.
Bylauget fastlagde regler for afhentning af
tang på stranden, og betalte for at så græs
og kløver på bl.a. lergravene til græsning for
dyrene.

Lauget lønnede en vægter, der bl.a. opkrævede
leje og skatter samt varslede gadestævnet.
Han fik i mange år 5 rigsdaler årligt for sin
ulejlighed, men hans hovedindtægt var et
mindre husmandssted. Fra ca. 1834 til 1860
var svenske Jonas Larsen vægter i byen. Noget
tyder på, at han var afholdt, for da han gik på
pension, fik han et par træsko af bykassen, og
et lån på et par mark i 1859. Til hans begravelse i 1866 ydede bylauget 7 rigsdaler. Byens
sidste vægter var Hans Hansen, der endvidere
var den sidste overlevende veteran fra fregatten Jylland. Hans Hansen deltog i Slaget ved
Helgoland den 9. maj 1864 som orlogsgast.
Hans Hansen var vægter fra ca. 1880, til
han blev 93 år. Han blev skatteopkræver for
Tårnby Kommune, et hverv han varetog indtil
1921. Han døde den 13.12.1939, 98 år gammel.

Der hentes tang ved stranden i Dragør. Ca. 1950.
Dragør lokalarkiv.
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det, "så snart sneen falder". Samtidig skulle
"den ene by komme den anden til hjælp':
Vedligeholdelsen af denne vej med skærver og
grus var også inddelt i parter, som de enkelte
grundejere op til vejen skulle sørge for. Det
samme gjaldt for Krudttårnsvejen, nuværende
Amager Strandvej.
I 1934 vedtog sognerådet efter indstilling af
beboerne i byen at ændre fristen for gadefejning til lørdag eftermiddag henholdsvis kl.
18 om sommeren og kl. 16 om vinteren på
betingelse af, at beboerne selv fjernede det
opfejede indenfor det nævnte tidspunkt. Den
sidste snefoged i byen var Poul Tønnesen, der
afsluttede dette job i 1960.

Hans Hansen, vægter i Maglebylille og veteran fra fregatten Jylland i 1864 død i 1939 knap 98 år. Hunden
Munter fulgte ham i mange år. Den kunne lide spiritus, og blev engangfuld af et glas punch. Ca 1935.

Lauget havde endvidere ansvaret for, at veje
og grøfter var i forsvarlig stand. Birkedommeren inddelte Amager Landevej efter regler
i en forordning af20.12.1799, så hver landsby
havde sin strækning. Maglebylille skulle sørge
for at skovle kørebanen fri for sne fra den
gamle Kastrup Bivej til skellet mellem Tårnby
præstegårds jord og Løjtegårdsvej. Snefogeden
i byen skulle sørge for at samle folk til slid30
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I 1900-tallet samarbejder kommunen i flere
sager med byen. I 1914 betalte kommunen
belysningen ved Stationsvejen og bylauget for
masterne. Efter Amagerbanens anlæggelse i
1907 og Tømmerup station bygget ved byen
var dette blevet nødvendigt. Her var meget
trafik, så vejen måtte repareres. Derfor foreslog bylauget at kommunen overtog den, men
det skete ikke.
Ved skolen, der var genoprettet i byen igen
i 1872, skulle legepladsen udvides. Til det
formål gav bykassen 2000 kr. I 1934 måtte
kommunen dog punge ud med at indrette en
indhegnet boldbane for skolens elever ved
lergravene; det betalte kommunen 200 kr. i
årlig leje.
I 1920 solgte bylauget et stykke af tanglægget
til Maglebylillebroen også kaldt Thyges Bro og

resten i 1926 mod, at byen stadig måtte hente
tang her.
I 1858 var der blevet givet tilladelse til at
placere en landingsbro ud for skellet mellem
matrikel 30b og 30c. Der var kun få fiskere
gennem årene selvom tallet steg støt fra 3 i
1860 til 9 i 1901. Broen var opkaldt efter fiskeren Thyge Nielsen.
Da lauget omkring broen blev opløst i 1937,
var der kun 7 fiskere tilbage.

Brandvæsen
På Amager har større brande hærget enkelte
landsbyer i 1700- og 1800-tallet. Gårde og
huse lå tæt side om side, så en brand kunne let
springe fra bygning til bygning. Derfor havde
landsbyerne på øen siden midten af 1700-tallet sikret sig med brandsprøjter. En brandmajor skulle årligt tjekke, at landsbyernes
sprøjter var i orden, og under ham sorterede
brandfogeder i de enkelte byer.

På Maglebylillebroen står fra højre fiskerne Johannes Theisen, Niels Peter Jacobsen, Edvard Bergman, Martin
lansen og Jan Bergman. Ca. 1922.
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I slutningen af 1700-tallet blev der oprettet en
statslig brandforsikring for landbygninger, der
påbød de enkelte gårde at have de nødvendige
brandredskaber som stiger og brandhager for
at opnå forsikringen. Samtidig var der en fast
brandmajor som skulle sørge for mønstring af
mandskab i tilfælde af brand.
Vandet til slukning af brandene hentede man
i gadekæret.
I Maglebylille blev folk kaldt sammen ved
hjælp af en tromme, en sådan brandtromme
købte bylauget i 1831. Byens brandvæsen
rykkede ud ved flere lejligheder, bl.a. i 1834
da flere af gårdene i Kastrup nedbrændte.

Petersdal og Østergård var udsat for brand i
1800-tallet. Da de lå langt væk fra landsbyen
og dermed hjælpen, fik brandene en større
udbredelse, end hvis de havde ligget tættere
på landsbyen.
Efter brandslukningerne blev der budt på
forfriskninger betalt af bykassen.
I 1861 blev brandvæsenet omorganiseret, så
det nu var sogneforstanderskabet, der skulle
sørge for brandsprøjterne. Forstanderskabet
skulle endvidere indstille en brandfoged til
amtmanden. Brandfogedens embedsperiode
var på mindst 3 år. Han havde ansvaret for, at

Brandbil kører gennem de smalle stræder i Maglebylille ved en øvelse i 1946.

brandredskaberne var i orden, og han havde
opsynet ved ildebrandene. Der skulle endvidere vælges to brandsynsmænd, der sammen
med brandfogeden skulle holde brandsyn over
alle bygninger og brandredskaber to gange
årligt. Efter brandene skulle der være brandforhør afholdt af den stedlige politimester,
I 1883 udstedte sognerådet en instruks for
formanden for vandforsyningen. Denne formand stod under brandfogedens kommando.
Formanden skulle sørge for lister over det
mandskab, der skulle pumpe, øse, køre, bære
eller lange vandet. Han skulle ikke mindst
vide præcis, hvor vandet kunne hentes. Desuden 'at de der kjøre Vand, ikke skulle møde
hverandre i snævre Gader, Stræder, eller Gyder
og standse Færdselen eller lægge Mandskabet
ved Sprøjterne hindringer i vejen."
I Maglebylille blev der som andre steder på
Amager bygget et egentlig sprøjtehus af kommunen i 1907.

I det ene hjørne af plantehaven lå sprøjtehuset.
Der stod en gammel sprøjte, den blev transporteret på en vogn ved ildebrand. Brandmændene var frivillige. De blev alarmeret ved,
at en løb rundt og truttede i et brandhorn.
Jeg kan huske en vinter søndag, hvor familien
var samlet, blev der røre ved sprøjtehuset, da
hornet lød. Det var Peter Svendsen, der var
brandfoged, og hans søn, Jacob, løb rundt og
truttede i hornet. Da vi kom ud i gården, så vi
et mægtigt ildskær over St. Magleby. Sprøjten
blev læsset på en vogn, og af sted gik det med
næsten alle byens mænd efter. Det har nok
været en af de sidste gange hornet blev benyttet. Jeg har siden læst, at det var Hellers gård,
der brændte i december 1930. (E. Z.)

Den første større brand i Maglebylille i
1900-tallet skete den 25.10.1915, da Maglebylille Mølle brændte. Foruden de lokale sprøjter
på Amager kom der hjælp fra Københavns
Brandvæsen, der var fremme førend de lokale.
Soldater fra sikringsstyrken, der var indkvarteret på øen, hjalp også til ved brandslukningen. Men det var forgæves, møllen brændte
ned og blev ikke genopbygget.
I 1926 blev det kommunale brandvæsen oprettet, men den helt lokale brandhjælp bestod
stadig et stykke tid.

Sprøjtehuset i Maglebylille. I baggrunden storkestenen
rejstfor befrielsen i baggrunden i plantehaven.
Fotograf Poul Larsen, 1968.
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Den 1.4.1939 overlod Tårnby sogneråd den
ved sprøjtehuset anbragte boring med tilhørende maskineri til bylauget. Derefter skulle
alle udgifter vedrørende vandindvindingsanlæg afholdes aflauget. Sprøjtehuset forblev
i kommunens eje, men bylauget havde fri
rådighed over det rum, hvor elektromotoren
stod.

Besættelsen
Læser man Amager Bladet den 11. april
1940, bliver man overrasket, for Danmarks
besættelse af tyske tropper to dage tidligere
omtales overhovedet ikke. Der er blot et
fotografi på forsiden, der viser chefen for det
tyske luftvåben, der sammen med sin generalstabschef studerer et Europakort. Men
med tyskernes besættelse af Danmark den
9. april 1940 ændredes livet i Danmark og
ikke mindst på Amager og i Maglebylille. For
landsbyens nærhed ved lufthavnen, der var
fyldt med tyske fly og soldater, blev en daglig
bekymring. Halvdelen af lergravene blev
eksproprieret til tyskerbarakker og luftværnsskyts. Engelske fly overfløj ofte samtidig med,
at tyskerne svarede igen med antiluftskyts.
Jorden skulle stadig dy r kes, trods fare for liv
og helbred. Kystvejen blev lukket, og det var
kun med et ausweiss i hånden, at maglebylillerne kunne hente tang ved stranden. Der
blev endvidere etableret en tysk feltjernbane
fra Tømmerup station over Maglebylille til
Dragør.
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9. april 1940
Den 9. april var vi i skole. Men det blev ikke
til meget med undervisningen. Vi hang mest i
vinduerne og så de tyske fly tage retning mod
lufthavnen. I skolen fik vi lov at gå tidlig hjem.
Nogle dage senere kom der enormt mange tyske fly. De kom fra Norge. Nogle af flyene var
beskudt og så havarerede ud. Nordmændene
gjorde jo modstand. Alle maskinerne blev
sat ned på Kastrup lufthavn. Fra bedstemors
køkkenvindue kunne vi se alle disse fly stå tæt
side om side og i flere rækker bag hinanden,
helt nede bag hovedgrøften. Det så ud som
om, de stod på bedstefars mark. Det føltes lidt
uhyggeligt i første omgang, men man kan jo
vænne sig til en del. Maskinerne skulle sikkert efterses og repareres, inden de blev sendt
videre til andre baser. (K.N.)
Den 9. april havde vi hverken telefon eller
radio. Der kom 600 maskiner i bølger. Man
var lamslået. Dengang var der kun græs som
landingsbaner.
(E. G.)

Den 9. april 1940 kom med gevaldige overfly v ninger af tyske krigsfly v emaskiner og angsten for det forestående. Ville englænderne
angribe lufthavnen? Vi blev hurtigt opfordret
til at forlade byen om natten. Størstedelen
af byens beboere kørte bort til familie eller
venner andre steder på Amager i de første 14
dage af krigen. Så faldt alt i lave, og vi blev
boende hjemme og levede os ind i alt, hvad
som derefter skulle ske! (E.T.)
Jeg gik i skole i Kastrup og gik i første klasse,
da krigen brød ud. Mor var lidt nervebetonet, så hun holdt os hjemme den 9. april. Det

gjorde de andre i byen vist også. Men også
dagen efter holdt hun os hjemme. Så ringede
far til skolen og fik af Feldvoss at vide, at de
trygt kunne sende børnene af sted, der var
arrangeret beskyttelsesrum i kælderen på
skolen. (G.P.)
Da vi boede lige ved lufthavnen, havde vi de
tyske maskiner tæt på. Far var klar over, at vi
måtte flytte. Da vi havde et godt sammenhold
i familien, blev vi indlogeret rundt omkring.
Far fandt først et nyt hus til os i september.
(G.M.)

De tyske soldater ankommer

En smuk sommerdag skete der sære ting.
Fra Amager Landevej kom en tysk militærvogn med en beboelsesvogn spændt bag på
ind gennem vores indkørsel. Den kørte over
banelinien ned forbi drivhusene og ned til
tværvejen. Der blev beboelsesvognen spændt
fra og parkeret i vejens venstre side. Seks tyske
soldater sprang aflastbilen og gav sig til at
slæbe bagage ned. Og så gik de i gang med at
indrette sig i "prærievognen': som vi kaldte
den. Vi stod selvfølgelig, nysgerrige som vi
var, og fulgte sceneriet på passende afstand .
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Tyske soldater på vej ad Lufthavnsvejen. 1945.
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Der boede soldaterne så i ret lang tid. Vi oplevede tit at se dem gå tur på mistbænkepladsen
til at begynde med. Men det fik ende. De har
nok fået strenge instrukser fra "Førerhovedkvarteret': Men igennem indkørslen skulle de
jo, når de gik i byen. Efterhånden fik soldaterne en barak stillet op. Der kom også skilte
op ved indkørslen, som viste ned til det lille
kompagni. Mine forældre havde meget travlt
med at forsøge at få Ole, Hans Chr. og Birger
til at lade være med at pille skiltene ned. Man
kunne aldrig vide, hvad det kunne føre til.
(K.N.)
Der kom en masse danske arbejdere og håndværkere, som udbyggede lufthavnen og lavede

barakker. Det var mange måske 1000 mand
med store lastbiler. Jeg husker endnu navnet
på entreprenøren, Max J. Madsen. Som dreng
var der mange oplevelser med de tyskere, der
boede i barakkerne. Det var fly v esoldater, som
var søde og rare ved os drenge.
Byen ned til lufthavnen var spærret ved gadekæret og skydehuset med en bom, og den blev
passet af C. Berg, som var reservebetjent. Man
skulle have et ausweiss for at komme igennem. Men for os drenge var der ingen problemer. (S.S.J.)
Tyskerne byggede barakker i lergravene, hvor
de boede, de var ret fredsommelige. De købte
sandkager hos fru Susse. Vores hund fulgte
efter dem og fik sandkage. "Du er ikke spor

Der bygges beskyttelsesrum i Kastrup ved Søvang Alle. 1940.
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dansksindet" sagde jeg til hunden. Tyskerne
købte også smør, som de sendte hjem. (E.G.)

Beskyttelsesrum
Der blev bygget beskyttelsesrum bagved
plantehaven, men det blev vist mest brugt af
tyskerne. (E.G.)
I de første år af krigen rendte vi over til
bedstefar i deres kælder med hovedpuden
over hovedet. Vores mor bad os om at lægge
vores tøj parat om aftenen. Til sidst byggede
far og karlen et beskyttelsesrum inde i haven, en jordhule med træstiver. Men der var
klamt om efteråret, så regnede det ned, og der
stod vand. Engang var hønsene også kravlet
derned, så vi endte igen med at rende over til
bedstefar. (G.M.)
På "Elmebo" skulle vi have indrettet et beskyttelsesrum. Vi stillede stole fra haven ned i
kælderen og lagde tæpper derned. Der kom
bedsteforældrene over, når der var luftalarm.
Ved vore senge stod en taburet med luftalarmtøj lagt parat. Ved forvarsel fløj vi op og fik
"lufttøjet" på og så ned i kælderen. (K.N.)

Luftalarm
Da Gestapos Hovedkvarter, Shellhuset, i marts
1945 blev angrebet og brændte under krigen,
havde englænderne overrumplet tyskerne, så
sirenerne havde ikke lydt. Vi havde et indhegnet stykke, hvor far kørte med slæbebræt,
og der gik et projektil ned lige ved siden af
ham. Han rystede, da han skulle spænde fra
og råbte på Erik for at få hjælp dertil. Først da
lød sirenerne. (G.P.)

Rundt omkring byen blev der bygget 3 batterier med store kanoner samt et par barakbygninger med maskinkanoner oppe på taget,
de var anlagt for at beskytte lufthavnen for
angreb fra engelske fly v emaskiner. Jeg husker
første gang, der blev blæst luftalarm, det var
en betjent med et horn, der gik igennem byen.
(S.S.J.)
Efterhånden vænnede man sig til besættelsen
og med diverse luftalarmer. Der skete jo ikke
de store bombardementer. Så hen ad vejen
kom bedstefar og bedstemor ikke mere over
og gik i kælderen. De stod op og satte sig ud i
gangen.

.

.

Alle bygninger i Københavns Lufthavn Kastrup var
camouflerede under besættelsen. 1945.

Lidt efter lidt nægtede far at gå i kælderen.
Han tog noget tøj på og satte sig ned under
lofttrappen. Så det endte med, at vi alle blev
samlet der. Det var også ulige hyggeligere end
at tørne ned i kælderen. Og så var der ikke
så langt til køkkenet og en rar kop kaffe efter
afblæsningen. (K.N.)
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Tysk barak i Dragør. 1945.

De seks tyske soldater nede på marken blev
efterhånden til flere. Man begyndte at køre
store barakker ned og stille dem op et pænt
stykke fra hovedgrøften. Der blev bygget en
hel kaserne, og efterhånden talte vi 5 kanonstillinger med volde og sandsække omkring.
Nu kunne det gå hedt til under luftalarm, når
engelske jagere kom hen over området. Så
blev der skudt fra begge sider, så det kunne
forslå. Det var værst for drivhuse og mistbænkevinduer. Der blev ret mange reparationer bagefter, og man fandt granatsplinter af
forskellig størrelse under hullerne.
Det hændte engang, at far var med et hold
folk, bl.a. vore faste "koner': nede for at plante
blomkål lige omkring de tyske stillinger.
Plantningen foregik ved, at man havde en
markør. Den lignede en overdimensioneret
rive med fem kraftige rivetænder af træ. Den
blev trukket over den nylig pløjede og harvede jord. Og så fik jorden en omgang med et
slæbebræt bagefter. Markøren trak så fem fine
lige rækker til at plante i. En eller to mænd,
som oftest bedstefar selv, gik så i rækkerne og
38
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lavede huller med et forbor. Og bagefter kom
"vore damer" på deres knæ med plantepinde i
hænderne og med helgolændere på hovederne
sammen med far for at plante kålen.
Så blev der luftalarm. Folkene på marken fortsatte deres arbejde, indtil en kraftig skydning
begyndte både fra kanonerne og fra fly v erne.
Det var så bare med at komme ned mellem
rækkerne på maven. Fru Dirchsen kravlede
tæt om bag ved far og sagde: "Nu lægger jeg
mig her, for du bliver nok først skudt". Det
gik trods alt ikke så galt. Alle kom hele og
velbeholdne hjem igen. Far måtte have en passerseddel for at køre med folkene i marken.
Vi andre kom sjældent længere end til tværvejen. Der var efterhånden også sat vagter ud i
området. (K.N.)
Hos Hans Corneliussen havde de en beskyttelseskælder, det var deres kartoffelkælder, så
jeg pakkede legetøj og andet tøj sammen de
to første gange, vi skulle derned. Senere sad
vi ude på bænken og fulgte med, når de skød
og råbte på tysk på batterierne. Vi kunne høre
de engelske fly v ere, det var altid om aftenen,
det foregik. Der var lysspor i granaterne, så
det var som fyrværkeri for os drenge. Men
jeg husker engang om dagen, der kom nogle
engelske fly v ere meget lavt. Da tyskerne skulle
skyde på dem, gik granaterne ud gennem
siden på rækværket på bygningen, og hos
købmand Lind ramte de taget. (S.S.J.)

Razzia
Vi havde jævnlig små oplevelser med forskellige former for razziaer, hvor tyske patruljer
havde spærret Amager Landevej af. Så måtte

Patruljering a f CB betjente ved Maglebylille. Det var dog ikke dem, der foretog razzia, det var tyskere eller deres
danske håndlangere. Ca. 1941.

vi af cyklerne, mens de undersøgte, om vi
havde våben eller illegale blade på os. En dag
havde jeg været i byen og købt en køn begonia
til en værtindegave. Vi skulle i byen om aftenen. Så blev vi stoppet af tyskerne. De kiggede
efter våben og så grundigt efter i lommer og
tasker. Den stakkels begonia blev der klappet
og klemt på, så den var totalt molesteret, da
jeg kom hjem med den.
En anden oplevelse var engang, da Hans Chr.
og jeg kørte hjem en aften ved 10-tiden. Da
kom en sort bil fra Tømmerupvej med to
mænd i sorte uniformer og med hvert sit maskingevær over skulderen. De standsede os for
at se efter våben. Det viste sig at være danske
hipofolk. Fy for Søren! Vi blev klappet på og

set efter i tasker og poser, og fik så lov at køre
igen. Men vi var da blevet så forfjamskede, at
vi stak cykellygterne i lommen og sad med
vore legitimationskort i hånden, da vi kom på
cyklerne igen. Vi var heldigvis lige i nærheden
af Elmebo; svært betryggende. (K.N.)

Modstandsbevægelse
Danske vagtfolk kom i deres eget tøj op til
Jacobsens gård, så fik de tysk uniform på. De
så noget sølle ud, når de kom, men de gik vagt
omkring lufthavnen. En af vagtfolkene blev
skudt i 1944, faderen fulgte efter rustvognen
med en ung pige på stangen. Efter denne
episode blev der i knap en måned indført en
streng spærretid i Maglebylille alene fra klokken 17 til kl. 5 om morgenen. Anføreren for
Maglebylille - den levende landsby
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Frihedskæmpere holder vagt ved Søndergården efter befrielsen.1945.

vagterne boede oppe på Amager Landevej, der
hvor bageren lå. Han havde kone og tre børn.
Han hundsede med vagterne, så de var bange
for ham. Efter krigen viste det sig, at han var
med i modstandskampen. Holger, min mand,
fortalte, at han havde været sammen med
ham, og han havde selv fortalt, at konen ikke
turde gå udenfor en dør i den tid. De blev
senere skilt. Dobbeltlivet ødelagde hans liv.
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Der var flere i byen der var med i modstandsbevægelsen og gemte bl.a. våben, f.eks. Poul
Tønnesen, Poul Corneliussen og Ahrenkilde.
Erik Westh blev taget og døde i Neuengamme.
Der er en mindeplade over ham i Mindelunden. De fandt ham aldrig. Flere år efter inviterede hans gruppe moderen hjem i anledning
af hans fødselsdag. (E.G.)

Jan Dirchsen fra St. Magleby fortæller i sine
erindringer bl.a. følgende om frihedskampen
på Amager:
Engang i sommeren 1944 kom Christian
Christiansen, Marienlyst, og spurgte om jeg
ville være med til at danne en gruppe i St.
Magleby. Man satsede på skytteforeningsfolk
til at lede dette arbejde, med folk som ikke
længere var aktive indenfor ledelsen. Knud
Ahrenkilde, Maglebylille, skulle være chef for
det kompagni, som skulle omfatte Amagerland. Georg Hansen, Maglebylille og L.P. Nielsen, Ullerup, skulle være delingsførere. Det
var et svært spørgsmål at skulle tage stilling
til, risikoen ved dette kendte man ikke, men at
den var der, vidste man.
Knud Ahrenkilde fik at vide, at hvis der kom
en mand på grønttorvet med en sæk generatorbrænde til ham, så var det en svensk
Husqvarna maskinpistol i sækken. Fik han
derimod besked på, at han kunne hente et læs
hestegødning et nærmere angivet sted, så var
der en kasse håndgranater med. Mange ting
gik over broerne fra grønttorvet i amagervogne, da tyskerne næsten aldrig rodede gartnervognene igennem, når de passerede broerne.
Senere blev disse ting afhentet af ukendte
personer på Christianshavn eller andre steder
på Amager, gerne med opgivelse af et navn.
Maskinpistolen kom først i sidste øjeblik.
En dag fik Knud Ahrenkilde besked om at
hente et læs hestegødning til sine champignoner. Han lod læsset stå, til folkene var gået. I
bunden af vognen stod en kasse håndgranater.
Vi havde aftalt, at var der noget, vi ikke kunne
tale åbent om i telefonen, skulle han sige "kan

det passe dig, at jeg kommer og ser på de store
rødbeder i aften''. Så da han ringede og spurgte, om jeg kunne komme og se på de store
rødbeder, var jeg klar over, at der var kommet
noget. Jeg cyklede derfor derud om aftenen.
Vi kiggede noget på disse fyre og var ikke meget for at røre ved dem. Knuds soldatertid ved
livgarden lå så langt tilbage, at håndgranater
endnu ikke var i brug, i hvert fald her i landet.
Jeg kendte nok håndgranater fra min egen
soldatertid, men af en helt anden udformning.
Vi læste anvisningen igennem så godt, vi
kunne, og blev enige om ikke at udlevere dem
før højst nødvendigt. Da det var blevet mørkt,
gravede vi kassen ned i hans store kompostbunke. Her lå den til natten mellem 4. og 5.
maj.15
Jan Weichel har i Amager Bladet fortalt, at
frihedskæmperne på Amager øvede sig i at
skyde i Ahrenkildes champignonkælder. Det
skete til trods for, at tyskerne gik vagt lige
uden for på den anden side af hegnet. Måske
var det netop derfor, at det var et sikkert sted
at foretage skydeøvelser. Weichels møder med
Ahrenkilde foregik altid i badmintonhallen på
Gammel Kirkevej, hvor de begge spillede, og
hvor de kunne tale sammen uforstyrret. 16

Barn under besættelsen
Vi havde jo ikke rigtig forståelse for krigen
som sådan, men de fleste af vores tumlepladser røg bl.a. lergraven. Her blev bygget
en hel lille by af barakker med officersmesse
og kantine og biograf, hvor der blev vist
tyske propagandafilm. På gadekæret spillede
Maglebylille - den levende landsby

15 Jan Dirchsens
erindringer: Fra
krigens tid, Dragør
Lokalarkiv.
16 Amager Bladet
31.3.1990.
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tyskerne curling, når der var is på kæret. Det
var første gang, man så sådan noget. Når det
var fastelavn raslede man jo med små bøsser.
Når det foregik i barakkerne hos tyskerne,
måtte man hjem og tømme dem, for de blev
hurtigt fyldt med penge. Ligeledes sad jeg på
et par kasser og solgte grønsager og blomster
til arbejderne, når de skulle hjem fra arbejdet
på lufthavnen.
Når tyskerne marcherede igennem byen var
der hornmusik og sang.

I Hans Corneliussens have, der gik ud til
rundkørslen ved sprøjtehuset, havde vi bygget en hule oppe i træet. Jeg tror nok, vi røg
i smug, det var blå eller gul Nordstate, og så
lavede vi snydepakker. Det var små pakker,
vi lagde ud på vejen og bandt sytråd i. Når så
nogen, især tyskere, prøvede at samle dem
op, hev vi i snoren, og de blev selvfølgelig klar
over, de var blevet narret.
Vi havde vel nok dengang de værste vintre,
jeg kan huske, især 1943 blev der kastet sne i

Tyskerne okkuperede Østergård og havde her en tysk forpagter. Forpagter Schultz står som nr. 2 fra venstre. Ca.
1942.
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tre etager, så det gik helt op til el-ledningerne.
Det var koldt at skulle i Kastrup Skole, når
det frøs ca. 30-35 grader. Men dengang havde
man jo plusfour som benklæder, eller som de
blev kaldt "pludderbukser". (S.S.J)

Generalstrejken i 1944
Jeg husker også, at der var generalstrejke
under krigen, så mange fra København kom
til byen og købte grønsager på gårdene. Jeg
skulle med Poul til Polensgade i Sundby med
grønsager til Peter Hansen, og da vi skulle

hjem ad Østrigsgade blev vi beskudt af tyskerne, men vi blev ikke ramt, gudskelov. (S.S.J.)

Konfirmation under besættelsen
Hans Chr. og jeg blev konfirmeret på samme
dag, den 6. april 1941. Jeg nåede at blive 15 år.
Der blev holdt en fin fest for os på Elmegård. I
anledning af festen var der indkøbt et dannebrogsflag. Vi havde ingen flagstang. Flaget
blev hængt op på storstuens gavlvæg. Det
sørgede Poul for. Hele familien var samlet.
Man strømmede til fra Lolland og Sjælland

Elmegård, Amager Landevej 275. 1910. Gården, der stadig eksisterer, hører under Tømmerup og er derfor ikke
med i bygningsregistranten.
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samt familie og venner fra Amager. Folk fra
provinsen kom ind med tog. Deres biler var jo
klodset op. Vi havde en dejlig festdag. Bagefter
skulle der sørges for diverse overnattende gæster. Der var da heldigvis plads. Og hjemme
på Elmebo rykkede vi sammen, så der kunne
også overnattes.
Den 8. april 1945 skulle vi fejre Solvejgs konfirmation. Men den 23. marts blev Hans Chr.
18 år. Så mor var temmelig ulykkelig over, at
måtte fortælle Hans Chr., at der ikke kunne
blive nogen fest på hans fødselsdag. For alt,
hvad vi havde af overskydende rationeringsmærker, var lagt hen til konfirmationen.
Så trådte Birger Engstørn i aktion. Han fik sat
vores unge venner ind i situationen. De måtte
ikke sige et ord til Hans Chr. De skulle lige
bede deres respektive mødre om et kaffemærke eller bare et par skefulde kaffebønner samt
måske lidt kage til kaffen. Der var smalhals
på alt muligt, og konfirmationen lurede i
baggrunden. Mor blev sat ind i sagerne, men
sagde heller ikke noget til fødselaren. Det blev
jo i starten en noget beskeden fødselsdag for
Hans Chr. Men kl. 19 ankom 10-12 meget oplagte unge mennesker med gaver og fourage,
som mor fik ud i køkkenet. Sikke en overraskelse for Hans Chr. Han blev så glad, at han
var helt stum en lille tid. Det blev en særdeles
fin og livlig fest. Han fik bl.a. et par grammofonplader. Efter kaffen blev spisebordet flyttet
til side, og så dansede vi og havde det herligt
til langt ud på de små timer.
Så kom Solvejgs konfirmation. Hele familien
var jo inviteret samt nogle af fars og mors
44
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venner. Den store stue var "rigget" til med
bordpladerne på bukkene og dannebrogsflaget hængt op på gavlvæggen. Men alle de,.
som boede på Lolland, måtte melde afbud.
Der gik ingen tog. De par stykker, der kom af
sted, var helt sikkert udsat for jernbanesabotage. Der stod mor så med mad i overskud til
en god fest. Hvad gør man så? Man ringer til
"Lykkehøj': Heldigvis sagde de ja, så det endte
med, at vi fik en meget dejlig fest ud af den
konfirmation.

Befrielse
Jan Dirchsen fortællere videre om befrielsen:
Om aftenen den 4. maj 1945 hørte jeg som
sædvanlig den engelske radios udsendelse til
Danmark og fik her meddelelsen om tyskernes kapitulation. Jeg afventede nu spændt,
hvad der ville ske. Da klokken var halv to,
kom Georg Hansen fra Maglebylille med ordre til straks at møde hos Knud Ahrenkilde på
Maglehøj i Maglebylille, hvor vi efterhånden
samledes fra hele Amager. De fleste kom på
cykel, men Anders Jacobsen, Skovgård, kom i
lastbil. På denne læssede vi vores håndgranater og en maskinpistol, som kort forinden var
havnet hos Knud Ahrenkilde.
Da klokken var ca. 4 om morgenen begav vi
os af sted mod det opgivne mål, Dronningensgade 68 lige overfor Vor Frelsers kirke.
Det var mørkt og det øsregnede. Det blev en
ejendommelig tur, man havde indtryk af, at
denne nat var fuldkommen lovløs. Tyskerne
så vi ingen af, de foretrak klogelig at holde sig
inden døre.

Folk strømmede til lufthavnen efter befrielsen. Maj 1945.

Jan Dirchsen fortæller videre om den tragiske
nedskydning af handelsgartner Einar H. Hansen fra Ullerup, som havde været med lastbilen og var blevet skudt ned af nogle forbipasserende. Hvem de var, ved man stadig ikke i
dag. Gruppen blev senere ført til Tøjhusgården, og fordelt i nye delinger og nu skulle høre
til Slotsholmsbataillonen. Her holdt man på
skift vagt. Søndag den 6. maj var Ingeborg og
Aff Ahrenkilde inde for at besøge Amagergruppen. Først tirsdag den 8. maj blev de, der
dårligst kunne undværes hjemme, sendt hjem.
5. maj har vi jo alle sammen en skøn erindring om. Man var jo totalt euforisk. Hev
mørklægningsgardinerne ned og tændte masseraflevende lys. De næste mange dage til-

bragte vi med at cykle ned på lufthavnen eller
køre til byen og deltage i den fælles jubel. Vi
havde jo ingen flagstang. Men Hans Chr. gik
i laden og fandt en lang smal bjælke og et par
gode 7-tommer søm. I toppen af bjælken havde han skruet en stor øsken fast og en mere
nede ad stangen. Og så fandt han en god lang
line. Dette skønne eksemplar af en flagstang
blev båret op på Hans Christians værelse, som
havde en lille kvist ud mod Amager Landevej.
Der blev vinduet smækket op, stangen ført
ud og slået fast i vindueskarmen med de store
søm. Og så blev vort dannebrogsflag hejst for
første gang på en stang. (K.N.)
Efter krigen måtte tyskerne hjem. Schultz, der
var bestyrer på Østergård, kørte af sted med
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Engelsk soldat skriver autograf i lufthavnen. Maj 1945.
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en hest og en charabanc. Men da han nåede
Storebælt tog man hest og vogn fra ham.

Jeg fik for øvrigt den første banan i 1949.
(E.G.)

Nogle af pigerne fra byen arbejdede i tyskernes kantine. De hentede en fra byen, Grethe,
som havde kendt en tysker, men de klippede
ikke hendes hår.
Den 4. maj om aftenen var vi ovre hos Claus
Christiansen og Bromers. Min mor og far var
aldrig blevet kysset så meget som den aften.

Afviklingsudvalg
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Indenrigsministeriet nedsatte i maj 1945
et afviklingsudvalg. Udvalget registrerede
hvilke installationer tyskerne havde bygget
samt hvor, og hvilke gårde, der var blevet
beslaglagt, og hvilken erstatning ejerne kunne
forvente. I beskrivelsen af ejendomme ved
Kastrup Lufthavn m.m. fremgår det, at mange

Tyskerne forlader lufthavnen og Maglebylille. Maj 1945

barakker, bunkers, et lazaret, en brandstation
m.m. i løbet af besættelsen var blevet opført
og benyttet af tyskerne på Maglebylilles jorde.

Tale ved indvielsen af Storkestenen i
Plantehaven
På 1 årsdagen for befrielsen blev storkestenen
flyttet fra gadekæret og rejst som mindesmærke over befrielsen. Ved afsløringen af mindesmærket den 5. maj 1946 sagde oldermanden,
Albert Tønnesen følgende:

Når vi i dag rejser en sten, der bærer inskriptionen "For Danmarks Befrielse': så er denne
inskription ikke grebet ud afluften, så er det
fordi, at vi alle føler dette, som det største og
det bedste vi i vor generation har oplevet. Her
i Maglebylille havde vi besættelsesmagten
meget nær inde på livet af os, meget mere end
folk i almindelighed på landet, og derfor led
vi alle så meget mere under besættelsens tryk.
Den red os som en mare, og befrielsen hilstes
med ustyrlig glæde. Når vi i dag på Danmarks
Maglebylille - den levende landsby
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Afsløring af mindesten for befrielsen. Stenen dækket afflag ogforan stenen Albert Tønnesen. 5. maj 1946.

befrielsesdag er samlet her, er det naturligt, at
vi lader tankerne gå tilbage til d. 4. maj i fjor.
Kan De huske, hvor vi jublede, da budskabet
om kapitulationen kom, kan De huske, da vi
med sydlandsk temperament for ud på gader
og stræder for at vise vor glæde. Derefter kom
en mørk og regnfuld nat, hvori jeg fik min
største oplevelse for os som skulle møde på
vor post, var det alvor, men bag denne alvor
lå der en dyb og inderlig glæde. Denne nat
var vel nok den længste for utallige danske
patrioter i tyske fængsler, men omsider slog
befrielsens time og da vi nærmede os dette
48

Maglebylille - den levende landsby

klokkeslæt, brød solen igennem og skinnede
på tusinder af frie danske flag, der smældede
mod den klare blå himmel. Det var betagende
øjeblikke, hvor man bad en stille bøn med tak
for, at meget dansk blod blev sparet ved denne
befrielse.
Vi vil også på denne dag lade tankerne gå
tilbage til dem, som vi skylder så megen tak
for vor befrielse, først og fremmest de allierede stormagter, som blødte på Europas
slagmarker, dernæst alle danske patrioter, som
med livet som indsats gik ind i kampen mod
tyskerne og led i tyske fængsler og koncen-

trationslejre og endelig den underjordiske
hær selv om dennes indsats kun var at bære
armbindet, heldigvis må vi sige, og navnlig
alle dem, der gav deres liv for Danmarks fri hed og selvstændighed. Guds fred vore døde
i Danmarks rosengård, Guds fred med dem,
som bløde af dybet hjertesorg. Ære være deres
minde.
Jeg vil her stille det forslag, at vi maglebylillere, hvert år den 5. maj uanset hvor stenen står,
og hvor hver især befinder sig i landet, samles
om stenen og mindes Danmarks befrielse og

vor kære gamle by, for før eller senere bliver jo
den meningsløse skændelsesgerning til virkelighed, at vor by udslettes.
På byens vegne vil jeg rette en tak til sognerådsformand Rich. Jakobsen og lodsejer
Erlandsen.

Ekspropriering
Ministeriet for offentlige Arbejder nedsatte
i 1918 en luftfartskommission, der i 1920

Københavns Lufthavn, Kastrup. Den planlagte lufthavns fremtidige areal. 1920.
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Kastrup Lufthavn, hangar 1. Ca. 1925.

barslede med et forslag om at anbringe en
lufthavn på østsiden af Amager udfor Maglebylille. Det var meningen, at det skulle være
en lufthavn for både fly, der skulle lande på
vandet og for fly til landing på jorden. Kommissionen foreslog, der skulle eksproprieres
320 ha., og man gik straks i gang med at
ekspropriere. I første omgang var der kun
behov for 120 ha., resten blev forbeholdt senere udvidelser. De overskydende arealer blev
derefter udlejet til de tidligere ejere.
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Eksproprieringerne rejste en storm af protester fra beboerne i Maglebylille, amagerproducenter, lokale handlende, den lokale
naturfredningsforening og Tårnby Kommune.
Man mente, det var i strid med grundlovens
paragraf om ejendomsrettens ukrænkelighed.
Da eksproprieringerne begyndte i 1921 medførte det en række retssager bl.a. rejst af ejeren
af Peters dal og Tårnby sogneråd. Sognerådet
klagede over tabet af ejendomsskatter og
vejanlæg. Men protesterne var frugtesløse,
for arbejdet gik i gang med det samme. Store
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Det fredede område fra stien til kysten set mod nord. 1922.

arbejdsstyrker begyndte at nedrive den store
gård Petersdal, og fælde alle hegn og træer
i remisen. Dernæst planerede 40-50 mand
arealerne med håndkraft, og kørte jorden væk
i trillebøre. Nationalmuseet gik i gang med at
udgrave de gamle bronzealderhøje, resultatet
af dette er omtalt et andet sted.
Den første del aflufthavnen var færdig i 1923,
men den blev først indviet og taget i brug i
1925. Efter nogle få år blevyderligere dele af
de udlejede jorder inddraget under lufthavnen.

Erstatningssummen på bylaugets jorde udgjorde 18.835 kr., heraf fik de fire hårdest ramte gårde, der helt kom ind under lufthavnens
domæne, 8385 kr., resten tilfaldt bykassen.
I de følgende år fik bylauget tinglyst deres
ejerskab til byens fælles jorder, da staten satte
spørgsmål ved det. Den 4. august 1939 blev
bl.a. disse jorder eksproprieret til lufthavnen.
I den anledning indgik Maglebylille bylaug i
1940 en forpagtningskontrakt med lufthavnen. Den omfattede ca. 24.000 m2 agerjord og
Maglebylille - den levende landsby
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24.000 m2 græsarealer. For dette skulle bylauget årligt betale 645 kr. Kontrakten blev dog
opsagt 1.5.1940 for området omkring gadekæret og lergravene, og i 1941 for resten p.g.a.
den tyske besættelse af lufthavnen.
Den 5. april 1941 blev engarealet mellem
lufthavnsstien, der gik langs kysten til Dragør,
fredet. Det betød, at der her ikke måtte opføres bygninger af nogen art, eller anbringes
master eller boder. Arealet måtte heller ikke
beplantes, hvis det kunne forringe udsigtsforholdende. Denne fredning blev ophævet af
Fredningsplansudvalget for København, Frederiksborg og Roskilde Amter d.10.11.1976.
Det skete sandsynligvis af hensyn til, at
lufthavnen skulle udvide ved opfyldning ud i
Øresund.
I juli 1945 blev der holdt et ekstraordinært
by m øde på Løjtehus i anledning af en forestående udvidelse aflufthavnen, der ville udslette
Maglebylille.
Bylaugets bestyrelse samt gartner Knud Ahrenkilde og en repræsentant fra Tårnby sogneråd skulle samarbejde med en sagfører om
at få beslutningen omstødt. Men også denne
gang var det forgæves at protestere.
Planteudvalget under Almindelig dansk
Gartnerforening og Amagerlands Producentforening havde tilsendt ministeriet analyser af
jordens bonitet. At den var ideel til dy r kning
af grønsager prellede af på myndighederne.
Det samme gjaldt producentforeningens
følgende udtalelse: "Tvinger man nu de
bosiddende Amagere i Maglebylille og Store
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Magleby til at fraflytte den højt kultiverede
gartnerjord, er det ensbetydende med, at de
kommer ud for store vanskeligheder med at
finde passende jord til det vante erhverv og
ikke mindst jord, der ligger i passende afstand
af Københavns grønttorv. Tager man foranstående i betragtning er erstatningsspørgsmålet
af største betydning for lodsejerne og særlig
den, der helt skal flytte andetsteds hen:'
I april 1946 gik Kgl. Kommissarius Th.
Terndrup og hans kommission i gang med
eksproprieringerne, "klogeligen startet med
nogle villaer og sommerhuse ved Lufthavnsvef' som det stod i Politiken. Avisen interviewede byens oldermand, Albert Tønnesen,
som fortalte, at de 70 berørte grundejere
næsten alle havde rødder langt tilbage i tiden
i byen og nu måtte forlade den og flytte helt
til Sjælland, hvor det var meget svært at finde
tilsvarende god jord. Derfor mente han også,
at de oveni erstatningssummen skulle have et
beløb for den forringede erhvervsmulighed.
Højesteretssagfører Hartvig Jacobsen støttede
dette udsagn og mente, at Maglebylille repræsenterede en værdi af ca. 20 millioner. Finansudvalget havde dog bevilget 6.5 millioner kr.
til de 226 ha., som også inkluderede jord i St.
Magleby.
Eksproprieringen blev afsluttet, hvilket betød
en dødsdom over byen.
Kun en enkelt kom i befippelse til at skrive
under på erstatningstilbuddet, alle andre nægtede. Højesteretssagfører Hartvig Jacobsen
prøvede at påvirke Ministeren for offentlige

Arbejder, Niels Elgaard. Men ministerens svar
den 20.12.1945 var bl.a. følgende:
"På grundlag af det således foreliggende har
jeg derefter måttet konstatere, at der igennem
årene er foretaget meget stærke indgreb i en
hel række ejendommes forhold. Ikke alene
derved, at der er foretaget afståelser af arealer,
men også ved de stedfundne servitutpålæg.
De pågældende ejendommes karakter er
derfor væsentlig forandret ved de forestående
foranstaltninger, og valget står i virkeligheden
imellem at føre de allerede tidligere foretagne
indgreb videre, eller at skabe en fly v eplads et
helt andet sted, hvad der utvivlsomt ville skabe endnu større ulykke overfor de landbrugsejendomme, som det i så fald ville komme til
at gå ud over.
Da yderligere sagen ligger således, at min forgænger i ministerier et par dage før ministerskiftet har givet Kommissarius bemyndigelse
til at foretage det fornødne til sagens fremme,
og rigsdagens finansudvalg har bevilget de
nødvendige pengemidler til arealerhvervelsen,
anser jeg det ikke gennemførligt på nuværende tidspunkt at ændre de engang foretagne
planer:'
Sagen var dermed afgjort. Finansudvalget
havde som nævnt bevilget 6,4 millioner kr.,
men erstatningerne kom til at udgøre 1 million kr. mindre, så udvalget må have være godt
tilfreds, da man mod sædvane hermed fik et
overskud. Erstatningerne blev udbetalt den
1.4.1947. Den største udbetaling fik handelsgartner Knud Ahrenkilde, i alt 315.000 kr., der
omfattede 70.381 m2 og et stort gartneri med

bolig. Mens en anden større gammel gård tilhørende Bodil Christiansen kun fik 39.000 kr.
for bygninger og at areal på 3.307 m2, hvilket
tyder på, gården tidligere har afgivet jorder til
lufthavnen.
De beboere, der blev boende måtte i de kommende år betale en høj husleje. Nogle mener,
det var
4 % af deres erstatning, men det er vanskeligt
at gennemskue. De 4 % var forhøjelse af forpagtningen i løbet af 1950 'erne.
Der gik 22 år før lufthavnen endelig overtog
og nedrev hele landsbyen med bulldozer.
Dermed åd huslejen eller forpagtningsafgiften
nærmest erstatningen op. Det betød, de fleste
ikke havde kapital til at investere i nye ejendomme. Men staten havde stort set fået sine
udbetalte erstatninger hjem i kassen igen.
Lufthavnen havde afventet beslutningen,
om den skulle flyttes eller udvides på stedet.
Selvom man i april 1969 vedtog loven om en
storlufthavn på Saltholm, skulle landsbyens
beboere flytte samme år. Der var nemlig planer om at bygge en ny teknikergård og et kontroltårn i Maglebylille. Beboerne her forsøgte
at få taget de gamle erstatninger op til fornyet
overvejelse og henvendte sig til folketinget
men forgæves.
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Luftfoto over Maglebylille. Se tegning næste side. 1951.
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Mange turister besøgte Magleby/i/le specielt da rygterne om landsbyens endeligt blev kendt. Her er en familie på
besøg i 1968. Fotograf Kristian Garnstrup.
I

En gård i Maglebylille nedbrydes for at give plads til udvidelse a f Københavns Lufthavn, 1969.
Fotograf Ulf Nielsen.
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Barndommens by

De tilbageblevne maglebylillere havde håbet, at faren var drevet over, da lufthavnen
ikke fuldbyrdede sine planer med byen efter
krigen. Helt trygge følte de sig, da loven om
en storlufthavn på Saltholm blev vedtaget i
folketinget. Derfor kom den endelige opsigelse som et chok. Tårnby Kommune nægtede
at give nedrivningstilladelse til de sidste huse,
før beboerne der havde fået et nyt sted at bo.
Selvom flere af de oprindelige beboere var
flyttet, havde lufthavnen genudlejet husene
og gårdene, så kommunen mente, lufthavnen
selv var skyld i dette forhold.

Som det fremgår af de følgende beretninger
dannede lergravene og gadekæret i høj grad
ramme om børnenes leg. Lergravene blev
tidligere benyttet til at hente bygningsmaterialet ler, og det skabte de omtalte huller og små
bakker. Gadekæret blev bl.a. brugt til at hente
vand ved ildebrande.
Flere af fortællerne var så knyttet til byen, at
de foretrak at bo hos deres bedsteforældre,
selvom forældrene boede et sted udenfor
landsbyen.

Med undtagelse af en enkelt bygning, der
skulle bruges af lufthavnen blev de sidste bygninger i landsbyen revet ned i januar 1970.

I Maglebylille opvoksede vi i et dejligt samfund. Der var ingen problemer med børnehaveplads eller fritidshjem, for mor var altid

Piger fra Maglebylille, Elly, Lise, Grethe, Edel, Lillian, Edel, Gerda og Birthe. Ca. 1930 'erne.
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hjemme, eller også var bedstemor. På de fleste
gårde boede der nemlig 3 generationer. Vi
havde tante boende hos os. (G.M.)
Maglebylille var en meget hyggelig by, hvor
alle kendte hinanden. Gik vi på gaden nejede
vi eller hilste på dem, vi mødte. (G.P.)

Sommerlege
Vores hus lå mellem hjulmandens værksted og
mælkemandens hus på vejen, der gik ned til
gadekæret og lergravene. Lige overfor boede
Ane og Peter Nielsen, de var søskende, og de
var også gamle. Jeg løb tit over og fik pjaskeæg
af Ane. Peter Nielsen havde en grammofon,
som spillede med valse.
Lergravene lå noget lavere end vejen, så der
var en lille bakke, vi brugte til at trille påskeæg på. Selve lergravene bestod af en masse
huller, hvor der næsten altid stod vand i. De
var ikke ret dybe, så der kunne vi soppe og
fange salamandere om sommeren. (R.R.)
Lergravene, som lå på den anden side af skydehuset, var vel nok en af de bedste tumlepladser for børn, man kunne tænke sig. Her
fangede vi haletudser, salamander, frøer og
dafnier, og legede røvere og soldater. Ellers var
der også engang, hvor vi rendte og sparkede
til en gammel bowlerhat. Pludselig kom der
nogle pengesedler ud af foret. Det var skik, at
folk gemte penge rundt omkring. Men hvis
hat det var, kan jeg ikke huske, men der var
slik hos Susse. (S.S.J.)
Når foråret rigtig satte ind, var lergravene
svære at komme uden om. Vi lå på maven
ved vandhullerne og fangede haletudser. Vi
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så også på, hvordan de forandrede sig for til
sidst at blive forvandlet til frøer. Vi plukkede
blomster i massevis, som vi enten smed igen i
vejkanten, eller havde med hjem til mor. Hun
var specielt glad for hjertegræs, så dem tog vi
gerne med hjem. (K.N.)
Til påske trillede vi hårdkogte og farvede æg i
lergravene, ramte vi en af de andres æg, havde
vi vundet det. (E.Z.)

Drengene i Maglebylille efterligner virkeligheden og
leger krig. Ca. 1943.

gården i Kastrup, eller Thyges Bro, som lå i
fiskerihavnen Maglebyleje.
Når det var varmt, især om aftenen skulle vi
have vaffelis med flødeskum og syltetøj. Så
blev man sendt op på Amager Landevej ved
hjørnet af Løjtegårdsvej, her var der et iskagehus, som blev bestyret af fru Bjørk. Isen var
fra Kadara Is. (S.S.J.)

Gæssene i Maglebylille kunne drille børnene.
Fotograf Inga Aistrup, 1946.

Derefter havde vi gadekæret med livligt
fugleliv; bl.a. med ænder og gæs. Gæssene
var jeg enormt bange for. De var slemme til
at hvæse efter os og nappe i vores tøj. Foran
os lå lergravene grøn og dejlig, og om foråret
fyldt med små vandhuller. Der vrimlede det
med haletudser og frøer. I det grønne groede
hjertegræs, smørblomster, klokkeblomster og
meget andet. Det kunne somme tider være
svært at komme i ordentlig tid hjem fra skole.
(K.N.)
Om sommeren var det rulleskøjter, vi hinkede, spillede top. Det var en snurretop og
så en pind med en snor som blev viklet om
snurretoppen, og så slog vi med den ligesom
en pisk. (S.S.J.)
Vi cyklede også til badeanstalterne, enten
kommunens badeanstalt, der lå ved brygger-

En lille helt
Vores bror Reinholdt var nede og løbe på
skøjter på stranden. Han øvede sig i hurtigløb,
da han så tre fiskere stå og stange ål længere
ude på isen. Pludselig kælvede isen, og han
nåede lige at springe over på flagen, som
drev mod Sverige. Han nåede de intetanende
fiskere og advarede dem, og da de ikke kunne
komme tilbage, måtte de vente til hjælpen
kom.
Fiskerne var fra Kastrup, og de tog Reinholdt
med til Kastrup, så han kunde få varmen.
Mor og Far var jo meget nervøse, og da han
endelig dukkede op kl.12 om aftenen, fik han
en ordentlig overhaling, men de kunde heller
ikke vide, at han måske havde reddet tre fiskeres liv. (G.M.)
Vinterlege
Om vinteren frøs lergravshullerne til, så
kunne vi bruge dem som glidebane. Det var
jo sådan, at når potter og pander og andet
køkkentøj blev kasseret, smed man dem ned i
lergravene. Dem brugte vi drenge og piger til
at glide på isen med.
Vi tog en sådan potte eller pande i hånden,
og så løb vi hen til iskanten og kom i en fart
Madebvlille - den levende landsbv
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ned ad ryggen. Vi havde det dejligt, det var liv.
(K.N.)

Kakkelovnsvarme
Far og mor var oppe før os og fyrede op i
komfuret, der var husets eneste varmekilde.
Det tog noget tid at få huset varmet op. Det
tøj, vi skulle have på, blev varmet over kedlen.
Så fyrede de op i kakkelovnen i stuen. Vi fik
kaffe med sukker og fløde og amagermad,
franskbrød og rugbrød med smør imellem. Vi

fik madpakker med i skolen. Når vi kom hjem
kl. 14, var der sat mad ind i ovnen fra middagen. Der var ganske vist sat en tallerken over,
men uh sådan en sovs med skind på var ikke
lige sagen. (G.P.)

Cykeloplæring
Skolevejen var rundt regnet tre kilometer. En
cykel måtte være sagen. Min mor havde en
fætter på Vestsjælland, som havde auto- og
smedeværksted i Vede ved Slagelse. Han skaf-

Robert Jensen ved en hesteomgang. Hesten gik rundt og drev dermed hakkelsesmaskinen, der stod i bygningen
bagved. Ca. 1946.
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Arbejder, Niels Elgaard. Men ministerens svar
den 20.12.1945 var bl.a. følgende:
"På grundlag af det således foreliggende har
jeg derefter måttet konstatere, at der igennem
årene er foretaget meget stærke indgreb i en
hel række ejendommes forhold. Ikke alene
derved, at der er foretaget afståelser af arealer,
men også ved de stedfundne servitutpålæg.
De pågældende ejendommes karakter er
derfor væsentlig forandret ved de forestående
foranstaltninger, og valget står i virkeligheden
imellem at føre de allerede tidligere foretagne
indgreb videre, eller at skabe en fly v eplads et
helt andet sted, hvad der utvivlsomt ville skabe endnu større ulykke overfor de landbrugsejendomme, som det i så fald ville komme til
at gå ud over.
Da yderligere sagen ligger således, at min forgænger i ministerier et par dage før ministerskiftet har givet Kommissarius bemyndigelse
til at foretage det fornødne til sagens fremme,
og rigsdagens finansudvalg har bevilget de
nødvendige pengemidler til arealerhvervelsen,
anser jeg det ikke gennemførligt på nuværende tidspunkt at ændre de engang foretagne
planer:'
Sagen var dermed afgjort. Finansudvalget
havde som nævnt bevilget 6,4 millioner kr.,
men erstatningerne kom til at udgøre 1 million kr. mindre, så udvalget må have være godt
tilfreds, da man mod sædvane hermed fik et
overskud. Erstatningerne blev udbetalt den
1.4.1947. Den største udbetaling fik handelsgartner Knud Ahrenkilde, i alt 315.000 kr., der
omfattede 70.381 m2 og et stort gartneri med

bolig. Mens en anden større gammel gård tilhørende Bodil Christiansen kun fik 39.000 kr.
for bygninger og at areal på 3.307 m2, hvilket
tyder på, gården tidligere har afgivet jorder til
lufthavnen.
De beboere, der blev boende måtte i de kommende år betale en høj husleje. Nogle mener,
det var
4 % af deres erstatning, men det er vanskeligt
at gennemskue. De 4 % var forhøjelse af forpagtningen i løbet af 1950 'erne.
Der gik 22 år før lufthavnen endelig overtog
og nedrev hele landsbyen med bulldozer.
Dermed åd huslejen eller forpagtningsafgiften
nærmest erstatningen op. Det betød, de fleste
ikke havde kapital til at investere i nye ejendomme. Men staten havde stort set fået sine
udbetalte erstatninger hjem i kassen igen.
Lufthavnen havde afventet beslutningen,
om den skulle flyttes eller udvides på stedet.
Selvom man i april 1969 vedtog loven om en
storlufthavn på Saltholm, skulle landsbyens
beboere flytte samme år. Der var nemlig planer om at bygge en ny teknikergård og et kontroltårn i Maglebylille. Beboerne her forsøgte
at få taget de gamle erstatninger op til fornyet
overvejelse og henvendte sig til folketinget
men forgæves.

fede en lille sort pigecykel, som far en dag var
ovre at hente på Tømmerup station. Men lige
meget hvor langt sadlen blev sat ned, så var
cyklen for høj. Så der måtte sættes klodser på
pedalerne. Nu gjaldt det om at få lært at cykle.
Far satte et kosteskaft fast bag ved sadlen. Så
cyklede han på sin cykel ved siden af mig,
mens han holdt fast i skaftet på min cykel.
Med mellemrum slap han kosteskaftet. Sådan
lærte jeg at holde balancen. Det var straks
værre, det med at stå af og på.
Jeg cyklede glad og fro ned ad markvejen til
tværvejen. Der lå en stor halmstak lige ud til
vejen, som jeg lod mig falde ned i. Jeg kom op
på cyklen igen ved at stå op på en kasse, sætte
mig på sadlen og skubbe godt fra med det ene
ben.
Nu kunne jeg cykle, og det var herligt. Det tog
kun den halve tid at komme i skole, og gæssene ved gadekæret kunne jeg magelig køre
fra. (K.N.)

Pligter
Om sommeren skulle Poul Erlandsen altid
hjælpe med i marken. Det var han ked af,
men sådan var det mange steder. Jeg har nogle
gange været med ham, men det blev jeg hurtig
træt af. Jeg kunne jo bare gå, men Poul måtte
blive.
Jeg var engang med Poul og hans far ovre på
Saltholmen og skulle hente deres gæs hjem.
Men de skulle jo først fanges, for de gik frit
omkring på holmen. Så vi to drenge skulle
fange gæssene og komme dem ind i et indelukke, medens Erlandsen sad på kroen. Da vi
var færdige, kom vi to drenge også på kroen
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og fik slikposer og pølser. Det smagte herligt,
kan jeg huske, men vi var også sultne af det
løberi. Det er ikke sådan at fange gæs, det er
hårdt. (R.R.)
Vi havde vores pligter, hvis vi ville tjene lidt
lommepenge. Lissy og jeg var oppe på Thybo's
mark og skrabe gulerødder og roer. Aldrig har
vi syntes, at der var så langt fra Maglebylillevej
og til Lufthavnsvejen. Benny og Erik plantede
porrer ude på bedstefars lod, de fik 1 øre for
hver porre. (G.M.)
Jeg var jo ikke så gammel, men alligevel hjalp
jeg til i marken hos Hans Corneliussen med
at pille kartofler op og mange andre ting. Jeg
husker stadig, at Erlandsen også var med til at
pille kartofler op. Da jeg ikke var så gammel,
glemte jeg nogle gange at pille dem alle sammen op, så skældte han ud. Hvis jeg svarede
"det kan jeg ikke, jeg er ikke så gammel': så
sagde han med det samme "Man skal lære så
længe man lever, og tæsk så længe man lærer:'
Det er et udtryk, som jeg altid kan huske og
har brugt, også mens jeg er blevet gammel.
(S.S.J.)
Da jeg blev lidt større, lå der ofte en seddel,
når jeg kom hjem fra skole. Om sommeren,
når de var ude i marken og gik og plantede og
lå og lugede, stod der: "Kan du ikke lige lave
kaffe". Så måtte jeg have fat i primussen og
lave kaffe og køre i marken med den.
Engang imellem hentede jeg vand, men ellers
havde vi en pige, der lavede mad og gjorde
rent. Ellers havde jeg ingen pligter. Da jeg blev
ca. 12 år, måtte jeg dog være med til at plante.
(G.P.)

Man var tidligt med i arbejdet. Erik Thybo og hans forældre Anna og Svend Thybo. Ca. 1930.

Vi var med i havearbejdet temmelig tidligt,
og vi har nok kunnet lide det. Vor belønning,
når vi havde været rigtig dygtige, var, at vi fik
penge. Så blev vi sendt hen til købmanden,
Valdemar Hansen. Der skulle vi købe flødeboller til os alle fem. De kostede 5 øre stykket.
Man kunne også få nogle meget store flødeboller til 10 øre stykket. Men det var kun ved
særlige lejligheder, vi fik besked om at købe
sådan nogle. (K.N.)

Fritidsmuligheder
Luthersk Missionsforening drev søndagsskoler i forskellige landsbyer i Tårnby Kommune.
I Maglebylille blev skolen en overgang ledet af
Albert Dirchsen.
Om søndagen var jeg altid i Maglebylille, for
der gik jeg i søndagsskole, det gjorde alle børn
dengang. Søndagsskolen blev holdt i skydehuset fra en halv elleve til halv tolv. Skydehuset
ejedes af Maglebylilles Salonskytteforening, og

Luthersk Missionsforening søndagsskole ved Skydehuset med Albert Chrillesen og børn fra byen. Ca. 1925.

der havde de deres skydebaner. Det var et rødt
træhus, der lå overfor gadekæret. Skydebanen
åbnede kl. I 6, og efter skydningen blev det til et
slag kort og en øl. (E.Z.)
Søndagsskolen blev senere flyttet hen hos familien Thybo, først i deres gamle gård, senere
i det nye hus i kælderen. En gang om året var
der udflugt til Springforbi i Nordsjælland, det
var samtlige søndagsskoler fra København,
der kom den dag. Det var med tog, og når vi
var der, gik vi igennem Eremitagen ned til

vandet på den anden side af Strandvejen. Det
var en stor oplevelse for os børn, man rejste jo
ikke så langt den gang. (S.S.J.)
Da vi blev lidt større, begyndte vi at gå til
gymnastik og badminton. Vi startede i gymnastiksalen i Maglebylille skole. Klubben hed
M.B.K. som senere blev sammenlagt med K.B.
og blev til K.M.B.
Vi begyndte at spille badminton i 1935 i hallen på Gl. Kirkevej. Dengang kunne vi trygt
køre om aftenen, ikke nær så farligt som i dag.

Dog var der altid farer, der lurede, for når vi
på hjemvejen nåede til Hans Christiansens
gård, risikerede vi, at kalkunerne kom farende. Når vi var kommet forbi hjulmanden,
kom alle gæssene med gasen i spidsen. Om
igen, ned forbi Søndergård og endelig var vi
hjemme. (G.M.).
Jeg gik til dans, det foregik på Amager Travbane hos danselærer Christiansen. Når jeg i
dag bliver spurgt om, hvor jeg lært at danse,
siger jeg, "på Amager Travbane". (S.S.J.)

Fødselsdag
Når man havde fødselsdag, havde man en
dåse bolcher med i skolen til uddeling i klassen. Fødselsdagsfest for lege- og klassekammerater kl. 14 eller 15 alt efter skoletiden. Ca.
10-12 personer. Chokolade og lagkage. Så
opdeling i to hold til røvere og soldater, eller
fodboldspil på engen. Sluttede kl. ca. 18.00
med rabarber- eller sveskegrød m/fåremælk,
varm mælk med sukker og vanille.(E.T.)

Jul
Julen startede ikke lige så tidligt som i dag i
forretningerne. Juleudstillinger var den store
oplevelse. Jeg husker Daells Varehus havde
en på hjørnet af Amager Torv i et stort udstillingsvindue med alt i nisser, der kunne
bevæge sig, og et tog der kørte. Man kunne stå
der i timer og bare kigge på.
Og så var det hjem til julebagning, flette julehjerter og kræmmerhuse, man købte i store
ark, som skulle klippes og klistres, og lange
guirlander af små ringe af glanspapir, som
blev limet sammen til en lang guirlande. Vi

lavede også en juleuro, som blev hængt over
kakkelovnen, så den kunne dreje rundt.
Julegaver til ens forældre lavede man selv.
Det kunne være tændstikæsker, man limede
forskellige ting på til små smykkeæsker, eller
man havde på skolen lavet noget i sløjdtimen.
Julegaver, man selv fik, var ikke som i dag
store og dyre, men det kunne være teknosæt
eller dampmaskine, eller alle former for spil,
ludo osv.
Juleaften havde morfar købt et juletræ, det var
et stort rødgran, og det skulle så stå i den fine
stue oppe på en skænk, for stuen var ikke så
stor. Så blev julepyntet og gavepapiret hevet
ned fra loftet. Jeg fik lov at pynte det, det var
med flagguirlander og levende lys. Gaverne
var indpakket med julepapir fra sidste år.
Mormor gemte altid det fine julepapir fra
sidste år.
Julemiddagen bestod altid af julegås, flæskesteg og risengrød, og så skulle vi have gaver.
Bagefter var der nødder, julekonfekt, romkugler dy p pet i havregryn og hjemmebagte
småkager. Inden man skulle i seng, skulle der
sættes et fad risengrød op på loftet til nissen.
Bagefter hængte man en strømpe på en seng,
og så kom nissen med en gave i løbet af natten. (SSJ)
Salonskytteforeningen holdt juletræ i Kastruplund. Der var altid stor deltagelse.
Mange, der var flyttet fra byen, kom hjem
med deres børn til dette juletræ for at hilse på
bekendte fra deres unge dage. Vi børn stod og
ventede to og to på at komme ind i salen. Vi
var fint pyntede, mange af pigerne havde sløjfer i håret, drengene var i matrostøj. Endelig
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blev døren lukket op ind til salen, og vi kunne
marchere ind, hvor de voksne sad rundt om
de røde plysbænke lange salens sider. Under
træet lå en nisse. Foran musikken var to borde
med gaver, et til drenge og et til piger. Så kom
nissen frem og legede forskellige sanglege
med os. Dernæst fik vi hver et nummer, og
hver i sær fik vi en gave. Så fik vi en godtepose
og gik ud i en stue ved siden af salen, hvor vi
fik chokolade med flødeskum og en julebolle.
Det var meget dejligt. Senere var der dans for
de voksne, hvor vi piger også deltog, og nogle
af drengene dansede med os. Andre af drengene styrtede op på balkonen eller for rundt
efter hinanden i salen og havde det sjovt.
(E.Z.)

Nytår
Min far lavede altid bomber, man kaldte for
sejlgarnsbomber. Det var to stykker træ med
krudt imellem. Dernæst blev der viklet sejlgarn om og limet med snedkerlim. Det blev
tørret på kakkelovnen og så mere sejlgarn og
mere lim og igen på kakkelovnen. Der blev sat
en lunte i, de var vel ca. 5 cm. i diameter. Det
var nogle store knald og et pænt hul i sneen.
Hos købmand Susse kunne man købe fyrværkeri som skruptusser, små kinesere, knaldperler, og selvfølgelig æsker med stjernekastere.
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Man kunne købe fyrværkeri hos fru Susse. Foto ca.
1940.

Om aftenen gik man så rundt på gårdene
og fik sodavand og godter. Men inden man
kom ind, havde man lavet en garntrisse med
hakker i som en rulle, man så trak hen over
vinduet. Så blev man inviteret indenfor og
ønskede glædelig nytår. Bagefter lavede vi forskellige ting, f.eks. hejste vi låger op i flagstangen. Engang samlede vi en stivvogn oppe på
Ejner Nielsens halvtag. (S.S.J)

Nytårsaften var også helt speciel. Vi børn løb
rundt på de gårde, hvor vi kendte beboerne
bedst, og tændte blålys uden for ruderne. Vi
havde en bøtte med bånd i, så vi kunne larme
på gårdspladsen. Vi blev så budt indenfor til
æbleskiver med svesker i og saftevand. (G.M)

Bedsteforældre
Hvis vi ikke kunne lide det, vi fik til middagsmad, smuttede vi lige over til mormor.
Erik var den første dreng i familien, så han var
noget særligt for bedstefar og mormor. Derfor
gav bedstefar Erik en cykel, da han kom op
på mellemskolen, men ikke jeg og min kusine
Åse, Georg Hansens datter, da vi kom i mellemskolen. Vi fik en to-krone.
Da vi blev større kunne bedstefar bedre snakke med os. Mormor var sådan en kærlig en,
manglede vi noget, rendte vi over til, hende.
Det havde været svært for hende at komme til
Maglebylille, for hun var fra Tømmerup. (G.P)

Undervisning

1700-tallets undervisning

I begyndelsen af 1700-tallet var der på landet
dårlige muligheder for at lære at skrive, regne
og læse. Med en fattigforordning fra 1708
havde Frederik 4. pålagt de enkelte sogne at
sørge for de fattiges børns undervisning med
degnen eller andre mænd som undervisere.
De øvrige børns undervisning blev betalt af
byens gårdmænd.
For at få et overblik over tilstandene på skoleområdet skulle hvert sogn skrive en indberet-

ning. I Tårnby skrev degnen Jochum Halling
sin indberetning i 1735. Om forholdene i
Maglebylille noterede Halling, at læreren der,
studios Bernt Smerts, havde forladt skolen ½
år tidligere. Så der var ingen undervisning,
førend præsten fik fundet en passende erstatning, og der derefter blev indgået en aftale
med gårdmændene om hans kost og logi. Den
afgåede lærer havde en uge ad gangen boet på
skift hos byens 19 gårdmænd. Det bemærkes,
at gårdene i øvrigt var i dårlig stand, da størstedelen af jorden var ejet af bønderne i Store
Magleby.
Den nye skoleholder, Hans Lindtner, havde
ikke studeret, så man kan tvivle på kvaliteten
af hans undervisning. I 17 45 blev han viet til
Maren Andersdatter, og i 1751 købte han et
hus i byen. Hvordan han havde klaret sig med
kost og logi inden da, vides ikke. Gårdmændene har næppe haft lyst til at bespise både
ham, hans kone og hans barn. I midten af
1700-talletvar der ifølge de Thurahs Amagerbog (1758) og Liber daticus (1762) en skolebygning i hver landsby på Amager og således
også i Maglebylille.
I 1758 var Thomas Pedersen blevet skoleholder i byen. Hans opførsel var upåklagelig - og
han var "nogelunde beqvem til at underviise".
Han måtte supplere sine indtægter ved undervisningen med at arbejde som stenhugger. Det
kan muligvis have været ved kalkbruddene
på Saltholm om sommeren. Selvom Thomas Pedersen ikke havde studeret, var hans
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undervisning gennem de 27 år, han var lærer i
Maglebylille, upåklagelig.
Den efterfølgende lærer, Andreas Lund, var
ikke tilfreds med forholdene i Maglebylille og
bad allerede to år senere om at blive flyttet til
en af kongens rytterskoler, hvor der var bedre
muligheder for en ordentlig løn. Hans bønner
blev hørt, og han fik en stilling på en skole i
Rødovre. I Maglebylille var børnene og deres
forældre glade for at slippe for Andreas Lund,
der havde et voldsomt temperament.
De fattige børns undervisning blev betalt
separat til skoleholderne i de enkelte byer med
1 rigsdaler og 2 mark pr. lærer. Ellers blev lærerne lønnet af de enkelte byer efter hartkorn.
Da flere beboere i både Dragør, St. Magleby
og Kastrup også ejede jord i Maglebylille, kom
de hermed også til at betale for undervisningen i Maglebylille.
De fattige børn fik bøgerne og undervisningen betalt af sognets fattigkasse. 17

17 Tårnby Sogn Fattigkasse. Regnskab
1780-1801.
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Børnene fik først og fremmest lært at læse og
huske Luthers Katekismus. Til det brug købte
Tårnby Sogns skolekasse, der blev administreret af præsten, Biskop Balles udlægning
af katekismus, et eksemplar til hver skole.
Biskop Balle besøgte i 1799 Maglebylille skole.
Læreren var på dette tidspunkt Christian Robertsen, der var blevet ansat i 1782. Robertsen
hørelse var ikke særlig god, men undervisningen var efter Balles overbevisning udmærket,
hovedparten af børnene læste "vel':
Robertsen fortsatte trods nedsat hørelse med
at undervise i mange år fremover. I 1805 beMaglebylille - den levende landsby

søgte biskoppen igen Maglebylille skole, hvor
lærernes nedsatte hørelse igen blev påpeget,
og en hjælpelærer blev anbefalet. Undervisning i naturlære var noget nyt på skemaet.

Dårlige undervisere og skoleforhold
I 1812 var Robertsen der stadig, og biskop
Hammond måtte notere "I denne Skole ser
det virkelig slet ud med Børnenes Kundskaber i alle Skoleundervisningens Dele, at her
nødvendig må tænkes på at skaffe Børnene en
bedre Undervisning:'
Men nogen af eleverne må have hørt efter, i
hvert fald fik Christian Christiansen følgende
udtalelse, 9 år efter han gik ud ad skolen.
I Tårnby Kirkes Ministerialbogfindes antaget,
at Christian Christiansen, en Søn a f Gårdmand
Christian Nicolajsen i Maglebylille og Moderen
Sidse Jacobsdatter født 11. marts 1802 døbt i
Tårnby kirke vaccineret af Hr. Jørgensen 1808.
Han har i Ungdommen søgt Skolen i Maglebylille, hvor han gjorde god fremgang i Boglæsning Lærebog Bibelhistorie, Regning og Stavning viste en sædelig Opførsel blev udskrevet a f
Skolen Påske 1816 og efter forudgående Undervisning confirmeret lste søndag efter påske
i Tårnby Kirke s.a. ( samme år) var første gang
gæst ved herrens bord 1816 2. søndag efter påske hvilket herved bevidnes a f mig som stedets
sognepræst Tårnby d. 27. november 1827.
L.D. Bruun
Christian Christiansen var blevet færdig med
skolen to år efter ''Anordning om Almueskole-

Kopi fra Tårnby Sogns fattigkasse, hvor det bl.a. fremgår, at de syv skoleholderee i sognet har fået 9 rigsdaler i
1799 for at undervise de fattige børn.
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væsenet på Landet i Danmark" blev offentliggjort.
Denne skolereform betød tvungen skolegang
for alle børn mellem 7 og 14 år.
Skønt fravær fra skolen uden grund betød,
at forældrene skulle betale bøder, ja så deltog
børnene ofte i markarbejdet. Dette fremgår
med al tydelighed af skolekommissionens
protokoller på denne tid, hvor skoleforstanderne, der var en af byens gårdmænd, forsøgte
at få eftergivet de bøder, der skulle falde. I

juli 1814 stod der således "Skoleforstanderen
var af den Formening, at de Børn som havde
forsømt for at plante Kål og skrabe Kartofler
burde skånes for Mulet:'
Som følge af skolereformen skulle der bygges
en ny skole i bl.a. Maglebylille.
På skolekommissionsmøderne blev de økonomiske udgifter til bygning af skolerne diskuteret i løbet af 1814. Præsten frakendte sig
ethvert ansvar og mente, at skoledistrikterne

Den gamle skole fra 1822 blev fra 1848 beboet affamilien Holmberg og deres efterkommere. Fra venstre Anders,
Kirstine og Jens Jørgensen samt Knud Jacobsen. Ca. 1905.
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selv måtte være ansvarlig for følgerne af at
udsætte skolebyggerierne. Skoleforstanderne
for hver by lovede, at så snart "Pløyetiden var
til Ende skulle de sørge for, at et Overslag blev
giort, så Arbejdet kunde begynde i Sommer,
når Pengene alene kan fåes:'
Amtsdirektionen havde peget på, at skolerne
i Kastrup og Maglebylille kunne slås sammen
til en skole, det samme gjaldt for Ullerup og
Tømmerup. Men det mødte stor modstand,
så de enkelte byer lovede at opføre og vedligeholde hver deres skole reglementeret. De
ville også selv aflønne læreren som hidtil efter
hartkorn, men modereret efter elevantallet. Amtet havde foreslået en ligning på hele
sognet, men det forslag blev således forkastet.
Brænde til skolen måtte de også selv sørge for,
da man intet kunne hente fra de kongelige
skove.
Som nævnt havde lærer Robertsen en dårlig
hørelse, og amtsdirektionen mente i 1815, at
han måtte indsende sin afskedsansøgning og
hermed opnå en pension. Men det trak ud, da
skolebygningen var så dårlig, at jobbet ikke
var tiltrækkende.
Robertsens efterfølger en hr. Jensen gav
hurtigt op i Maglebylille til fordel for Kastrup.
Den næste lærer, Jens Thorstensen, blev også
kirkesanger. Han fik ifølge kirkebogen et barn
i 1819 i Maglebylille. Han var der kun kort
tid, og blev efterfulgt af seminarieuddannede
Laurids også kaldt Lars Hansen.

Ny skole
I 1828 blev Maglebylille og Sundby v ester skoler fremhævet som fortrinlige ved biskoppens

visitation. Men helt rosenrødt var det ikke, for
i 1824 klagede adskillige forældre i byen til
skolekommissionen over Lars Hansens hårdhændede behandling af børnene. Lars Hansen
havde slået Peder Mortensens datter, Bodil,
så hårdt i hovedet med en tavle, at hun havde
fået " et lidet hul og nogen hævelse': En anden
elev, Bent Jensens datter, Kirsten, havde han
slået med en tamp, så hun havde fået en blå
stribe på armen. Begge sager var underbygget
af attester fra distriktslæge Nyeborg. Lærer
Hansen tilstod begge dele, men antallet af slag
på Kirsten, var der delte meninger om. De
andre klageres børn var ikke blevet mishandlet, men de havde underskrevet klagen, da de
frygtede for, det kunne ske. Lars Hansen fik
en irettesættelse og han skulle efter dags rette
sig efter skoleanordningen fra 1814.
Endelig stod en ny skole færdig i 1822. Den
første beskrivelse af skolebygningen i Maglebylille får vi i en brandtaksation fra juli 1822.
Skolen lå på matrikel 1b.
Der er ikke noget i beskrivelsen, der tyder på
en skole, men skolen fungerede samtidig som
bolig for læreren og hans familie.
Hovedbygningen lå med enderne syd og nord,
var 21 alen lang og 9 alen dyb inddelt i 7 fag,
og var opført af mur og bindingsværk med
stråtag. Der var en indgang fra gaden til en
forstue, hvor der var et køkken med grundmuret skorsten. Desuden var der to stuer med
bilæggerkakkelovne, et sove- og et spisekam mer med hylder. Overalt var bræddeloft og
-gulve, engelske vinduer, og simple døre med
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fornødent beslag. Hvide pudsede vægge og alt
træværk var malet med oliefarve.
Hertil kom en bygning mod nord opført af
blandingstømmer og lervægge med stråtag,
indrettet til stald for 4 kreaturer, lo, lade,
brænde- og materialehuse, samt et svinehus
opført af brædder som halvtags- bygning. I
gården var en brønd med karm og vippe. Om
det hele var et 17 fag lang plankeværk med
låge. 18
Skolen og den tilhørende have og jordlod på
4 tønder land blev solgt til hartkornsejerne i
Maglebylille, da planerne om en fælles skole
for Kastrup og Maglebylille lå klar. Det skete
ved en auktion i byen. Hele herligheden blev
solgt for 420 rigsdaler og efterfølgende godkendt af skoledirektionen for Smørum og
Sokkel und Herreds Skolevæsen. 19

18 Taks. 314-1, 23. Juli
1822.
19 Maglebylille Bylaugs
arkiv. SOL.
20 Taks.502,
17.10.1836.

Fælles skole?
Det gik tilsyneladende fint med Lars Hansens undervisning. I 1836 visiterede biskop
Mynster skolen, hvor der var hele 88 elever.
Han roste Lars Hansens undervisningsevner
og mente, at eleverne havde gjort fremgang i
fagene.
I juli 1834 holdt skolekommissionen møde
for at tage endelig stilling til en ny fælles skole
for Kastrup og Maglebylille. Danske Kancelli havde besluttet dette i 1811, men det var
dengang, som ovenfor nævnt, efter beboernes
ønske blevet udskudt, indtil en lærer rejste
eller en ny skole skulle opbygges. Der havde
været udskiftning af lærer i Maglebylille, men
intet var sket. Imidlertid var Kastrup skole
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brændt i 1834 sammen med andre gårde og
huse der. Samtidig ønskede Kastrup læreren
Lund at trække sig tilbage. Men som ved nutidens skolesammenlægninger var der stadig
ikke enighed, begge byer ønskede selvstændige skoler.
Planen var, at skolen kom til at ligge mellem
de to byer med lige stor afstand nemlig ½
fjerdingvej, som er ca. 0,9 km, "som ikke er
noget at klage over", da der ville blive anlagt
en gangsti mellem de to byer. I 1835 blev der
på kommissionsmødet fremlagt en tegning
over en ny skole, som skulle vedtages af byerne. Så selv om byerne forkastede forslaget,
blev planen vedtaget af myndighederne og
gennemført med udgifterne ligeligt fordelt
mellem de to byer.
Fra 1837 fik man så endelig indviet en fælles
skole for Kastrup og Maglebylille. I efteråret
1836 fik skolen tegnet en brandforsikring.
Stuehuset vendte syd - nord, var bygget af
grundmur med stråtag, i alt på 14 fag. Her
var en forstue, 6 værelser med 2 tre etages
vindovne samt en collongeovn, et køkken
samt et spisekammer. Mod øst var en bygning
under opførelse, 10 fag lang, 3 fag dyb opført
af blandingstømmer, lervægge og med stråtag.
Bygningen skulle sandsynligvis benyttes til
stald og lade for læreren. Desuden var der en
bygning opført på samme måde som sidstnævnte 13 fag lang, 2 fag dyb, indrettet til 2
lokummer og svinehus samt en brønd. Forsikret i alt for 2210 rigsdaler. 20
Skolen var tilsyneladende stor nok til de i alt
114 elever fra Kastrup som fra Maglebylille

Kastrup Maglebylille fælles skole matrikel 120 a af Maglebylille. 1935.

samt til bolig for Lærer Lars Hansen og hans
familie. Han blev i 1820 gift med Ane Pedersdatter Hedberg fra Maglebylille, og de fik 8
børn, hvoraf de 2 døde som spæde.
Skolelærerens løn blev betalt som hidtil efter
hvor meget hartkorn, man havde i byen. Da
flere beboere i både Dragør, St. Magleby og
Kastrup stadig ejede jord i Maglebylille, kom
de hermed også til at betale for undervisningen i Maglebylille. Men lønnen var ikke høj,
så den blev suppleret med afgrøder fra det

stykke jord der var ved skolen, som læreren
kunne dy r ke.
Lars Hansen fortsatte ufortrødent med at un dervise i den fælles skole, men han fik følgende vidnesby r d med på vejen "skal være meget
streng, men er en flink og duelig Mand, og katechiserer ret godf' Han underviste eleverne i
læsning, skrivning, religion, gymnastik, og så
var der indbyrdes undervisning.
Selv da han i 1860 var 60 år, fik han gode
bemærkninger med på vejen ved visitationen af skolen: "Den ældre lærer, som nu vil
Maglebylille - den levende landsby
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antage en Medhælper på grund af Svaghed,
aflagde tilfredsstillende Prøver med Børnene,
som vidnede om den Flid, med hvilket han
arbejder". Lars Hansen døde samme år. I 1870
blev Laurids Halfdan Skjoldager, 32 år og gift,
ansat ved Kastrup-Maglebylille skole.

Ny skole igen
I 1877 blev denne skole erstattet af to nye i
hver by. Maglebylilles nye skole kom til at
ligge ved Byvejen nær ved gadekæret. Lærer
i 1880 var Jørgen Nielsen Lind på 38 år, som
kun blev i kort tid. I 1883 anmodede skoledirektionen sognerådet om at forbyde ham at
undervise, og opfordre ham til at indgive sin
afsked. I anmodningen stod følgende:

"I de første år lærer Lind var ansat ved kommunens skole viste han sig som en dygtig og
nidkær lærer, der havde beboernes agtelse og
børnenes kærlighed. Men efterhånden som
hans familie voksede, blev han vist nok som
følge a fpekuniære tryk noget flov, hvilken
tilstand desværre til sidst gik over til for stærk
nydelse af spirituøse drikke, så at det nu næppe
ville være rigtig at lade ham undervise."
Skoledirektionen anbefalede derfor at give
ham en så stor pension, at han kunne forsørge
sine tre mindreårige sønner. Samtidig henstillede man til at lade børnene i Maglebylille
søge Kastrup Skole, indtil embedet blev besat.
I 1884 tiltrådte så en ny lærer, Carl Frederik
Julius Thybo. 2 1 Men allerede i 1890 var Christian Kirkegaard ansat i stedet for Thybo.
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Maglebylille Skole. 1927.

I 1896 blev Emil Rasmussen ansat som skolelærer ved Maglebylille skole. Han var uddannet på Jonstrup seminarium og havde været
ansat bl.a. i Århus og Rudkøbing. Han boede
sammen med sin familie i skolebygningen.
I 1901 havde skoledirektionen godkendt en
ny undervisningsplan, der betød, at eleverne
skulle undervises i 2 klasser, i perioden april
til oktober fra kl. 8-14, november til marts fra
8.30-14.30. Yngste klasse skulle undervises 6
timer tirsdag, torsdag og lørdag. Ældste klasse
havde samme timetal mandag, onsdag og
fredag.
Rasmussen måtte have en bred vifte af viden,
for han skulle ene mand håndtere undervisningen i religion, dansk, skrivning, regning,
historie, naturkundskab, anskuelsesundervisning og sang. Gymnastik skulle finde sted efter skoletid. Denne undervisningsplan ændres
i 1908 af skolekommissionen, hvor eleverne
nu skulle fordeles i 3 klasser, der blev undervist hver dag. Samtidig indførtes en forskole,
og til det formål blev Marie Petersen ansat.
Hun havde på initiativ af Pastor Vibæk startet

en pogeskole i 1899 i Tømmerup men var flyttet til Maglebylille, hvor en tilsvarende privat
pogeskole var blevet oprettet i 1903. Men i
1908 blev hun så ansat ved den nye forskole.
Marie Petersen havde ingen læreruddannelse,
men blev alligevel "ophøjet" til kommunelærerinde i 1916. Hun blev p.g.a. dårligt helbred
tvunget til at gå på pension i 1927. Forbavselsen var stor, da hun døde samme år, for det
viste sig, at hun havde udgivet sig for at være
10 år yngre, end hun i virkeligheden var.
Forskolen ophørte i øvrigt 3 år før Marie
Petersens død. Men inden da var Karen Mogensen blevet ansat som efterfølger. Hun var
seminarieuddannet og havde fra 1923 været
ansat på Saltholm skole, og blev så i 1927
ansat i Maglebylille.
Fra 1912 dannede Maglebylille et selvstændigt
distrikt og var ikke længere et "bidistrikt"
under Kastrup. Fra 1923 ændredes skoleåret
til nu at gå fra 1. august til 31. juli.
Lærer Rasmussen havde taget forskellige kurser i bl.a. tysk og tegning, og det var til gavn
for de ældste elever, der fra 1924 også blev
undervist i disse samt endvidere i litteraturhistorie.
I 1921 blev skolen udbygget med endnu en
skolestue og udvidelse af lærer Rasmussens
lejlighed. Endelig i 1928 fik skolen en selvstændig bygning til gymnastik. 22 Året efter
døde Emil Rasmussen, og hans stilling blev
besat afN.C. Nielsen.
Statistikken over fravær viser gennem de første 25 år af 1900-tallet, at over 50 % skyldtes
"uden lovlig grund:' Man må formode, at der

stadigvæk var brug for børnenes hjælp med
dy r kningen af grønsager.
Børnetallet i Maglebylille faldt i 1930'erne, så
Maglebylille Skole ophørte i 1937. Eleverne
blev overført til Kastrup Skole og Korsvejens
Skole. Da var der 3 klasser med 19 elever, hvor
det tidligere i begyndelsen af 1900-tallet var
ca. 50 elever.

Skoleerindringer
I det følgende overlades ordet til elever fra
Maglebylille skole.

Martha Duekilde
Jeg er født i 1897, og begyndte i skolen i 1903
i frk. Marie Petersens private skole i Maglebylille. Skolen var i et lille gammelt hus, midt i
byen. Der var to lejligheder, i den ene halvdel
boede Peter Corneliussen med sin mor. De
var i familie med Chrilles Corneliussen, som
ejede huset og selv boede i den store røde gård
lige over for Bregnegaard. Det var på højre
side, lige når man kom ind i byen fra markvej en, kaldet jordemodervejen på grund af jordemoderboligen, som lå lige på hjørnet af den
og Amager Landevej, over for Tømmerupvej.
Den vej var min skolevej indtil 1. maj 1909, da
jeg kom i Mellemskolen i Kastrup Skole.
I den anden halvdel af Maglebylillehuset
havde altså frk. Petersen sin skole, hvor hun
dygtigt underviste os børn, vel nok mod en
lille betaling. Skolen bestod af en gang, hvor
vi hængte vores tøj. Fra gangen gik vi gennem
frøkenens køkken ind i en stue, der var tværs
gennem huset, med kateder mellem to vinMaglebylille - den levende landsby
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Maglebylille forskole. Bageste række række fra venstre: Cornelius Hansen, Knud Poulsen, Johanne Schiønning,
Ester Olsen, Agnes Jensen og Olga Hansen Forreste række fra venstre: Claus Christiansen, Christian Hansen,
Sidsel Corneliussen, Martha Dirchsen, Ellen Andersen og Astrid Hansen. Lærerinden er Marie Petersen, hunden
hed Beverly. 1906.

duer til gården og et langt bord på begge sider,
hvor vi børn sad. Der var et vindue mod vejen, og så havde frøkenen en lille privat stue,
som stødte op til et lille kammer ved gangen. I
den skole tilbragte jeg mine første skoleår. Jeg
var meget glad for skolen og min frøken. Hun
var, som sagt før, meget dygtig. Hendes far var
købmand i Sønderjylland, og hun havde taget
studentereksamen enten i Kiel eller Hamburg.
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Vi lærte os at læse, skrive og regne. Også tysk
lærte vi, og ellers de andre almindelige fag.
Frøkenen holdt julefest for os, med juletræ og
godter og der blev spillet et lille stykke teater,
hvor blandt andet den unge Peter Corneliussen spillede med.
I 1906 eller 07 måtte der ikke være privatskole
mere. Mine bedsteforældre, som jeg var hos
hele min barndom indtil 1910, ville gerne

have, at frk. Petersen skulle undervise mig
privat, men det måtte hun ikke. Så jeg og flere
med mig kom i 2. klasse og gik så både hos
frøkenen og hos læreren Emil Rasmussen i
den store skole, som lå nede mod Stranden.
Der var kun tre klasser i skolen dengang. De
store børn gik i 3. klasse.
Om sommeren, når vi gik fra skole, vandrede
vi over stien i Lergravene, og der sad vi mange
gange og syede dukketøj eller strikkede, og
ellers legede vi. Om vinteren løb vi på isen på
gadekæret. Vi havde også en ny lærer, Svendsen, som senere blev lærer i Ullerup Skole.
Han gik gerne ture med os til remisen ved
Skyttehuset og til stranden. Det var gerne, når
vi var ude at botanisere. Jeg nåede at komme
op i 3. klasse i Maglebylille Skole, da Pastor
Vibæk, der var formand for skolekommissionen, til eksamen i efteråret 1908 vilde, at
jeg skulde i mellemskolen. Men jeg vilde ikke
skifte skole, for jeg var glad for mine kammerater der, især Sidsel Corneliussen og Ellen
Andersen. Nå, jeg måtte trække det korteste
strå. Præsten fik sin vilje, jeg kom i mellemskolen til sidst. Den var startet med første
hold i 1907, men jeg kom først med fra 1. maj
1909. Og dog nåede jeg til eksamen i juli at
blive nr.6 af 30 elever, det var fordi, jeg havde
lært så godt i Maglebylille skole. 23

Reinhard Rasmussen
Maglebylille skole var noget speciel. Der var
kun to klasseværelser. I det ene gik 1.-3. klasse. De havde frk. Mogensen. I det andet gik 4.6. klasse. De havde lærer Rasmussen. Det er
ikke meget, jeg husker fra Maglebylille skole,

for jeg gik der kun i første, anden og tredje
klasse. Jeg kan huske, vi skrev på en tavle med
en griffel, der kunne skrives på begge sider af
tavlen. Det kunne hurtigt tørres væk med en
våd klud eller lidt spyt på en finger. På tavlen
øvede vi i at skrive bogstaver.
Senere kom vi til at skrive med blæk og pen,
det var svært, for pennen spruttede og lavede
klatter. Hvis der var for mange klatter, hev frk.
Mogensen os lidt i øret. Vi havde vel nok de
sædvanlige fag, så som historie, religion, geografi og salmevers, som skulle læres udenad.
Gymnastik havde vi også, men kun hvis vejret
var godt, for vi havde ingen gymnastiksal, det
foregik i skolegården.
I 1930 flyttede vi til Kastrup.

Maglebylille skole. Bageste række fra v.: Hans Isbrandtsen, Georg Hansen, Hans, ?, Knud Jacobsen, Albert
Hansen. 3. række siddende nr. 4 Ellen Hansen Elly
Christiansen, ?, Gurli 4. række nr. 4 Arne Kjær. Lærer
Emil Rasmussen.1919.

Emmy Riber f. Olsen
I april 1936 begyndte jeg i 1. klasse i Maglebylille Skole. Jeg ventede et år med at starte, da
Maglebylille - den levende landsby
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jeg så kunne følges med Birthe Corneliussen
(min kusine), Inga og Rita Christiansen og
Gerda Nielsen.
Vi var 3 klasser i samme stue, men det gik
fint. Vi havde frk. Mogensen som klasselærer,
hun var meget svær at forstå for os i begyndelse, da hun kom fra Sønderjylland. Da der var
gået et halvt års tid, kom jeg hjem og fortalte
til stor morskab for familien, at jeg nu kunne
forstå frk. Mogensen, for nu var hun begyndt
at tale dansk.
Vi cyklede for det meste i skole, og det var
næsten altid igennem Lergraven. Når der var
nogle store elever efter os i frikvarteret, var
det dejligt at have en fætter, Poul Corneliussen. Han skulle hurtigt få dem væk.
Lørdag havde vi regning. Frk. Mogensen skrev
et regnestykke på tavlen, og de to, der først
regnede det rigtigt, fik lov at gå hjem. Det var
Birthe og mig, det nød vi meget.
Jeg husker mit første skoleår som et godt år.
Vi var kun seks i klassen, så det var en stor
omvæltning at komme til Kastrup Skole, hvor
vi var 28 i 2. klasse.

Grethe Møller
Maglebylille Skole lignede ikke de andre skoler på Amager, som f.eks. Tømmerup, Ullerup
og Viberup skoler.
Selve skolebygningen var firkantet og i to
etager med en gård i midten, som tilhørte
lærerne. Foran bygningen var en stor have,
og indgangen til skolen var en bred alle langs
haven og med store elmetræer på venstre side
op mod byen.
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I bygningen var der 2 klasseværelser, indgangshal mellem klasseværelserne plus en
trappe til 1. sal, hvor frk. Mogensen boede.
Hun havde 2 værelser og køkken. I den anden
halvdel af bygningen boede lærer Nielsen med
familie, kone og 4 børn.
I den halvdel var der indgang fra haven. Der
var 2 store stuer, en korridor med trappe til
første sal og køkken. På første sal var der
soveværelser.
Gik man videre af alleen forbi bygningen,
kom man til skolegården, som var firkantet.
Her var til højre toiletterne, 3 til pigerne og
2 til drengene. Ned mod stranden var der
først et lille aflukke til affald, dernæst kom
læskuret, og på bagsiden aflæskuret var der et
cykelskur. For enden af skolegården lå gymnastiksalen, som bestod af omklædningsrum,
redskabslokale og så selve gymnastiksalen.
Lærer Nielsen kom til Maglebylille Skole med
sin familie i 1929, på det tidspunkt var frk.
Mogensen der allerede, hun var kommet fra
Saltholmen, hvor hun havde været lærerinde.
Oprindelig stammede hun fra Jylland, og det
jyske hængte stadig ved, så en gang imellem
var hun svær at forstå.
Vi mødte kl. 8 om morgenen, og de 3 mindste
klasser gik hos frk. Mogensen og 4.-7. klasse
hos lærer Nielsen.
I gangen mellem skoleværelserne var der knagerækker til vores tøj. Skolebordene var til 2
børn og med faste bænke. Når mælkeklokken
ringede kl. 8, gik vi ind i vores klasseværelser.
Dagen begyndte med, at vi stillede os på vores
pladser og bad fadervor og sang morgensang.

Maglebylille skole. Gymnastiksalen. Bagerst nr 3 i ribben Inger nr. 9 med armen op Elly Grome, Karen yderst til
højre, i samme række Erik Thybo. Forrest: Rechsdahl, Grete, ?, lille Edel og Lise. Lærerne Nielsen og Mogensen.
1934.

De fag, vi havde i skolen dengang, var for os
ganske naturlige. Vi havde dansk, skrivning,
regning, historie, naturhistorie, håndarbejde,
sang og gymnastik. I sangtimerne spillede
lærer Nielsen violin til.
Lærer Nielsen holdt en gang om måneden
møde med lærerne fra Tømmerup og Ullerup
Skole, så de fulgte samme skema hele tiden.
Både frk. Mogensen og lærer Nielsen var
meget flinke lærere, men en gang i mellem

måtte frk. Mogensen bruge spanskrøret. Hver
gang det knækkede, når hun slog i bordet, var
det jo til stor moro for os børn. Det generede
heller ikke lærer Nielsen at sende mig midt
i regnetimen ud i hans have og genne vores
høns ud af den.
Om onsdagen kom Hollænderbageren i bil,
han holdt lige uden for skolen, og der kunne
man så købe friskt brød. Vi børn holdt nøje
øje med, når han kom, og straks røg der en
finger i luften "må jeg gå i gården?': og pist
Maglebylille - den levende landsby
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over til bagerbilen og købe wienerbrød. Vi
børn var jo ikke meget bedre end i dag, måske
en smule mere opdragne.
Når skolen var slut for den dag, kom der
en dame oppe fra byen, hun hed Aff Pedersen. Hun gik troligt hver dag med spand og
skrubbe ned til skolen og gjorde rent i klasseværelserne, og så fejede hun manna væk
fra skolegange og skolegården. Inden hun
gik hjem rensede hun kakkelovnene, et i
hvert klasseværelse, og gjorde klar til optæn-

ding den næste morgen. Kl. 7 om morgenen
tændte lærer Nielsen så op.
Toiletterne blev tømt, når latrinvognen kom,
men det så vi børn jo aldrig, det har sikkert
været om natten.
De børn der skulle i mellemskolen efter 5.
klasse, kom så på Korsvejens Skole, og de andre blev i Maglebylille skolen til 7. klasse.
Efter at skolen var ophørt med at fungere i
1936, kom frk. Mogensen op på Korsvejens
Skole, og lærer Nielsen holdt op med at være

MAGLEBl'LfLLE SKOLE
1877

Maglebylille skole. Bageste række Johannes Jørgensen, Filip Hansen, ?,?,?. 2. række Lærer N.Chr. Nielsen, Kjeld
Christensen, Peter Jørgensen, Kaj Nielsen, ?, ?,Hansen, ?, ?, ?. 3. række fru Nielsen med Ida Nielsen, Vilhelms en,
?,?,?, Ahrensberg, Anna Nielsen, ?, Grethe Wilhelmsen. Erik Christensen, Kaj Christensen. 4. række Grethe Petersen,?, Karen Nielsen, Grethe, Lissie og Vibeke Henriksen, ?,?,?,?,? lærerinden frk. Mogensen. 1933.
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lærer. Han havde fået tuberkulose og måtte
ikke undervise mere. Siden blev han gårdejer,
han var i sin ungdom udlært på en gård.
Efter at skolebygningen var ophørt med at
fungere som skole, blev lærer Nielsen boende
på skolen indtil 1940, hvor vi alle, der boede
nede ved lufthavnen, måtte flytte på grund af
besættelsen.

Erik Thybo
Jeg begyndte min skolegang i 1935 i Maglebylille Skole, en nyere landsbyskole, som endog
havde moderne gymnastiksal. Det gamle præg
aflandsbyskole var en lærer og en lærerinde
og to klasselokaler, et for 1. til 3. klasse og
et for øvrige klasser. Skolematerialer var en
læsebog (ABC), en regnebog og en skiffertavle
med en griffel, hvorpå man lærte at skrive.
Overfor skolen lå lergravene, og her var placeret en nogenlunde habil fodboldbane. Den
benyttedes dog også til græsning for heste fra
de jordbrugere, der havde ejendomme op til
denne. Læreren måtte så aftale tid med jordbrugerne for skolens brug af fodboldbanen.
Det blev dog kun til to dejlige skoleår, for
med udgangen af 1936 nedlagdes Maglebylille
Skole, og vi blev flyttet til Kastrup Skole. Her
gik jeg ligeledes i to år for derefter at begynde
på mellemskolen på Korsvejens Skole.

Karen Nielsen
De første 4 år af min skolegang gik jeg i
Maglebylille skole. Jeg begyndte i august 1935.
Det havde været ulige nærmere for os at gå
i Tømmerup skole end helt til Maglebylille.

Men i og med at vi boede på venstre side af
landevejen (regnet fra byen mod St. Magleby),
ja, så hørte vi altså til i Maglebylille skole. Ned
ad Jordemorvejen, forbi Ahrenkildes, til venstre forbi Klaus Tønnesens gård. Så til højre
forbi hjulmanden, der boede på venstre side
af vejen og Erlandsens på højre side. Derefter
havde vi gadekæret med livligt fugleliv. Det
kunne jo somme tider være svært at komme i
ordentlig tid hjem fra skole.

Årets gang i Maglebylillebruget
De vigtigste indtægtskilder i Maglebylille
har gennem århundrede været dyrkningen
af grønsager som i de andre landsbyer på
Amager. I 1946 udtalte planteudvalget under
Almindelig Dansk Gartnerforening, at jorden
fra ældre tid har været ideel til dy r kning af
grønsager. Specielt var jorden på østsiden af
øen god bl.a. i Maglebylille, Store mængder
af dagrenovation og staldgødning har gødet
jorden. Der var sjældent skadelig nattefrost
senere end 1. april på grund af beliggenheden ved kysten. Arealerne var plane og godt
drænede. Muldlagets tykkelse var mindst 2
pløjelag d.v.s. ca. 60 cm og næringsindholdet
betydeligt større end normalt for agerjord.
I det traditionelle amagerbrug dy r kede man
grovere grønsager som kål, gulerødder, sellerier og porrer samt tidlig spinat og smågrønt.
Et eksempel herpå er en regning fra gartner F.
Køsters Frøhandel til gårdejer Claus Clausen
i Maglebylille fra april 1899. Clausen bestilte
følgende frø:
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½ pund af to sorter vinter porre, Bangholm og
Carentian, ¾ pund løg gule Zittauer,
to lod sildige rødkål af hollandsk sort, ¼ pund
gulerødder, Nantes, ½pundtraditionel kruspersille, ¼pundtidlige persillerødder. 24

Plantehaven
Noget helt særligt for Maglebylille var et
stykke jord, plantehaven, som gårdene ejede
og drev i fællesskab indtil udskiftningen, hvor
hver gård fik hver sit lille stykke.

hæget om denne "Plantehave': man ligefrem
kappedes om at have den reneste og mest
kultiverede lod.
Mange forsøg fra forskellige gårdejeres side
på at omlægge "Plantehaven'' til en legeplads
for byens børn, blev nedstemt på bymøderne,
men 2. verdenskrig gav folk en anden mening
med livet, og plantehaven endte med at blive
henlagt som en lille park, med storkestenen
opsat som et frihedsmonument efter afslutningen af 2. verdenskrig. (E.T.)

Græstørv
I januar klargjorde man hvidkål, rosenkål og
porrer i stalden til salg på torvet.
Disse vintergrønsager blev opbevaret i kuler,
der var forbundet med hinanden. Kulerne
blev isoleret med halm, jord, og øverst tang
eller græstørv.
Plantehaven i forgrunden og Martin Jensens hus i baggrunden, 1957.

24 SOL.
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Midt i byen lå plantehaven med stakit rundt
om. Hver gård havde et lille stykke jord her,
hvor de havde plantestreg. Her kunne man se
konerne trampe jorden til efter såningen, med
deres trablers bundet på fødderne. (E.Z.)
Alle gårdenes jorder lå placeret uden om selve
byen, og mange jordlodder lå langt fra gårdene. Een fælles lod for alle gårdene var placeret
midt i byen, hvilken betegnedes som "Plantehaven': Her havde hver gård sin egen lille lod,
som benyttedes til tilsåning med kålplanter
til senere udplantning på markerne. Der blev
Maglebylille - den levende landsby

Hen på eftersommeren blev der skåret græstørv nede ved strandengen. Det værktøj,
man brugte til at skære tørv med, var meget
ejendommeligt. Først brugte man et stykke
værktøj, der bestod af et træskaft, hvor der i
den ene ende var fastgjort et kohorn. I hornet
var der lavet en tynd rille, hvor der sad en
kniv, som var klemt ned i rillen, så den sad
godt fast. Det brugte man til at skære tørvene
ud i den bredde og længde, den skulle være.
Bredden var ca. 50 cm. For at løsne tørvene
fra jorden brugte man et værktøj, der også
bestod af et træskaft i hvis ene ende, der var
anbragt et jern, som nærmest var hjerteformet. Det skubbede man ind under tørvene og

Efter brug kunne tørvene stables som en bænk. Medlemmer a ffamilien Erlands en hygger sig her. ca. 1940 'erne.

fik derved løsnet den fra jorden, derefter blev
den rullet sammen som en lang løber.
Der blev skåret mange græstørv. Græstørvene
blev brugt til at lægge oven på kulerne, hvori
man opbevarede rødkål, hvidkål, gulerødder,
roer om vinteren. I sådanne kuler var grønsagerne sikret mod frosten, og man kunne
åbne den og tage det ud, man skulle bruge, og
dække den til igen, for man kørte jo også på
torvet om vinteren. (R.R.)

Efter kulerne var blevet tømt for grønsager,
blev de tørv, der kunne genbruges lagt i en
bunke, der kunne danne en bænk.

Tangkørsel
Tangen var vigtig som isolering til kulerne
og som gødning, det viser bl.a. en retssag fra
1847. Gårdejer Carl Raspe havde stævnet 11
gårdmænd og oldermanden i Maglebylille,
fordi de havde jævnet et dige ved stranden
udfor gården samt hevet nogle nyplantede
træer samme sted op med rode. De mente,
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det var byens fælles jord, som man benyttede
til at lægge den bjergede tang på, og Raspe nu
havde forhindret dem i. De hævdede, at denne
strimmel jord ved udskiftningen var tilkendt
byen, og ikke som Carl Raspe påstod, tilhørte
ejeren af Petersdal. Retten gav gårdmændene i
Maglebylille medhold, så de kunne nu fortsætte som hidtil.
I 1850 var bylauget - sikkert p.g.a. uenigheder - nødt til at indføre regler for, hvornår og
hvordan tangen måtte hentes ved stranden.
Den måtte bl.a. ikke hentes eller køres hjem
for solopgang og ikke efter solnedgang. Grøn

tang skulle med det samme køres hjem. Hvis
ikke, vankede der bøder til byens kasse.
Denne praksis blev holdt i næsten 100 år. Under besættelsen skulle maglebylillerne have et
ausweiss for at komme ned til stranden efter
det uundværlige tang.

Årets arbejde
Flere af gårdene lavede hvert år en oversigt
over, hvor de forskellige grønsager skulle såes
og plantes.
Kartoflen var en af de vigtigste grønsager. I
sidste halvdel af februar blev kartoflerne sat til
spiring i stalden eller i en svineboks.

Poul Nielsen radrenser. Han gik altid med bowlerhat. Søndergård i baggrunden. Ca. 1935.
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Min mormor og morfar Aff og Christian
Petersen (Skipper Chr.) havde et husmandssted med lidt jord til, hvor de dyrkede meget
tidlige kartofler, Jeg husker stadig, at der var
sat kartofler til spiring i den ene stue fra gulv
til loft. (S.S.J)
Blandt de populære sorter i Maglebylille var
julikartofler, Sydens dronning og røde kartofler. Nogle år blev kartoflerne lagt sidst i marts,
når jorden var tjenlig, eller som man sagde,
når jorden havde dampet 3 gange.
Samsø var også dengang først med nye kartofler, men amagerkartoflerne kom 8-10 dage
efter, som regel til grundlovsdag
Persillefrø blev lagt i lunkent vand og derefter tørret, så spiringen kunne komme i gang.
Persillen blev sået mellem løgene.
Gulerødder og pastinakker blev sået på bulke
(jordhøje), specielt den sandede jord på fælleden var god til gulerødder.

gen af 1930 ·erne også latrin fra København,
transporteret til Tømmerup Station med
Amagerbanen. Andre igen benyttede skrald.
Men det krævede tilladelse p.g.a. sundhedsfaren. I 1908 ansøgte f.eks. gårdejer P.E. Hansen
fra Maglebylille om lov til at modtage 100 læs
"gennemrodet dagrenovation årlig fra Vognmand Johan Olsens kontrollerede Losseplads,
Amager Landevej til nedpløjning på de ham
tilhørende jorder'
P.E. Hansen skulle for at opnå tilladelsen fra
Amager Birk give en skriftlig forsikring om,
at han forpligtede sig til, at dagrenovationen
ikke lå i nærheden af gården, og han måtte
ikke holde større svinebesætning end til egen
husholdning. 25

Vi dyrkede gulerødder, kartofler, blomkål,
hvidkål, rødkål, pastinakker, sellerier og
porre. Vi havde kål ude ved den gamle lufthavnsvej, men rabarber, sellerier og porre
derhjemme ved det største stykke. Desuden
havde vi en prydhave med gråpæretræ, espalierpæretræ, blommetræer, masser af syrenbuske, lidt roser og tulipaner. (G.P.)
Vi havde et traditionelt landbrug med sæd,
kartofler, kål, rodfrugter og andet grønt. (E.T.)
Møddingen blev kørt ud på markerne og lagt
i mistbænkene om foråret. Foruden stald- og
kunstgødning benyttede man indtil slutnin-

Møddingen blev brugt som gødning på markerne.
Fotograf Inga Aistrup, 1946.
25 SOL
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Som noget gevaldigt spændende fra min
tidlige barndom husker jeg, at der blev kørt
store læs skraldemøg ud på mistænkepladsen.
Det var affald fra skraldepladser i København,
som skulle pløjes ned på arealet og fungere
som gødning. Men sikke da en masse interessante ting, man kunne gå og finde i de dy n ger.
En øreløs kop hørte til særlig fine ting. Vi
fandt også et par mahognirammer til billeder.
Dem fiksede mor op, og de kom i anvendelse.
Og så var der en uendelighed af kulørte potteskår, som var kønne og sjove at samle på.
Dyngerne bestod nærmest mest af aske og
delvis kompost. Det hele kom gennem et groft

sold, inden det kom på jorden og blev pløjet
ned. (K.N.)
Under krigen, hvor der var mangel på tobak,
forsøgte flere at dyrke dette. Succesen har nu
nok ikke været så stor.

Arbejdsdagen
Dy r kningen af grønsager er et slidsomt arbejde året rundt.
En almindelig arbejdsdag startede kl. 06.00
med arbejde i stalden og i stuehuset med klargøring af morgenmad. Kl. 07.45 morgenmad
i spisekøkkenet. Kl. 08.00 rykkede man ud i

Mor og datter, Karen Jørgensen og Karen Marie Jakobsen skærer rødbeder. 1946.
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marken, hvor man så arbejdede til kl. 11.45.
Middag og pause til kl. 13.00, og så fortsatte
arbejdet til kl. 17.45. Aftenspisning kl. 18.00.
Min mor og tjenestepigen havde naturligvis
mindre arbejdstid i marken, idet madlavning
og oprydning derefter også tog sin tid, bl.a.
blev der efter frokosten lavet kaffe, som blev
serveret kl. 15.00 ude i marken.
Anderledes når der blev arbejdet i "strandengen" der lå så langt fra byen. Så blev der
pakket kurve med forplejning til både frokost
og enkelte gange såmænd også aftensmad,
for her skulle man jo gerne være færdige med

arbejdet på få dage på grund af den lange
køretur. (E.T.)
Gårdene havde som regel 1-2 karle ansat
samt en tjenestepige. Om sommeren kom der
ekstra hjælp udefra. De blev kaldt for "porrekompagniet" eller "sommerfolket" opkaldt
efter efternavnet på formanden for sæsonarbejderne.
Vi skiftede ikke karle så tit. Far var god til at
have med dem at gøre, de må kunne lide at
være der.
Vi havde en karl, der hed Asbæk Christensen,
ham kaldte vi Christensen, for dengang sagde
man ikke du til de voksne.

Der sorteres spinat på Søndergård i Maglebylille. Ca. 1930.
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Vi havde også en karl, der hed Poul Esbøl,
der var hos os i mange år. Han holdt kun jul
hos os en enkelt gang, for han havde familie.
Men karlene blev ellers inviteret til at holde jul
sammen med os.
Vi havde et par piger fra Tømmerup og St.
Magleby. De kom klokken 8 og tog hjem igen
ved 4-tiden. Konerne på gårdene havde det
rimeligt godt, fordi de havde hjælp til rengøringen, men selvfølgelig havde de slæbet i
marken. (G.P.)
Bylauget stod, som tidligere nævnt, for sprøjtehuset, hvorfra gårdene kunne hente vand i
store tønder til vanding af markerne i tørre
sommerperioder
På gartnerierne var der ligeledes et stort behov for ekstra hænder:
I bedstefars tid kan jeg huske, at der jævnligt
kom mænd til døren for at søge arbejde på
gartneriet. Det var før krigen. Bedstefar kunne
tit bruge en ekstra hånd til at luge mellem de
små kålplanter eller ved høstens tid. De flittige
kom ofte igen fra dag til dag. De fik gerne
nogle kartofler eller andre naturalier med sig
hjem
Der var en pæn stab af folk til hjælp i gartneriet. Vi havde bl.a. "konerne' De var fast
inventar og var i aktivitet det meste af året.
De blev indkaldt, når persillen var klar til at
bindes, eller der skulle pudses rosenkål, pilles løg, pudses og bindes porrer eller luges i
mistbænkene.
De lå på deres knæ time efter time (stakkels
knæ) med deres karakteristiske helgolænderkyser på hovedet. "Konerne" var damer fra
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nabolaget. Der var Alma Nielsen, Anna Gravesen, Mathilde Dirchsen, og Petra Hansen.
Ved spidsbelastning kunne et par andre damer tilkaldes. Om vinteren sad "vore damer"
i grønthuset. Det var et rum, som var bygget
i en forhenværende indkørselsport i sidelængen ud mod indkørslen. Der var en kakkelovn
stillet op, så der kunne fyres op og være svært
hyggeligt. En bordplade på to bukke blev sat
op, når damerne var i aktion. For en lille pige
var det et helt eventyr at sidde på en kasse
inde hos damerne og indsnuse den stærke
duft af porre eller løg og høre deres hyggesnak
om alt muligt. (K.N)

Gartnerier
Fra slutningen af 1800-tallet kom nogle få
gartnerier til byen, der satsede på nyere grønsager og frugter som f.eks. agurker, champignons, tomater og artiskokker, fremavlet i
mistbænke og drivhuse.
Knud Ahrenkildes gartneri blev grundlagt
i 1922 på et gammelt amagerbrug, der blev
købt af Svend Knud Ahrenkilde. Arealet var
oprindelig på ca. 9 ha, men efter lufthavnens
anlæggelse mistede man i første omgang 2
ha. Ahrenkilde var udlært på Emdruphøj og
hos af de lokale gartnere, Edvard Svendsen
og Oluf Kristensen. Ahrenskilde dyrkede bl.a.
artiskokker og champignons.
Efter krigen, da far tog over, blev de store lejemål sagt op. Først "Østergård" og noget senere
Fisehers jord. Far var mere optaget af drivhuse
og frøavl. Han dyrkede blomkålsfrø, som blev
solgt til A. Hansens frøhandel. I drivhusene,

Der luges mellem planterne på Elmegård.Kvinderne er iført helgolændere, der beskytter mod solen.1929.

hvor der også var tomater og agurker, blev
der dy r ket blomsterfrø, som A. Hansen også
fik leveret. Blomsterne til frø var tre forskellige sorter af Primula samt Begonia. Vi havde
fået en meget dygtig formand i drivhusene,
som ledede frøavlen der. Hans navn var Carl
Engstrøm. Far beholdt efterhånden bare de 20
tdr. ved gården og så det i Ullerup.
På mistbænkepladsen blev der dyrket meloner, som var en god vare at køre på torvet
med. Der blev også dyrket persille og salat i
massevis, og der blev priklet små kålplanter

under glas til senere udplantning i marken.
(K. N.)

På torvet
I en lille stue bagved vaskehuset sad bedstefar
om vinteren og flettede kurve, hvad han var
meget ferm til. Kurvene blev flettet i mange
størrelser, alt efter hvad de skulle bruges
til. Dengang blev torvevognene læsset med
kurve, hvis grønsagerne da ikke lå løst på
vognen eller i sække. Over kurvene blev der
bundet torveklæder, som efter hjemkomsten
Maglebylille - den levende landsby

89

Oluf Nielsen på vej med torvelæs. Ellen Andersen ser på. Ca. 1920.

fra torvet, blev skyllet op og hængt til tørre på
hækken.
Et par gange i løbet af sommeren fik jeg lov til
at komme med min onkel Hans og tante Edith
på torvet, hvilket var meget spændende. (E.Z.)
Som barn glædede vi os meget til at komme
med på torvet. Mor tog os med over i Ørstedparken, hvorfor ved jeg ikke, det var da pænt,
men ikke noget særligt. (G.P.)
Jeg var næsten altid med på grønttorvet, og
når vi var færdige der, skulle vi altid over i en
90
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kælderbeværtning og få smørrebrød. Det var
jo med hestevogn, vi kørte, så når vi skulle
hjem, var vi først ude med diverse grøntsager til butikkerne, det var Toldbod Hansen i
Toldbodgade, Kryb ind på Chr. Havn og Peter
Hansen i Polensgade. Somme tider skulle vi
også have slagtervarer med hjem fra slagter
Hertz på Øresundsvej, det var familie til Hans
Corneliussen. Så var der kun et sted tilbage,
og det var hos bager Smidt på Amagerbrogade, hvor vi skulle have linser med hjem, det
var dagens højdepunkt. (S.S.J.)

På torvet med Thybos varer. Ca. 1935.

Vi havde grønkål, som blev solgt til Beauvais,
ca. 2 tons ad gangen, som Jacobsen kørte ind
med. Vi stampede i det, så det blev presset
sammen. (E. G.)

Kornhøst
En spændende tid var også, når der skulle
høstes, det var jo med selvbinder og kornet
blev sat i stakke, og siden kørt hjem. Det var
høje læs, man kørte med. Jeg har prøvet at
sidde oppe på sådant et læs korn. Det gynger,
så man er bange for, at det skal vælte.

Når så tærskeværket kom til byen, og der blev
tærsket, kunne man høre den brummende
lyd fra tærskeværket over hele byen. Jeg kan
huske, at når der blev tærsket ovre hos Poul
Corneliussens far, så var vi drenge derovre. Vi
kravlede op på hanebjælken og sprang ned i
avnerne, det var skægt. Men var det bygavner
var det så som så med det skægge, for de avner sidder fast alle steder på kroppen. (R.R.)
Maglebylilles tærskeværk stod ved Cornelius
Christensen, mens OlufNielsen kørte det
rundt til de enkelte gårde med heste. Alle
Maglebylille - den levende landsby
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Tærskeværket hos Hans Christiansen i Maglebylille. Fra venstre: sønnen Christian Christiansen,Albert Steffensen,
Chr. Petersen (skipper). Siddende en afgårdens karle, Ernst Andersen, Jens Rasmussen, en anden a f gårdens karle,
Edv. Christiansen(søn), Oluf Nielsen, og Hans Svendsen (bror til Peter Svendsen på Høgsbrovej). 1925.

gårde i Maglebylille dy r kede korn. Det var et
slid at slæbe kornet op på loftet, men når tærskeværket kom, samlede det byens børn.

Husdyr
Vi havde 4 heste, 2 køer, 7 kvier, 2 svin ml
smågrise samt hund og katte.(E.T.)
I den anden sidelænge var stalden. I min tidlige barndom var der plads til seks heste, fire
heste i den store forreste stald og to i den lille
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stald ind til venstre. Helt bagest var der svinestald med 1-2 grise. Til højre for grisestien var
hønsehuset med udgang bag bygningen til en
stor hønsegård. Ovenover hønsehuset var der
dueslag. Der havde Hans Chr. duer, så menuen stod af og til på stegte duer - herligt.
I gavlvæggen var der udgang til en stor cementmuret mødding. I stalden "regerede': i
min tidlige barndom, Christen Christensen.

Hesten var uundværlig i amagerbruget Her sås korn med en radsåmaskine. Fotograf Inga Aistrup. 1946.

Han var svært tunghør, hvilket medførte at
han råbte meget højt til hestene, da han ellers
ikke troede, de kunne høre, hvad hans sagde.
Men hestene kendte ham jo, så det spændte af
i al mulig god forståelse fra begge sider.
Mange kørte med hest og vogn. Bedstefar
havde, i al den tid jeg kan huske, en lastbil.
Den første var en sjov firkantet kasmarok med
højt førerhus. Det var rigtignok svært "højti-

deligt': da vi, midt i trediverne fik ny lastvogn.
Den var uhyre flot og blev kun kørt af far. Den
gamle brugte vi i perioder med spidsbelastning f.eks. i jordbærtiden, eller når der blev
kørt med blomkål. Så blev der kørt på torvet
med 2 biler. Den gamle bil blev kørt af Poul
Zimling fra Saltholm. Han var os en uhy r e
god og trofast hjælp. (K.N.)
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Indkøbsmuligheder
Maglebylille landsby havde hele 2 købmænd
og endnu en tæt ved, på Amager Landevej.
Den ene købmand hed fru Lind og den anden
var fru Susse. Det var jo en tid, hvor der ikke
var Dankort og andre betalingsmåder, så man
havde en sort bog, hvor det man købte blev
skrevet ind. En gang om måneden betalte man
så, og hvis man blev sendt hen og betale, fik
man altid et kræmmerhus bolcher som tak.
Ellers korn der bager, slagter og fiskemand fra

Kastrup, og bageren var Rasmussen og slagteren var Steffensen. Posten korn to eller tre
gange om dagen. Nu var der ingen værtshuse i
Maglebylille, så de to købmænd havde et baglokale, hvor der blev snakket og måske drukket et par røde tuborg, som dengang kaldtes
for Maglebylilleøl. Eller man nød en kop kaffe
med så meget snaps i, at hvis man puttede en
tiøre i, kunne man se bunden.
Der lå en beværtning på Amager Landevej,
som hed Højskolen eller i folkemunde Høj-

Mange var selvforsynet med slagtervarer. Her slagtes gris på en gård i Maglebylille. Ca. 1935.
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Man var tidligt med i arbejdet. Erik Thybo og hans forældre Anna og Svend Thybo. Ca. 1930.

Vi var med i havearbejdet temmelig tidligt,
og vi har nok kunnet lide det. Vor belønning,
når vi havde været rigtig dygtige, var, at vi fik
penge. Så blev vi sendt hen til købmanden,
Valdemar Hansen. Der skulle vi købe flødeboller til os alle fem. De kostede 5 øre stykket.
Man kunne også få nogle meget store flødeboller til 10 øre stykket. Men det var kun ved
særlige lejligheder, vi fik besked om at købe
sådan nogle. (K.N.)

Fritidsmuligheder
Luthersk Missionsforening drev søndagsskoler i forskellige landsbyer i Tårnby Kommune.
I Maglebylille blev skolen en overgang ledet af
Albert Dirchsen.
Om søndagen var jeg altid i Maglebylille, for
der gik jeg i søndagsskole, det gjorde alle børn
dengang. Søndagsskolen blev holdt i skydehuset fra en halv elleve til halv tolv. Skydehuset
ejedes af Maglebylilles Salonskytteforening, og

Luthersk Missionsforening søndagsskole ved Skydehuset med Albert Chrillesen og børn fra byen. Ca. 1925.

der havde de deres skydebaner. Det var et rødt
træhus, der lå overfor gadekæret. Skydebanen
åbnede kl. I 6, og efter skydningen blev det til et
slag kort og en øl. (E.Z.)
Søndagsskolen blev senere flyttet hen hos familien Thybo, først i deres gamle gård, senere
i det nye hus i kælderen. En gang om året var
der udflugt til Springforbi i Nordsjælland, det
var samtlige søndagsskoler fra København,
der kom den dag. Det var med tog, og når vi
var der, gik vi igennem Eremitagen ned til

vandet på den anden side af Strandvejen. Det
var en stor oplevelse for os børn, man rejste jo
ikke så langt den gang. (S.S.J.)
Da vi blev lidt større, begyndte vi at gå til
gymnastik og badminton. Vi startede i gymnastiksalen i Maglebylille skole. Klubben hed
M.B.K. som senere blev sammenlagt med K.B.
og blev til K.M.B.
Vi begyndte at spille badminton i 1935 i hallen på Gl. Kirkevej. Dengang kunne vi trygt
køre om aftenen, ikke nær så farligt som i dag.

gelænder. Der var rent og pænt i forretningen.
Jeg husker specielt en stor messingkaffemølle,
som Valdemar Hansen malede kaffe på ved
at dreje et håndsving, som satte et stort hjul
i aktion. Det var fascinerende at se på, og så
duftede der så dejligt af nymalede kaffebønner
i hele butikken.
Hans Chr. og jeg blev også sendt hen på Vestergård for at købe mælk. Der boede bedstefars bror, Tønnes Nielsen, og hans kone Trein.
De havde køer. Vi fik en 3 liters hvid emaljeret
spand med låg på mellem os, og så vandrede
vi hen for at købe 2 1. mælk. Det kostede 50

øre. Lige penge var pakket ind i et stykke
avispapir. (K.N.)

Foreningsliv
Foreningslivet i Maglebylille var righoldig
set med tidens øjne, hvor arbejdsdagen var
lang og fritiden sparsom. Måske var det netop
derfor, at der ingen kvindelig repræsentation
var i foreningerne, undtaget ved foreningernes fester og udflugter. Men udvalget af
foreningerne var tidstypisk for landsbyerne på
Amager.

Salonskytteforeningen på skovtur til Asminderød kro i 1953. Her står ved keglebanen Hans Lakjær, Poul Tønnesen, Cornelius Nielsen, Poul Corneliussen, Eigil Bromer, Birthe Tønnesen, Ebba Munk, siddende Ha/vig Erlandsen.
1953.
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Salonskytteforeningen
Den ældste forening i Maglebylille udover
bylauget var Maglebylille Salonskytteforening, der blev stiftet den 12.9.1886. Det var
samme år, der kom splittelse indenfor den 25
år gamle skyttesag i Danmark. I 1861 blev de
første skytteforeninger oprettet på grund de
nationale modsætninger til Tyskland. Men
efterhånden kom det militære islæt til at stå i
skyggen til fordel for det idrætslige og selskabelige. Og dette kom Salonskytteforeningen i
Maglebylille også til at bære præg af.
Der var ugentlige skydeaftner med undervisning samt konkurrencer om det højeste pointtal. Foreningen afholdt årlige skiveskydninger,
der ind imellem blev afløst af fugleskydning

Fastelavnsryttere fra Maglebylille på vej til Kastrup. 1923.
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samt præmie- og serieskydning. Damerne
skænkede i 1922 en vandrepokal, der kunne
vindes ved forårs eller efterårs præmieskydningen. Ikke mindst var der desuden undervisning i skydning. Foreningen indkøbte og
vedligeholdt geværerne. Tilslutningen var
også stor, man startede med 54 medlemmer,
og siden blev medlemskab kun tildelt beboere
i byen, der i øvrigt blev stemt ind på generalforsamlingen.
Det selskabelige bestod i årlige skovture til
f.eks. Bakken, hvor man slukkede tørsten med
en bolle punch, eller til Kongelunden og danseestraden, hvor der blev danset til midnat.
Andre baller blev bl.a. afholdt på Kastruplund

eller Ny kro. Heller ikke børnene blev glemt,
ved juletid var der juletræsfest - hvor børnene
blev trakteret med chokolade og kager, en
pose godter og en gave. For at indsamle penge
blev der afholdt jagter, det var før jagtforeningens tid. Foreningen havde en fane og der
blev udnævnt fanebærer, der foruden festlige
lejligheder også skulle benyttes ved æresmedlemmernes begravelser - hvis familien
ønskede det. Man kunne blive udnævnt til
æresmedlem, når man fyldte 75 år.
I 1922/23 blev der bygget et nyt skydehus i
lergravene. Bylauget gav et tilskud på 500 kr.
mod, at sygekassen og bylauget måtte afholde
møder her.
70 års jubilæet blev festligholdt den 21.9.1956
med en reception på Dragør Strandhotel
og repræsentanter fra Amagerlands Skytteforening og fastelavnsklubben Enigheden i
Tømmerup, der mødte frem med blomster og
gaver. "Foreningens medlemmer med damer
samledes kl. 17.30 ved mindestenen i Maglebylille, hvor bestyrelsen havde tilrettelagt en
lille højtidelighed og serverede vin og kransekager. Derefter blev samtlige deltagere transporteret til Dragør Strandhotel i Taxi-biler:'
Jubilæumsmiddagen hvor der var ca. 60
tilmeldte bestod af: Champignonsuppe med
dertil hørende sherry, andesteg hertil blev der
serveret øl, og til dessert fik man frugter og
maderia. Under middagen, "som var meget
stilfuld og højtidelig" var der tale af bl.a. formanden Erik Thybo. Desuden var der digtet
en sang. Efter middagen var der dans til kl. 1.
75 års jubilæet ser ikke ud til at være blevet
afholdt. Der var sandsynligvis en dalende

interesse for foreningen måske set i lyset af de
mørke fremtidsudsigter for landsbyen. Foreningens forhandlingsprotokol rummer heller
ikke nogen beslutning om opløsning af foreningen, det sidste referat er 1963. Det sidste
regnskab er fral964, hvor der var et overskud
på 968,25 kr.

Fastelavn
Salonskytteforeningen stod ikke mindst for fastelavnsridningen i byen. Rytterne skulle selv
betale omkostningerne og forpligtigede sig til
at deltage i det efterfølgende bal.
Fastelavnsridningen fandt sted mandagen
efter fastelavn. Der skulle være mindst 12
ryttere for at ridningen kunne løbe af stablen,
men som regel kunne man samle 22-24 ryttere. Tøndedronningen, der blev valgt, når der
blev lagt laug, skulle være den ældst ugifte af
de piger, der var født i landsbyen. Fru Petersen, der boede på kirkehjørnet i St. Magleby
men havde tilknytning til Maglebylille, syede
fastelavnsskjorterne.
Man havde normalt ikke snekketøj som seletøj, men man flettede kroner på hestens hale
med sløjfer i alle mulige farver.
Man samledes kl. 11.30 - og enhver rytter der
kom for sent måtte f.eks. i 1953 bøde med 5
kr. Samme år havde man kun fået lov til fastelavnsridningen af politiet imod bl.a. at tegne
en forsikring på 30.000 i tilfælde af personskade. Desuden skulle man sørge for grusning
af vejbanen, hvis det blev glat føre.
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Fastelavnsrytterne besøger Claus Christiansens gård i Magleby lille. Forrest, stående, til venstre: Jacob Nielsen. Ca.
1930.

På den medfølgende musikvogn sad i en lang
årrække musikerne Svend Eriksen, Frithjof
Larsen og "Krudt Peter". Forrest red flagmændene med flagene i højre hånd. Man red ikke
blot rundt i Maglebylille men også i Kastrup,
hvor man besøgte 10-12 steder. I alt besøgte
fastelavnsrytterne normalt 48 steder på puncheruten.
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Ved tøndeslagningen udenfor Martin Jensens hus.
Forrest rider flagmændene Edv. Christiansen og Hans
Lakjær. Ca. 1950.

Tøndeslagningen fandt sted udenfor Martin
Jensens hus. Byens hjulmand Erlandsen fremstillede tøndestokkene, der gik i arv i familierne, hvis de ellers holdt til slagene.
Fastelavnsballet fandt sted om aftenen enten
på Ny Kro, Løjtehus eller Kastruplund.
Købmand Valdemar Hansens rom på Amager
Landevej blev foretrukket til fremstillingen af
fastelavnspunchen.
Den sidste tøndeslagning fandt sted i 1953, en
del af skylden tilfalder måske militæret. For i
1954 var Ahrenkilde indkaldt som soldat, og
da der var mangel på ryttere, forsøgte foreningen at ansøge hans kompagni om en fridag

Fastelavnsryttere, ca 1950. Fra venstre stående: Ejgil Bromer, Kjeld Frederiksen, Ole Lakjær, Poul Tønnesen, Hans
Ahrenkilde, Poul Corneliussen, Otto Munk, Jacobsen, Edv. Christiansen. Siddende: Ernst Lind, Erik Thybo, Bent
Jensen, Con. Nielsen, Knud Erlandsen, Ole Lind.
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til fastelavnsridningen. Men dette blev afvist
"Ihvorvel KMP kan se det beklagelige for foreningen heri og meget gerne vil gå ind for den
gamle traditionsbevarelse, kan ansøgningen
på grund af aflevering m.m. og af hensyn til
konsekvenserne ikke bevilges:'
Ellers var der jo også fastelavnsridning, det
var jo en festlig begivenhed og der kom mas-

Drengene i Maglebylille cyklede også til fastelavn. U.å.
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ser af mennesker til byen, så alle gårdene var
invaderet af familier og venner, og der blev
drukket meget varm punch. Men det var jo
dejligt, for det foregik jo altid i den kolde tid.
(S.S.J.)
Hvad vi også husker tydeligt er tøndeslagningen, hvor de red ved plantehaven. At rytterne
på det tidspunkt havde fået en del punch,
tænkte vi børn jo ikke på, men det gjorde dog

et stort indtryk på os, da der et år var en rytter, der ikke ramte tønden og havnede i onkel
Claus's mødding. (G.M.)

Børnenes fastelavn

Traditionen med at slå katten af tønden fandt
også sted i Maglebylille. Det var et flot syn at
se de pyntede heste og ryttere, så det har jeg
overværet mange gange.
Men der blev også arrangeret fastelavn for
børnene, vi slog katten af tønden. Det foregik
ved sprøjtehuset. Vi stod i en lang række og
løb hen til tønden og slog til den, løb videre
og stod i række på den anden side af tønden.
Der var en voksen, der styrede tønden, så den
hang nogenlunde stille, når vi slog.
Det var en tro kopi af de voksnes fastelavn,
der var en flot sløjfe til tøndekongen, den
bandt dronningen om kongens arm, og så var
der chokolade og boller i skyttehuset.
Bal var der også senere i skyttehuset. Det var
de store drenge, som ordnede det. Min bror
Ejler, Jacob Svendsen og Knud Erlandsen var
de ledende. Skyttehuset var et træhus, så det
skulle jo varmes op, for at vi kunne være der.
Der skulle jo også være lys derinde, når der
skulle danses senere.
Opvarmningen skete med en petroleumsovn, og lyset var en petroleumslampe. Så de
tre arrangører har villet have hurtigt varme i
rummet med det resultat, at ovnen og lampen
osede. Jacob Svendsen blev sort i ansigtet og
måtte hjem hos min mor og vaske sig. Jacob
tog en klud og tørrede sig med, men det var

karkluden, så Jacob blev skinnende sort i
ansigtet.
Men danset blev der, musikken blev leveret
af en grammofon, en af dem med stor tragt.
(R.R.)

Hesteforsikringsforeningen i Taarnby
Sogns søndre del paa Amager
Hesteforsikringsforeningen blev stiftet den 9.
april 1888. Det var kun beboere fra Maglebylille, Tømmerup og Ullerup, der kunne blive
medlem af foreningen. Foreningens formål
var at yde erstatning for tab af heste hos
forsikringstagerne. Hestene var uundværlige i
amagerbruget indtil 19 50 'erne. Hestene blev
brugt ved tilsåning og pløjning af markerne,
og når grønsagerne skulle transporteres ind til
torvet i København .. Hesten blev brugt som
trækkraft til hakkelsesmaskiner ved de såkaldt
hesteomgange, hvor hesten gik rundt og rundt
og trak en bom der sad på et stort kamhjul,
der igen trak et lille kamhjul på en lang aksel.
På de større gårde havde man foruden arbejdsheste også heste til finere brug f.eks. til
skovture og fastelavnsridning.
Heste, der blev anvendt til vognmandskørsel,
kunne dog ikke forsikres.
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Hans Ahrenkilde og Svend Jansen til hest. Ca. 1945.

Foreningen havde en fond, der blev dannet af
en indbetaling af 1 øre af hver krone af forsikringssummen. Renten af fondens midler blev
fortrinsvis brugt til skadeserstatninger.
Foreningens bestyrelse bestod af en direktion
på tre medlemmer valgt på generalforsamlingen og en kommissær fra hver by samt
generalforsamlingen.
Kommissærernes skulle sammen med to
medlemmer dels taksere den hest, der skulle
forsikres og dels give en erklæring om hestens
tilstand. De samme tre skulle endvidere besigtige de forsikredes døde heste, indhente oplysninger om dødsårsagen og afgive en erklæring
til direktionen. Hvis der i byerne var misrøgt
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af forsikrede, skulle de endvidere underrette
direktionen om det.
Undtaget fra erstatning var dødsfald, der
skyldtes krig, "rov" eller ply n dring.
Der er desværre ikke andet arkivmateriale fra
foreningen end et par udgaver af dens love
samt regnskaber fra 1931 og 1935. Det vides
ikke, hvornår foreningen blev opløst.

Sygekassen
Jan Clausens og Hustrus Syge og Begravelseskasse i Maglebylille blev stiftet i 1912. Dens
formål var at "udrede Sygehjælp til Medlemmer med Børn under 16 År" samt yde begravelseshjælp. Betingelsen for at blive medlem

var, at man var "dansk født" og boede i byen
i 1912. Samtidig var medlemskabet betinget
af bopæl i landsbyen Maglebylille, for "De boende Nord i en linie trukket fra Remisen i østlig
Retning til Stranden udelades" det vil sige,
de, der boede i Kastrup og længere nordpå,
kunne ikke være medlem. Samtidig kunne
tilflyttere kun optages på generalforsamlingen
med ¾ majoritet.

Sygehjælpen udgjorde 50 % for læge og medicin, ved konsultation af specialister 25 %. I
1927 blev der betalt 2 kr. i sygedagpenge dog
kun for sengeliggende og først, når patienten
havde været sengeliggende i mindst 6 dage.
Ved hospitalsophold blev der ydet 3 kr. pr dag
i 13 uger pr. halvår. Man undrer sig i dag, når
man i sygekassens vedtægt fra 1960 stadig kan
få tilskud til hospitalsophold, ligesom sygekassen stadig stillede kaution ved hospitalsophold. Det har ikke været muligt at få oplyst,
hvornår det blev gratis at blive indlagt på et
offentligt hospital.
I 1963 foreslås sygekassen ophævet. Men den
fortsatte uden egentlige funktioner, da man
ville bruge kapitalen til sidste øre. Medlemmerne skulle ikke længere betale kontingent.
Da Maglebylilles dages var talte, og byen
skulle udslettes i 1969, besluttede man sig for
at bruge sygekassens formue til advokatbistand. Som byen forsvandt også sygekassen,
dog først endeligt i 1973. De resterende midler tilfaldt Kræftens Bekæmpelse.

Jagtforeningen

Jan Clausen og hans kone Svendborg Hansen "Clausens Minde", 1905.

I 1934 blev Maglebylille jagtforening stiftet.
Til bestyrelsen valgtes Cr. Bacher, St. Magleby,
Claus Christiansen, Einar Nielsen (kasserer)
Svend Thybo og G. Jakobsen (formand). Foreningen blev oprettet, da vildtbestanden var så
lille, at der ikke kunne blive tale om jagt. Med
foreningen som støtte kunne vildtbestanden
forøges og stabiliseres ved at udsætte vildt, og
hermed kunne man få mulighed for jagt.
Foreningen udlagde foder og som supplement
hertil også tærskeaffald. Der blev hvert år afMaglebylille - den levende landsby
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talt, hvor mange agerhøns og harer, der skulle
udsættes og hvor mange jagter, der skulle
afholdes, samt hvor og hvornår. Enhver jæger
havde lov til at jage på sit eget areal, men
foreningen havde ret til at afholde en fælles
jagt en af de første dage i oktober. Ingen måtte
jage, før denne jagt var afholdt. Fasanhøner
var fredet, men hvis man kom til at skyde en
ved en fejltagelse, måtte den uheldige betale 5
kr. til indkøb af en anden høne.

Ved de fælles jagter blev jægerne inddelt i
tre hold med op til 7 jægere samt en fører på
hvert hold.
Efter hver jagt blev der afholdt auktion over
det nedlagte vildt. Det foregik som regel
ved Cafe Højskolen på Amager Landevej. I
oktober 1937 blev der ved jagten nedlagt 44
fasaner, 22 harer og 11 høns, som blev solgt
ved auktion i Cafe Højskolen. Det indbragte

Jagtselskab fra Maglebylille i St. Magleby Kro efter en markprøve for pointer. Bageste rk.: fan Nielsen, Hein Svendsen, Allent Geertsen, Edmund Gertsen. Forreste rk.: Claus Christiansen, Bertel Raagaard, Hans Fischer, Anders
Jørgensen, Niels Peter Jørgensen, Børge Pedersen, Paul Sørensen, Martin Jensen, August Jensen. Fotograf Ihelander. 1945.
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180 kr. og 25 øre samt 5 kr. for en skadet
fasanhøne.
Til glæde også for kvinderne blev der afholdt
et årligt jagtgilde. Det var eftertragtet at stå for
arrangementet, så selv fra Dragørs Strandhotel og Badehotel kom der tilbud på gildet. Det
blev dog først og fremmest afholdt mere lokalt
på Tømmerup Kro og Kastruplund. Middagen
bestod alle årene af brun suppe, dyresteg, is
og lagkage. Hertil blev serveret 1 øl, og 2 glas
madeira samt kaffe til en pris omkring 5 kr. i
1930 'erne. Foreningen afholdt også foredrag
om jagt, og der blev vist film.
Bestyrelsesmøderne blev som regel afholdt i
Skydehuset i Maglebylille, generalforsamlingen i Cafe Højskolen.
Æggene i ødelagte reder blev gennem mange
år udruget hos Svend Thybo. Der var åbenbart
krybskytter, for foreningen fik politibetjent
Petersen fra St. Magleby til at holde udkig
efter disse mod en dusør. Løsgående hunde
var ligeledes et problem, som foreningen søgte
at løse. Lufthavnen havde hunde men disse
betegnede foreningen som "stuehunde': der
ikke generede vildtet.
I slutningen af 1930 ville man opløse foreningen og etablere en ny, det blev dog
ikke vedtaget. Det fremgår desværre ikke af
forhandlingsprotokollen, hvorfor man ønskede en ny forening. Men det kan skyldes,
at jagtarealerne var indskrænket p.g.a. lufthavnen, for medlemstallet var ikke dalende
men lå nogenlunde konstant på 15 medlemmer. Men i 1944 blev foreningen udvidet
med lodsejere fra Kastrup. Bestyrelsen kom
herefter til at omfatte 3 fra Maglebylille og 2

fra Kastrup. Fra midten af 1940 'erne og frem
til 1962 indeholder foreningens forhandlingsprotokol kun kortfattede beslutningsreferater.
Men i regnskabet fra 1941 optræder en noget
speciel udgift for en jagtforening nemlig køb
af 15 sangbøger. Mon ikke de skulle benyttes
til alsangen under besættelsen.
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Bygnings- og beboerregistrant

Udsnit af kort med gårdenes placering. 1812 -1856. Kort og matrikelstyrelstyrelsen.
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Alle ejendomme opført før 1900 i Maglebylille
er så vidt muligt medtaget i denne fortegnelse.
Her er oplysninger om ejendommenes udseende, ejerforhold og beboere gennem årene.
Baggrundsmaterialet har været brandforsikringer og brandtaksationer, skøde- og panteprotokollernes realregistre samt forskellige
folketællinger til 1925.
Samtidig er Maglebylillegruppens erindringer
om ejendommene medtaget her.
Stavemåden for personnavnene i folketællingerne er gengivet i fortegnelsen.

Registreringen af ejendommene beskriver bl.a. tagene.
Tækkemanden er på besøg. Ca. 1960.

Beboerne er registreret ud fra folketællingerne. Beboere fra Maglebylille på skovtur. 1895.
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Matr. nr. 1b og 14c
Brandforsikringsnr. 10-18/93/198/635

l b Martin Jensens hus. Foto: Carl Flensburg, ca. 1900.

Bygningshistorie
Denne bygning blev oprindelig opført som
skole i 1822, men blev i 1836 solgt til byens
hartkornsejere, for 420 rigsdaler. Det skyldtes,
at der blev bygget en fælles skole for Maglebylille og Kastrup nord - øst for byen. Skolen
blev vurderet således i 1822:
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Hovedbygningen lå med enderne syd og nord,
var 21 alen lang og 9 alen dyb og inddelt i 7
fag. Bygningen var opført af grundmur og
bindingsværk med stråtag. Der var en indgang fra gaden til en forstue, hvor der var et
køkken med grundmuret skorsten. Desuden
to stuer med bilæggerkakkelovne, et soveog et spisekammer med hylder. Overalt var

der bræddeloft og -gulve, engelske vinduer,
og simple døre med fornødent beslag, hvide
pudsede vægge. Alt træværk var malet med
oliefarve.
Hertil kom en bygning mod nord opført af
blandingstømmer og lervægge med stråtag,
indrettet til stald for 4 kreaturer, lo, lade,
brænde- og materialehus, samt et svinehus
opført af tømmerbrædder som halvtagsbygning. I gården var en brønd med karm og vippe. Om det hele var et 17 fag lang plankeværk
med låge. I alt vurderet til 840 rigsdaler. 26
I 1863 opstod der en brand, hvor skaderne
ikke var værre, end huset kunne sættes i stand
igen for 50 rigsdaler. Gulvet var ødelagt delvis
af både ilden og det vand, der var blevet sprøjtet på. Loft, vinduer, døre og karme var også
blevet beskadiget, men det kunne repareres. 27
Bygningen forblev uændret, i 1874 blev der
dog tilføjet et brænde- og svinehus vest for
stuehuset opført i beton med tegltag. 28

Ejerliste
12.12.1839-1848 Jørgen Scholte
20.1.1848-1869 Peter Magnussen Holmberg
28.10.1869-1916 Anders Jørgensen og hans
enke Kirstine Jørgensen f. Holmberg
27.1.1916-1947 arbejdsmand Martin Julius
Jensen
11.8.1947- Staten
Som nævnt blev skolen og tilhørende have og
jordlod solgt på auktion i 1836, men skulle
ifølge betingelserne først tilfalde de nye ejere,
hartkornsejerne i byen, når den nye skole stod
færdig. Det fremgår af taksationen fra 1863,

at ejendommen nu tilhørte Peter Magnussen Holmberg, der havde overtaget den efter
Jørgen Scholte. Men i følge en hartkornsbeskrivelse fra 1852 ejes matriklen af byen, men
huset af Peter Holmberg.
Ifølge et tinglæst dokument fra 1849 var der
12 hartkornsejere og husejere, der som hidtil
skulle betale grundskat til byen. Her i blandt
var Peder Magnussen Holmberg, der skulle
betale 1 rigsdaler årligt, som Jørgen Scholte
havde gjort ifølge et skøde. 29
Peter Magnus Holmberg var søn af en indvandret svensk pottemager, Carl Magnus Holmberg, og Kirstine Petersdatter. Kirstines forældre, Peder Nielsen Hedberg og Britta Lene
Boberg var ligeledes svensk af afstamning og
ejede det senere "Hansens Minde': mtr. 13d.
Ejendommen forblev i den samme slægts eje
indtil landsbyens udslettelse i 1969/1970

Folketællingen 1840
Jørgen Scholte 36 år gift husfader husmand og
tømmermand
Christiane Møller 40 år gift husmoder hans
kone
Jensine Amalie Scholte 14 år ugift datter
Jens Christian Scholte 11 år ugift søn
Folketællingen 1870
Anders Jørgensen 37 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader husmand og arbejdsmand
Kirstine Pedersen Holmberg 27 år f. i Tårnby
Sogn gift husmoder
Karen Marie Jørgensen 1 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
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26 Taks. 314-1 den 23.
juli 1822.
27 Taks. den 28.7.1863.
28 Brandforsikringsprotokol for Tårnby
Sogn 1871-1892.
29 Maglebylille Bylaugs
arkiv.
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Jens Peder Pedersen Holmberg 22 år f. i Tårnby Sogn ugift bror til husmoder arbejdsmand

Folketællingen 1901
Kristine Holmberg Jørgensen f. Petersend.
26.4.1842 i Tårnby Sogn enke husmor og jordbrugerske gift 1867
Jørgen Johan Jørgensen f. 29.8.1874 i Tårnby
Sogn søn og arbejder
Jens Peter Holmberg Jørgensen f. 20.1.1876 i
Tårnby Sogn søn og arbejder
Tønnes Jørgensen f. 19.12.1879 i Tårnby Sogn
søn og arbejder på glasværket
Karen Marie Jørgensen f. 19.12.1879 i Tårnby
Sogn datter og tjenestepige
Marchen Kristine Jørgensen f. 2.6.1881 i
Tårnby Sogn datter og tjenestepige

Folketællingen 1921
Martin Jensen 31 år f. 4.12.1880 i Sundby gift
husfader og magasinarbejder på Orlogsværftet
Marchen Jensen 29 år f. 2.6.1882 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Kirstine Jørgensen 79 år f. 26.4.1842 i Tårnby
Sogn slægtning aftægtskone
Jens Holmberg Jørgensen 46 år f. 20.1.1875 i
Tårnby Sogn ugift slægtning landarbejder
Knud Jacobsen 11 årf. 26.4.1910 i Tårnby
Sogn ugift slægtning
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Folketællingen 1925

Martin Julius Jensen f. 4.12.1881 i Sundby gift
husfader og arbejdsmand på Orlogsværftet
Marchen Jensen f. 2.6.1882 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Jens Holmberg Jørgensen f. 20.1.1876 i Tårnby
Sogn ugift slægtning landarbejder i Maglebylille
Knud Jacobsen f. 26.4.1910 i København ugift
slægtning gartnerelev i Maglebylille

Matr. l e og 123b
Brandforsikringsnr. 229/601
Bygningshistorie
Huset blev opført i 1859 og var færdigbygget
i 1860. Det var 13 fag og 34 alen dyb, 10 alen
bred og 3 ¾ alen høj. Det var opført i grundmur og havde stråtag. Huset var indrettet med
to kamre og en stue, et køkken og et spisekammer. Fire af fagene var til lade, to til stald,
og yderlige to fag var til vognskur og lo. Huset
blev i alt vurderet til 1210 rigsdaler. 30
I 1887 var huset uforandret. Men i 1919 var
der tilføjet en længe til stald og vognport
i grundmur med stråtag samt yderlige en
bygning til hønsehus og vognport bygget af
tømmer og bindingsværk med paptag. 31
Ejendommen forblev i slægtens eje.
Matriklen l e udgik fra 1934 og blev lagt under 123b

Ejerliste
-1860 Lars Jensen
1.11.1860-1883 Jens Nielsen
27.1.1910-1940 jordbruger Niels Laurits
Nielsen
2.1.1940- Staten

Folketællingen 1870
Lars Jensen 55 år f. i Tårnby Sogn enkemand
husfader lever af agerbrug
Karen Larsen 22 år f. i Tårnby Sogn ugift datter

Folketællingen 1890

Jens Nielsen 48 år f. i Tårnby Sogn gift husfader jordbruger
Marken Nielsen 41 år f. i Tårnby Sogn gift
hans hustru
Niels Lauritz Nielsen 18 år f. i Tårnby Sogn
ugift søn
Lars Jensen 65 år f. i Tårnby Sogn enkemand
far til husfaders kone aftægtsmand Karen
Larsen 32 år f. i Tårnby Sogn ugift søster til
husfaders kone

Folketællingen 1901
Jens Nielsen f. 27.12.1841 i Tårnby Sogn enkemand husfader jordbruger
Niels Laurits Nielsen f. 19.10.1871 i Tårnby
Sogn gift glasværksarbejder
Anna Nielsen f. 16.7.1874 i Tårnby Sogn gift
Marchen Petrea Nielsen f. 8.12.1893 i Tårnby
Sogn ugift datter
Lars Jensen f. 6.3.1821 i Tårnby Sogn enkemand aftægtsmand

Folketællingen 1921
Niels Lauritz Nielsen 48 år f. 19.10.1873 i
Tårnby Sogn gift husfader og jordbruger
Anna Nielsen 47 år f. 16.6.1874 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Hans OlafNielsen 15 år f. 20.1.1906 i Tårnby
Sogn ugift søn
Anna Margrethe Nielsen 19 år f. 20.7.1902 i
Tårnby Sogn ugift datter
Emma Caroline Nielsen 10 år f. 17.11.1911 i
Tårnby Sogn ugift datter
Karen Marie Nielsen 7 år f.23.12.1914 Tårnby
Sogn ugift datter
Maglebylille - den levende landsby

30 Sognetaks. 3.6.1859
og 11.1.1860.
31 Forsikringsprotokol
1917-1958.
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Erna Jensigne Nielsen 2 år f. 11.10.1919 i
Tårnby Sogn ugift datter
Jens Nielsen 77 år f. 27.12.1844 i Tårnby Sogn
enkemand aftægtsmand

Matr. lm senere 23c

Brandforsikringsnr. 10 -31/106/211/

Folketællingen 1925

Jens Nielsen f. 27.12.1841 i Tårnby Sogn enkemand slægtning fhv. jordbruger
Niels Lauritz Nielsen f. 19.10.1871 i Tårnby
Sogn gift husfader og jordbruger
Anna Nielsen f. 16.6.1874 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Hans OlafNielsen f. 20.1.1907 i Tårnby Sogn
ugift søn
Anna Magrethe Nielsen f. 20.7.1909 i Tårnby
Sogn ugift datter
Emma Caroline Nielsen f. 17.11.1911 i Tårnby
Sogn ugift datter
Karen Marie Nielsen f. 23.12.1914 i Tårnby
Sogn ugift datter
Erna Jensigne Nielsen f. 11.10.1919 i Tårnby
Sogn ugift datter

32 Taks. 439 den
3.12.1833.
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Til højre Martin Jensens hus. Til venstre Hansens
Minde og dernæst 1m /23c. Ca. 1960.

Bygningshistorie

Foged Peder Christiansens hus. I 1833 blev
ej en dommen forsikret første gang. Den bestod da af et hus i vinkel, 9 fag lang, 3 fag dyb,
opført af blandingstømmer og lervægge med
stråtag. Huset var indrettet med en forstue,
herved en løs trappe op til loftet, som var ud i
et. Ved forstuen var et køkken med en grundmuret skorsten, en stue med bræddegulv og
en bilæggerovn, et kammer, alt med sten og
lergulve, simple vinduer og døre. Desuden var
der en stald for 4 kreaturer samt lo og lade 32
I 1871, hvor Crilles Jansen ejede huset, var
bygningen uændret. Men i 1884 under Johannes Jensens ejerskab var stuehuset nybygget
og lå øst - vest opført i grundmur, bindingsværk og med stråtag. Syd for dette lå et nybygget svine- og materialehus vendt syd - nord

og opført af bindingsværk og med stråtag. Det
lå 40½ alen fra matrikel 9a. 33

Folketællingen 1870
Johannes Jensen 42 år f. i Sverige gift husfader
husmand og arbejdsmand
Karen Pedersen 55 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Kirsten Jensen 12 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter

Folketællingen 1901

I 1919 bestod ejendommen af 2 stuehuse med
stald og en lade med vognport opført i grundmur og bindingsværk med stråtag samt et
svinehus.

Ejerliste
11.12.1828- 1843 Peder Christiansen
4.5.1843 - 1856 Crilles Jansen
13.3.1856 - 1903 Johannes Jønsson eller Jensen, der giftede sig med Crilles Jansens enke
Karen Jensen f. Petersen
15.1.1903 - 1947 Chrilles Nielsen og hans
enke Martha Nielsen f. Pedersen
11.8. 1947 - Staten

Folketællingen 1845
Crelles Jansen 48 år f. i Tårnby Sogn gift husfader husmand og arbejdsmand
Karen Pedersen 31 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Crelles Crellesen 1 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn

Crilles Nielsen f. 16.7.1855 i St. Magleby gift
kom hertil i 1896 fra St. Magleby husfader og
jordbruger
Stine Nielsen f. 5.2.1865 i Dragør kom hertil i
1896 fra Dragør gift husmoder
Ane Sophie Nielsen f. 8.10.1893 i Store Magleby ugift datter
Kirsten Nielsen f. 8.10.1893 i Store Magleby
ugift datter
Niels Axel Nielsen f. 31.10.1895 i Store Magleby ugift søn

Folketællingen 1921
Crilles Nielsen 66 år f. 16.7.1855 i St. Magleby
gift husfader og jordbruger
Stine Nielsen 56 år f. 5.2.1865 i Dragør gift
husmoder
Hans Nielsen 19 år f. 19.2.1902 i Tårnby Sogn
ugift søn arbejder ved landbruget (sin far)
Karen Bertha Nielsen 17 år f. 22.5.1904 i
Tårnby Sogn ugift datter fabriksarbejder på
Viking
Henry Carl Nielsen 13 år f. 18.8.8.1908 i
Tårnby Sogn ugift søn
33
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Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
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Folketællingen 1925
Crilles Nielsen f. 16.7.1855 i St. Magleby gift
husfader og husejer
Stine Nielsen f. 5.2.1865 i Dragør gift husmoder
Henry Carl Nielsen f. 18.8.1908 ugift slægtning gartnerelev

Matr. 2a Vestergård Amager Landevej. Gård nr. 6
Brandforsikringsnr. 10 -2/76/ 181/602
' '-

Vestergård, stuehuset mod Amager Landevej. 1959.

Gården var en af de få i Maglebylille, der ved
udskiftningen flyttede ud aflandsbyen. Det
var da også gårdens ejer, Claus Albrechtsen,
der i juli 1803 anmodede landvæsenskommissionen om at udskifte Maglebylilles jorder.
Claus Albrechtsen fik sin gård flyttet helt ud
til Amager Landevej, vest for landsbyen, hvorfor gården fik navnet Vestergård. På gårdens
jorde blev der 1821 bygget et tinghus for det
nyetablerede Amager Birk.
Gården var ejet af samme familie fra midten
af 1700-tallets og til 1871. Albert Clausen
(den første af slægten på gården) var født i
1712 i St. Magleby.
Vestergård er en af de få bygninger, der stadig
er tilbage fra Maglebylille.
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Bygningshistorie

Den første beskrivelse af gården findes i en
brandtaksation fra 1805. Stuehuset lå mod
vest, var 14 fag lang og 3 fag dyb og 1 etage
høj. Bygningen var opført i grundmur med
stråtag. Der var to indgange til to forstuer, to
køkkener, og tre stuer. Under stuerne var en
kælder på 4 fag, samt et spise - og et sovekammer. Der var bræddeloft og -gulv overalt,
engelske vinduer og hollandske fyldningsdøre
med beslag. Den ene stue og sovekammeret
var malet med oliefarver.

Mod nord lå en længe, der var 16 fag lang og
3 fag dyb opført af fyrretømmer, lervægge og
stråtag. Længen var indrettet til pige- og mælkekammer, bryggers, karlekammer, indkørselsport, lo samt til stald for 21 kreaturer.
Mød øst lå en længe af forrige bygningsmåde,
den var 13 fag lang og 3 fag dyb. Længen var
indrettet til 2 loer, indkørselsport, brændehus
samt til et vognskur.
Mod syd lå en længe af forrige bygningsmåde
indrettet til sædehus. I gården var en brønd
med pumpe. 34

Vestergård foran laden Fra venstre: Viggo, Aage, gårdejer Tønnes Nielsen, Anders, Johannes, Kristian, Just, Niels,
Eibert, Karl. 1933.
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34 Taksation nr. 54 den
19.9.1805.
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I 1868 blev der bygget et fårehus ved laden i
øst, og endelig i 1879 en ny lade i grundmur
og bindingsværk med spåntag nord for længen i nord.
I 1919 var stuehuset i grundmur med skifertag
samt 3 længer af grundmur med cementtag.
I 1948 foretog brandforsikringen et eftersyn
af ejendommen. Da var udlængernes tidligere
funktioner totalt forandret, mens der stadig
var beboelse i stuehuset. I den ene længe var
lak- og paplager, i en anden et maskinværksted og lager af kunstlæder, en tredje længe
var indrettet til fremstilling af gulv- og bordbeklædning. I den fjerde længe var en smedje
til fremstilling af flaskekasser til mejeribrug.

Ejerliste
-1791 Albert Clausen
2.12.1791-1815 Claus Albertsen
6.10.1815-1845 Albert Clausen
7.8.1845-1853 Claus Albertsen
6.10.1853-1855 enken Sidsel Crillesen
10.5.1855-1871 RasmusDirchsender har
giftet sig med enken Sidsel Crillesen
6.7.1871-1915 Ole Nielsen
11.11.1915-1943 Tønnes Nielsen - døde
4.1.1944 hans kone 22.2.1953
22.10.1943-1949 Ejendom A/S Grønne
Vænge
21.4.1949-1956 Valborg Olsen
19.6.1956- K. Linde Hansen
I løbet af 1930 'erne solgte Tønnes Nielsen forskellige parceller fra gården, og selve gården
kom til at ligge på mtr. 2ar.
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Folketællingen 1787
Albert Clausen 75 år i 2. ægteskab f. 25.9.1712
i Store Magleby husbond gårdmand
Aff Michelsdatter 48 år i 1. ægteskab f.
2.12.1739 i Tårnby Sogn madmor
Claus Albertsen 20 år ugift f. 6.9.1767 i
Tårnby Sogn søn af husbonds 1. ægteskab
Svend Poulsen 25 år ugift tjenestekarl
Hans Olsen 20 år ugift tjenestekarl
Niels Hansen 15 år ugift tjenestekarl
Ane Nielsdatter 28 år ugift tjenestepige
Sidse Olsdatter 19 år ugift tjenestepige
Marchen Poulsdatter 20 år ugift f. 5.2.1768 i
Tårnby Sogn
Folketællingen 1801
Klaus Albretsen 34 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Sidse Hansdatter 25 år i 1. ægteskab hans
kone
Aff Michelsdatter 62 år enke mor til husbond
Albreth Klausen 7 år ugift søn
Hans Klausen 1 år ugift søn
Anne Klausdatter 5 år ugift datter
Aff Klausdatter 2 år ugift datter
Peder Jeppesen 23 år ugift tjenestekarl
Hans Olssen 26 år ugift tjenestekarl
Jeppe Nielsen 14 år ugift tjenestekarl
Eva Hansdatter 27 år ugift tjenestepige
Kirsten Hansdatter 21 år ugift.tjenestepige
Folketællingen 1834
Albert Clausen 40 år gift gårdmand
Neel Isbrandtsdatter 41 år gift hans kone
Claus Albertsen 17 år ugift deres søn
Gustav Jansen 57 år ugift tjenestefolk

Crilles Pedersen 49 år gift tjenestefolk
Johanne Andersen 32 år ugift tjenestefolk
Lars Mortensen 8 år ugift almisselem
Trein Jansen 31 år gift sømand Jochum Grells
kone
Neel Hansen Grell 2 år hendes datter

Folketællingen 1860
Rasmus Dirchsen 39 år f. i Tårnby sogn gift
husfader gårdejer gift
Sidse Chrillesen 38 år f. i Tårnby sogn gift
hans kone
Dirch R. Dirchsen 3 år f. i Tårnby sogn ugift
søn
Claus R. Dirchsen 1 år f. i Tårnby sogn ugift
søn
Albert Clausen 66 år f. i Tårnby sogn enkemand aftægtsmand
Hans Pedersen 26 år f. i Tårnby sogn ugift
tjenestekarl
Lars Christensen 19 år f. i Tårnby sogn tjenestekarl
Bodil Hansen 26 år f. i Tårnby sogn ugift
tjenestepige
Folketællingen 1901
Ole Nielsen f. 18.2.1844 i Kastrup enkemand
kom hertil i 1870 fra Kastrup husfar gårdejer
gift
Bodil Ingeborg Nielsen f. 7.6.1879 i Tårnby
Sogn ugift datter
Agnes Elisabeth Nielsen f. 17.8.1883 i Tårnby
Sogn ugift datter
Ellen Maria Nielsen f. 3.5.1885 i Tårnby Sogn
ugift datter

Laura Dania Nielsen f. 2.10.1887 i Tårnby
Sogn ugift datter
Peer Svenson f. 28.11.1851 i Sverige ugift kom
hertil i 1900 fra Sverige røgter
Møns Pehrson f. 13.12.1877 i Sverige ugift
kom hertil i 1900 fra Sverige røgter
Hans Larsen f. 10.11.1869 i Farum ugift kom
hertil i 1897 tærsker
Artur Sørensen f. 4.9.1886 i Kastrup ugift kom
hertil i 1897 tærsker
Peter Caspersen f. 2.12.1866 i Broby gift i 1894
kom hertil i 1899 fra Sundby mælkemand
Karen Sophie Caspersen f. Rasmussen f.
3.4.1894 i Dalby gift i 1894 kom hertil fra
Sundby i 1899 husmor
Rasmus Harald Caspersen f. 18.3.1894 i
Sundby kom hertil fra Sundby i 1899 barn

Folketællingen 1921
Tønnes Nielsen 50 år f. i Tårnby Sogn
24.7.1871 gift gårdejer
Trein Nielsen 44 år f. i Tårnby Sogn 3.3.1877
gift husmoder
Ejner Nielsen 21 år f. i Tårnby Sogn 16.12.00
ugift søn landmand
Gudrun Nielsen 13 år f. i Tårnby Sogn 2.12.08
ugift datter
Trein Nielsen 11 år f. i Tårnby Sogn 20.8.10
ugift datter
Tønnes Nielsen 5 år f. i Tårnby Sogn 1.2.16
ugift søn
Elly Nielsen 2 år f. i Tårnby Sogn 23.3.19 ugift
datter
Karen Nielsen 2 år f. i Tårnby Sogn 23.3.19
ugift datter

Maglebylille - den levende landsby

119

Ella Smidt 19 år f. i Slesien 27 .10.02 ugift kom
hertil il920 fra Flensborg tjenestepige
Ida Sorge 17 år f. 29.7.04 i Flensborg ugift
kom hertil i 1920 fra Flensborg tjenestepige
August Skov 29 år f. 12.8.1892 i Kristiansfeldt
ugift kom hertil i 1920 fra Vejen tjenestekarl
Niels Jensen 55 år f. 1.8.1866 i Skader Sogn
enkemand kom hertil i 1916 fra Skader Sogn
tjenestekarl

Matr. 3a Clausens Minde. Gård nr. 5
Brandforsikringnr. 10 -5/ 80/185/608

Folketællingen 1925
Tønnes Nielsen f. i Tårnby sogn 24.7.1875 gift
gårdejer
Trein Nielsen f. i Tårnby sogn 3.3.1877 gift
husmoder
Ejner Peter Nielsen f. i Tårnby sogn
16.12.1900 ugift søn landmand
Gudrun Anna Nielsen f. i Tårnby sogn
2.12.1908 ugift datter
Trein Hildur Nielsen f. i Tårnby sogn
20.8.1910 ugift datter
Tønnes Nielsen f. i Tårnby sogn 1.2.1916 ugift
søn
Elly Asta Nielsen f. i Tårnby sogn 23.3.1919
ugift datter
Karen Margrethe Nielsen f. i Tårnby sogn
23.3.1919 ugift datter
Thomas Jensen f. i Laven 31.3.1904 ugift
forkarl
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Clausens Minde mtr. 3 a af Maglebylille. 1950-1955

Bygningshistorie
Gården er opkaldt efter en af de senere ejere,
Jan Clausen, der stiftede et legat til fordel for
en sygekasse.
I begyndelsen af 1800-tallet var gården firlænget, og stuehuset lå mod nord. Men den første
nærmere beskrivelse af Clausens Minde får vi
først i 1854, hvor gården var blevet forbedret.
Gården var da ejet af Hans Corneliussens enke.
Stuehuset lå mod nord og bestod af 14 fag, bygningen var 3 fag dyb og dels opført af grundmur og dels af klinede vægge, taget var tækket
med strå. De 3 vestre fag var indrettet til stue
med kælder under. Her var bræddeloft og gulv, stuen panelet og malet. Dernæst var et fag
til pigekammer, tre fag til stue med bræddeloft
og gulv, panelet og malet samt en bilæggerovn. Desuden var to fag til forstue og et fag til
bryggers med en indmuret kobberkedel samt

yderligere et fag til forstue og fadebur og tre fag
til storstue. I alt vurderet til 1250 rigsdaler. 35
Fire år senere, i 1858, havde stuehuset fået
yderligere 2 fag og var nu 14 alen lang, 11 alen
dyb og 4 alen højt. Bygningen var nu helt i
grundmur men havde stadig stråtag. En længe
i øst bestod af 4 fag og var 8 alen lang og 4
alen dyb lang. 36
I 1898 bestod ejendommen af to stuehuse,
stuehuset mod vest var med skifertag og huset
mod nord var med tegltag, begge helt i grundmur. Desuden to længer til stalde og lader
i grundmur, staldlængen mod syd var med
tegltag, længen mod øst med spåntag.
Gården huskes således af Maglebylille erindringsgruppe:
Gården havde indkørsel med stengærde. Der
var rent og poleret alle vegne, selv møddingen
blev revet. Stuehuset var gråt med tegltag.
Familien boede gerne i vaskehuset for at spare
på stuehuset. Under krigen blev huset okkuperet a f ca. 25-30 SS folk.

Ejerliste
Ca. 1770-1807 Jan Cornelius Raagaard
13.2.1807-1819 Jan Jansen Raagaard (søn afJ
CR)
8.1.1819-1824 Anders Mouritzen
22.7.1824-1860 Hans Corneliussen
7. 6.1860-1867 H.C. enke Karen Madsen
10.1.1867-1912 Jan Clausen og hans enke
Svendborg Clausen
31.10.1912-1947 Anna Petersen f. Andersen
og hendes mand forpagter Geert Petersen
1947- Staten

Folketællingen 1787

Jan Raagaard 42 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Neel Pittersdatter 32 år i I.ægteskab madmor
Marchen Adriansdatter 68 år enke bedstemor
til madmor på aftægt
Jan Jansen 8 år ugift søn
Ane Jansdatter 6 år ugift datter
Threjn Jansdatter 3 år ugift datter
Kirstine Jansdatter 2 år ugift datter
Anders Nielsen 37 år gift i Skåne tjenestekarl
Christen Hansen 18 år ugift tjenestekarl
Margrethe Andersdatter 19 år ugift tjenestepige
Johanne Michelsdatter 18 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1801
Jan Raagaard 56 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Neel Pittersdatter 46 år i 1. ægteskab hans
kone
Jan Jansen 21 år ugift søn
Pitter Jansen 9 år ugift søn
Threjn Jansdatter 17 år ugift datter
Kirsten Jansdatter 15 år ugift datter
Peder Knudsen 51 år ugift tjenestekarl

Folketællingen 1834
Hans Corneliussen 34 år gift gårdejer
Karen Madsen 38 år gift hans kone
Cornelius Hansen 11 år ugift deres børn
Karen Hansen 9 år ugift deres børn
Else Hansen 7 år ugift deres børn
Neel Hansen 3 år ugift deres børn
Christian Andersen 36 år ugift deres tjenestefolk
Maglebylille - den levende landsby

35 Brandtaksation
1198-3, 12.10.1854.
36 Sognetaksation
20.5.1858.
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Jens Nielsen Welander 18 år ugift deres tjenestefolk
Karen Jensen 22 år ugift deres tjenestefolk
Trine Berg 39 år ugift deres tjenestefolk

Folketællingen 1870
Jan Klausen 34 år f. i Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
Svendborg Hansen 35 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Karen Madsen 73 år f. i Tårnby Sogn enke
mor til husmoder aftægtkone
Else Svendsen 48 år f. i Tårnby Sogn ugift
tjenestepige
Mads Svendsen 39 år f. i Tårnby Sogn ugift
tjenestekarl
Lars Olsen 25 år f. i Rønne ugift tjenestekarl

Folketællingen 1901
Jan Clausen f. 26.7.1835 i Tårnby Sogn gårdejer gift 1861
Svendborg Clausen f. Hansen 16.7.1834 i
Tårnby Sogn husmor gift 1861
Mads Svendsen f. 24.6.1830 i Tårnby Sogn
tyende ugift
Caroline Mathilde Larsen f. 17.2.1882 på Frederiksberg kom hertil i 1899 fra Valby tyende
ugift
Peter Christian Olsen f. 5.8.1886 i Kastrup
tyende ugift
Niels Johs. Jensen f. 4.6.1882 i Kastrup tyende
ugift

Folketællingen 1921
Gert Hans Petersen 52 år f. 19.01.1869 i
Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
122
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Ane Petersen 59 år f. 1.5.1862 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Harald Christensen 32 år f. 24.10.1899 i Hundige ugift kom hertil fra 1920 fra Hundige
tjenestekarl
Else Jensine Petersen 31 år f. 26.10.1890 i St.
Magleby ugift slægtning

Folketællingen 1925
Gert Hans Petersen f. 19.01.1870 i Tårnby
Sogn gift husfader gårdejer
Ane Petersen f. 1.5.1862 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Erik Johannes Hansen f. 8.2.1906 i Oppe
Sundby Sogn ugift tjenestekarl

Matr. 3b

Brandforsikringsnr. 10 -35/110/215/609

Fastelavn i Maglebylille. Fastelavnsryttere i Maglebylille bydes på punch ved besøg hos Ole Svendsen, der ses til
venstre med bakken i hånden. Ca. 1935.

Bygningshistorie
Den første taksation fandt sted i 1834. Huset
lå med enderne øst - vest og var 5 fag lang og
3 fag dyb, opført af blandingstømmer, med
klinede vægge og stråtag. Fire af fagene var
med bræddeloft, indrettet med en indgang
til en forstue, herved et køkken med skorsten

og en stue med bilæggerovn. Huset havde
lergulve, simple vinduer og glatte døre. Huset
blev forsikret for 300 rigsdaler. 37
I 1849 var der sket følgende forbedringer,
stuehuset var nu på 8 fag lang og 4 fag dyb,
opført af grundmur og klinede vægge med
stråtag. Der var to indgange fra gården til en
forstue, køkken, spisekammer og en stue med
Maglebylille - den levende landsby

37 Taks. 472-3
24.11.1834.
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bilæggerovn. I stuen var bræddegulv og -loft
samt kalkede vægge. Desuden var samme
bygning indrettet til tærskelo og stald. Der
var endvidere et lille udhus, 2 fag lang og 2
fag dyb, opført af klinede vægge med stråtag,
indrettet til stald og materialehus. Desuden
var der et lille svinehus af tømmer og brædder. I gården var en stensat brønd af tømmer
og brædder. I alt vurderet til 700 rigsdaler. 38
Senere blev der opført et stue- og brændehus i
øst, 3 alen fra det oprindelige stuehus. Det var
opført i grundmur med stråtag, desuden var
der bygget et vognskur og materialehus 1 1/ 4
alen fra stuehuset. 39
I 1926 bestod ejendommen af stuehuset i
grundmur med stråtag, en stald i grundmur
med stråtag, samt latrinhus, svinehus, materialehus og vognport, de 3 sidstnævnte opført
i grundmur, lokummet af tømmer.

Ejerliste
22.6.1824-1832 Bendt Jacobsen Krøyer
8.3.1832-1875 Peter Olsen
14.10.1875-1903 Peter Svendsen
15.1.1903-1933 Ole Peter Svendsen
10.5.1933-1936 Ole Peter Svendsens enke
Ane Aff Svendsen f. Petersen
11.3.1936-1940 Hans Christian Svendsen
1940- Staten
Ejendommen var i samme slægts eje fra 1832,
og frem til staten overtog den.

Folketællingen 1834

38 Taks. 980 den
23.11.1849.
39 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.

Peder Olsen 27 år gift husmand
Aff Svendsen 28 år gift hans kone
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Ole Pedersen 3 år ugift deres barn
Karen Pedersen 1 år ugift deres barn
Helene Møller 22 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1845

Peder Olsen 38 år f. i Tårnby Sogn husmand
opsynsmand og tækkemand
Aff Svendsen 39 år f. i Tårnby Sogn gift hans
kone
Karen Pedersen 12 år f. i Tårnby Sogn ugift
hans datter
Bendt Jacobsen Krøyer 79 år f. i Sverige enkemand aftægtsmand

Folketællingen 1860
Peder Olsen 53 år f. i Tårnby Sogn husfader
og jordbruger
Aff Svendsen 54 år f. i Tårnby Sogn gift hans
kone
Peder Svendsen 28 år f. i Tårnby Sogn gift
svigersøn
Karen Pedersen 27 år f. i Tårnby Sogn gift
datter
Marchen Pedersen 1 år f. i Tårnby Sogn ugift
barnebarn

Folketællingen 1901
Peter Svendsen f. 18.9.1832 i Tårnby jordbruger gift 1858
Karen Svendsen f. Petersen den 9.12.1833 i
Tårnby Sogn husmor gift 1858
Ole Peter Svendsen f. 9.10.1863 i Tårnby Sogn
søn landmand gift 1873
Anne Aff Svendsen f. Petersen 5.5.1868 i
Tårnby Sogn svigerdatter gift 1873

Matr. 3d Amagerlands Tinghus,
Amager Landevej 241

Brandforsikringsnr. 10 -24/99/204/610

Det eneste foto, arkivet har af højskolen, er dette fra 1905.

Historie
Tinghuset blev oprettet på en lod af matr.
3a i 1821, da Tårnby Birk sammen med det
nedlagte schoutembede i Store Magleby blev

sluttet sammen til Amager Brik. Tingstedet
flyttede i 1848 til Blegdamsvej. Her blev der
efterfølgende holdt sognerådsmøder i nogle
år. I 1884 blev Amager højskole oprettet her af
lærer H.A. Brammer, der underviste på TårnMaglebylille - den levende landsby
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by skole. Han havde tidligere været forstander
på og ejer af Søgård Højskole ved Vamdrup.
Søgård højskole var oprettet af nogle godsejere, der her ville skabe en modvægt mod den
grundtvigianske inspirerede Askov højskole.
Om Søgaard skrev højskoleforstander og politiker Sofus Høgsbro bl.a.: "Den følger næppe
højskolernes frie undervisningsmåde, men synes snarere at frygte den og den selvstændige
ånd, som derved næres af befolkningen."

Om Brammer tog disse ideer med sig til Amager, ved vi ikke meget om, men inventaret fra
Søgård højskole fulgte med. Huset blev beboet
af et ungt ægtepar fra København. Brammer
selv boede med sin familie på Tårnby skole,
Amager Højskole underviste kun unge fra
Amager, der var op til 30 elever. Drenge og
piger blev undervist hver for sig og kun i vinterhalvåret. Pigerne blev undervist mandag,
onsdag og fredag fra kl. 13-18, drengene fra

Tårnby Skole. Gruppebillede med elever, ca. 1893. Førstelærer H.A. Brammer står i bageste række til højre. Eleverne står uden for skolehuset, der blev nedrevet 1906 for at give plads til den nye skole fra 1906-07.
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kl. 14.30-19.30. Børn fra Maglebylille deltog i
undervisningen. Det fremgår af en retssag fra
1936 om adgang til en gangsti op til Amager
Landevej. I retssagen udtaler et vidne følgende: Stien havde "henligget som vej længe før
1881 og over de nuværende matr.nr. 2 m, 2 p
og 2 1af Maglebylille var fortsat som gangsti
over til Amager Landevej og har været benyttet for de af Maglebylilles skolebørn, der gik i
skole på den daværende højskole ved Amager
Landevej:' 41
Høskolens forstander, Brammer, holdt i øvrigt
en række foredrag rundt på øen bl.a. om kong
Christian den 2.
Amager Højskole fik en kort levetid, den
eksisterede fra 1884-1894. Måske skyldtes det
"ånden'' bag skolen, og højskolen dermed ikke
fik de elever, der skulle til for at kunne drive
den.
Bygningen blev herefter benyttet som restaurant, selvfølgelig med navnet "Højskolen': I
dag ligger ICOPAL A/S fabrikker på stedet,
i øvrigt lige overfor Højskole Alle. Højskolenavne dominerer endvidere kvarteret omkring Højskole Alle.

Bygningshistorie
I 1823, da ejendommen blev forsikret første
gang, lå hovedbygningen med enderne til syd
og nord, var 9 fag lang og 3 fag dyb, opført af
grundmur med stråtag, og indrettet med en
indgang fra vejen til en forstue. Her var en fast
trappe til loftet, som var i et. I bygningen var
fire værelser med en 3 etages firkantet kakkelovn og 1 etages ditto med tromle og rør. I

tingstuen var skranker og et fast bord. Endvidere var der i huset et køkken med grundmuret skorsten, fadebure og hylder. Fra køkkenet
var en udgang til gården samt til et kammer.
Der var en gennemkørsel med dobbelte porte
på begge sider, og en stald med fast krybbe
og indretning til et dobbelt lokum. Overalt
var bræddeloft og -gulve. I de to værelser var
gibslofter og -vægge, som i det ene var malet
med limfarver, endvidere engelske vinduer,
fyldningsdøre med beslag, alt træværket var
endvidere malet med oliefarver. I gården var
en brønd med karm og vippe. I alt vurderet til
1880 rigsdaler. 42
I 1854 var det tidligere tinghus overgået til en
privatperson, slagtermester Johan F.C.Beck,
og derfor var ejendommen nu "aldeles" ombygget. Taksationen fortalte følgende:
Stuehuset var 12 fag langt, 8 fag dybt, opført af
grundmur med stråtag, indrettet med indgang fra gården til to lejligheder, hvoraf den
sydlige bestod af fire værelser med køkken
og spisekammer, og i den nordre lejlighed
var to værelser og køkken. Til hver lejlighed
var en kolonneovn. Det sydligste værelse var
tapetseret; overalt var gipsloft, pudsede vægge,
fyldningsdøre, engelske vinduer, bræddegulve, fodpanel og lister. De nordlige tre fag var
indrettet til slagterhus, vognskur og stald. I
det første fag var en opgang til loftet, som var
i et. Desuden var der en brønd med opstander
og jerngangsredskab, et 8 fags plankeværk og
en indkørselsport i den nordlige del af hegnet,
et hønsehus og lokum af brædder. 43
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Retten i Københavns
Amts Søndre Birk
med Amagers Tinglysning (ved mtr. 3a
afMaglebylille).
42 Taks. 331 den
30.10.1823.
43 Taks. 1162, 5.1.1854.
41
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I 1867 havde stedet skiftet ejer til C. N. Larsen
Kellermann. Stuehuset havde nu spåntag, og
der var tilføjet et lysthus. 44
I 1919 var en bygning opført af træ indrettet til restauration, og i 1935 var den flyttet
til hovedhuset, hvor der dog stadig også var
beboelse.
Hvornår bygningen er revet ned, vides ikke
med sikkerhed.

Ejerliste
1867-1875 C. N. Larsen Kellermann
19.7.1875-1880 Kolonialhandler Hans Christian Frederiksen
19.5.1880-1882 Grosserer Axel Thaarup
10.10.1882-1884 Gårdmand Lars Christian
Petersen
4.8.1884-1919 Lærer Hans Asmus Brammer
1.6.1919-1945 Restauratør Peter Thomsen
23.8.1945-1954 Restauratør Hans Hansen og
hans kone E.A.M. Hansen
7.9.1954-1957 Restauratrice Anna Jensen og
hendes mand skomagermester Willy Jensen
6.7.1957- Restauratør Richard Hansen

Folketællingen 1834

44 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.
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Thønnes Ferdinand Lind 38 år gift husfader
politibetjent
Det vides ikke, hvor konen opholdt sig.
Peder Christian Ferdinand Lind 17 år ugift
søn
Gunner Christian Lind 11 år ugift søn
Peter Johansen Lind 6 år ugift søn
Emilie Mathilde Ch. Lind14 år ugift datter
Sophie Lind 7 år ugift datter
Ferdinand Julius 3 år ugift plejesøn
Maglebylille - den levende landsby

Annette Koefod 21 år ugift husholderske

Folketælligen 1845
Thønnes Ferdinand Lind 50 år f. i København
gift husfader politibetjent
Anette Lind 32 år gift f. i København gift
husmoder
Sophie Lind 20 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Thora Lind 10 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Carl Edvard Lind 11 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Anette Lind 7 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Amanda Lind 3 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Christian Bigum 27 år f. i København ugift
rebslagersvend
Jens Nielsen 25 år f. i København ugift rebslagersvend
Frederik Ravn 16 år f. i Tårnby Sogn ugift
rebslagerlærling

Fra 1845 til 1890 har det ikke været muligt at finde de rette beboere her.
Folketællingen 1890
Højskolen
Julius Oliver Chok Grandjan 29 år gift f. i
København husfader og bogholder
Doris Ferdinandine Kristensen 25 år gift f. i
København hans hustru

Folketællingen 1901
Gammel tinghus
Anders Christiansen f. 9.4.1866 i Smidstrup
Blidstrup Sogn kom hertil fra Vedbæk i 1891
gift husfader brødkusk på møllen

Ane Margrethe Christiansen f. Hansen
24.11.1859 i Tårnby Sogn gift husmoder
Martin Anders Christiansen f. 8.9.1897 i
Tårnby Sogn ugift søn
Hans Ejnar Christiansen f. 28.6.1899 i Tårnby
Sogn ugift søn
Maren Christine Frederiksen f. Bechner
15.11.1825 i Skelskør kom hertil fra Sundby i
1863 enke husmoder trådhandlerske får alderdomsunderstøttelse
Dorthea Jensen f. 7.11.1851 i Skelskør kom
hertil fra Omø i 1867 ugift datter jordbrugerske på lejet jord

Matr. 4a Gård nr. 16
Maglebylille Byvej 65

Brandforsikringsnr. 10 -3/182/611

Det er ikke muligt at finde de rette beboere i 1921
Folketællingen 1925
Peter M. Madsen f. 5.12.1885 i København gift
husfader værtshusholder
Meta Marie Charlotte Madsen f. 28.7.1883 i
København gift husmoder
Bruno Vilhelm Emil f. 17.5.1911 i København
ugift søn
Brita Betty Madsen f. 16.5.1912 i København
ugift datter

Claus Christiansens gård i Maglebylille.
Fotograf Christian Elling. 1965.

Bygningshistorie
Gården var i begyndelsen af 1800-tallet
firlænget og havde desuden et svinehus. Den
første taksation af gården er fra 1855 og skete
på grund af ombygning.
Stuehuset var 13 fag lang, heraf var de fire fag
9 alen dyb og de øvrige ni fag 11 alen dyb.
Bygningen var opført af grundmur med stråMaglebylille - den levende landsby
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tag og indrettet med to indgange fra gården til
to forstuer, grønthus, køkken, kammer, stue
med 2 etages bilæggerkakkelovn, mælkekammer, pigekammer og storstue. Med undtagelse
af forstuerne, hvor der var panel og malet
bræddeloft, havde stuehuset gipset loft og
pudsede vægge. I forstuerne, mælkekammer,
grønthuset og køkkenet var murstensgulve
og stengulve; og ellers bræddegulve. Under
storstuen var en kælder. 45
To år senere var der blevet tilføjet 3 fag til
stuehuset. Huset var indrettet med tre indgange fra gården, to forstuer og en gennemgående
gang. I den østre ende var en havestue, gæsteværelse, pige- og spisekammer, en dagligstue
med en 2 etages norsk kakkelovn, et sovekammer med en kakkelovn, et køkken samt grovhus med en trappe til loftet. I alle værelser var
gibslofter, dels pudset dels tapetserede vægge,
i dagligstuen var brystpanel. 46
I 1862 var laden i øst opført i grundmur, laden
og stalden i syd var delvis i grundmur, og
endelig var alle længer genopført i grundmur
i 1874. Længen mod syd indeholdt stald og
lade, den vestlige længe bl.a. karlekammer og
stald. Stuehus og længer var sammenbygget.
Vurderet til 680 rigsdaler.47
I 1917 var de 3 længer og stuehuset opført i
grundmur med stråtag.

45 Taksation 1218, d.
29.5.1855.
46 Taksation 1332-2, d.
9.10.1857.
47 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1882.
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I skødet fra 1929 til Claus M. Christiansen
er nævnt hvilke dyr og redskaber, der fulgte
med gården. Der var fire heste, en ko, en gris,
fjerkræ, radsåmaskine, en hesterive, to plove,
en kartoffelplov, en hy p peplov, en hakkelsesmaskine, en hy p peplov, to fjedervogne,
Maglebylille - den levende landsby

en enspænderfjedervogn, to stivvogne, en
charabanc, to sæt arbejdsseler, et par torveseler og et par stadsseler. Samtidig var der
en aftægtskontrakt, som bestemte, hvor den
ældste generation på gården derefter skulle
bo. Det var i lejligheden i den østlige ende af
stuehuset. Lejligheden bestod af tre værelser,
et pultekammer og et køkken. De nye ejere
skulle sørge for at levere brænde, grøntsager
og kartofler og en pot mælk, samt sørge for
vask til de gamle.
Gården huskes således af efterkommerne:
Stuehuset var kalket gult og havde stråtag,
længerne var hvidkalkede. Desuden var der
en græsplæne på hver side af stuehuset samt
mødding ud til vejen.
Stuehuset var indrettet med bryggers, køkken, stue, stor spisetue, to stuer og en gang,
og et soveværelse. For enden af gangen var et
køkken fra bedsteforældrenes tid samt et lille
rum, soveværelse og en stor stue. Kælderen lå
ved siden af køkkenet. I længerne var hestestald, karlekammer, foderrum til venstre for
porten, lokum, brændehus og værktøjsrum,
grønsagsrum, vognrum, hønsehus, lo med
redskaber og endelig en port.

Ejerliste
-1781 Lauritz Michelsen
1781-1815 Tønnes Pittersen og hans enke
1815-1829 Hans Pittersen (gift med Tønnes
Pittersens enke)
1830-24.2.1848 Claus Jansen ( gift med Hans
Pittersens enke af 2. ægteskab
24.2.1848-1888 Claus Jansens enke Kirsten
Nielsdatter og hendes nye ægtemand nye

kammer og pigekammer. En østre længe var 8
fag lang og 3 fag dyb af samme bygningsmåde
som den sydlige længe. En nordre længe var
6 fag lang og 3 fag dyb af klinedelervægge,
indrettet til stald og skærelo.
Et skur af tømmer og brædder var til brændehus, svinehus og lokum, og det var 4 fag langt
og 2 fag dyb. Desuden var der en lille tilbygning af tømmer og brædder til svinehus samt
en indkørselsport til gården af tømmer og
brædder beliggende mellem stuehuset og den
sydlige længe. I gården var en stensat brønd
med opstander med jernredskab. Vurderet i
alt til 1800 rigsdaler. 48
I 1872 bestod skytteboligen a f et stuehus i
vest, dels opført i grundmur og dels af bindingsværk med stråtag. Det samme gjaldt en
port og lade mod øst. Mod nord lå en længe
opført af bindingsværk og klinede vægge med
lade, stald, brændehus og lokum Den samme
bygningsmåde havde længen mod syd, der
indeholdt vaskehus, port og lade i øst. 49

Ejerliste
22.10.1819-1881 Statskassen
13.1.1881-1883 Gartner OlufJensen Rosdahl
22.11.1883-1886 Gartner Laurits Andrea
Andersen
24.6.1886-1922 SnedkerNiels Nielsen
7.12.1922- Staten

Folketællingen 1834
Hans Ditløv Nissen 27 år ugift husfader Kongelig Skytte
Hans Olsen 28 år ugift tjenestekarl

Ane Margrethe Petersen 40 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1860
Hans Ditlev Nissen 53 år gift f. i Sorø husfader
skovfoged
Emma Dølner 50 år gift f. i Vallø hans kone
Hedvig Nissen 13 år ugift f. i Tårnby Sogn
datter
Emma Hansine Nissen 10 år ugift f. i Tårnby
Sogn datter
Hans Peter Nissen 7 år ugift f. i Tårnby Sogn
søn
Niels Pedersen 40 år ugift f. i Ishøj Sogn tjenestekarl
Marie Liliedall 21 år ugift f. i Sverige tjenestepige
Den Kongelige skyttes søn Hans Peter Nissen
blev tømrermester i Kastrup og lagde navn til
den nu forsvundne vej Hans Nissensvej
Det har ikke været muligt at finde de rette
beboere til folketællingen fra 1890.

Folketællingen 1901
Niels Nielsen f. 11.7.1859 i St. Magleby gift
husfader jordbruger
Marchen Nielsen f. Jansen d. 26.8.1864 i
Sundbyøster gift husmoder
Trein Gertrud Nielsen f. 18.7.1887 i Maglebylille ugift datter
Edvard Andreas Nielsen f. 22.9.1893 i Maglebylille ugift søn
Niels Petersen f. 27.2.1827 i Sverige gift kom
hertil fra St. Magleby i 1853 aftægtsmand
Maglebylille - den levende landsby

48 Taks. 1124, 1.7.1853.
49 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.
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Neel Petersen f. Gjertsen d. 19.1.1832 i St.
Magleby gift kom hertil i 1860

Folketællingen 1921
Niels Nielsen 62 år f. 11.7.1859 i St. Magleby
gift kom hertil i 1884 fra St. Magleby husfader
gårdejer
Marchen Nielsen 57 år f. 26.08.1864 i Sundby
gift kom hertil i 1884 fra Sundby husmoder
Edv. Andreas Nielsen 28 år f. 12.09.1893 i
Tårnby Sogn ugift søn landmand

Matr. Sa Gård nr. 15
Bomærke

Maglebylille Byvej 63
Brandforsikringsnr.10-6/ 81 / 186

Folketællingen 1925
Svend Gylding f. 10.8.1886 i Vejle gift husfader gartner
Karen Gylding f. 15.5.1886 i Nordrup Sogn
gift husmoder
Annelise Gylding f. 28.4.1918 i Tårnby Sogn
ugift datter
Grethe Gylding f. 14.5.1922 I Tårnby Sog ugift
datter
Helga Rasmussen f. 22.5.1905 I Nordrup Sogn
ugift husassistent
Arnold Bøsted f. 12.2.1895 i København tjenestekarl gartner
Gylding har muligvis for en kort periode forpagtet eller lejet Skyttehuset, der blev eksproprieret i 1920. I 1921 boede han i Tårnby og
her i 1925 i Maglebylille.

50 Taks. 684-3,
3.4.1840.
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Bodil Christiansens gård. Ca. 1967.

Bygningshistorie
Den ældst bevarede taksation af gården er fra
1840. Gården var firlænget i begyndelsen af
1800-tallet. Stuelængen lå mod nord.
I 1840 blev længen mod syd forlænget mod
øst med 5 fag, og var opført af blandingstømmer, lervægge og med stråtag. Længen var
indrettet til vognskur med porte og til lo. Desuden blev der bygget et halvtag op til sydgavlen af bygningen mod øst. Her blev indrettet
lokum og hønsehus. Der blev endvidere bygget et svinehus af blandingstømmer, lervægge
og stråtag vest for den vestre bygning. Vurderet til 330 rigsdaler. 50

I 1854 var der sket forbedringer på gården.
Stuehuset lå stadig mod nord og var 15 fag
lang og 5 fag dyb, dels opført af grundmur
dels af samlingstømmer og klinede vægge og
med stråtag. Det var indrettet med to indgange fra gården til et vaskehus og køkken med
indmuret kobberkedel, et kammer med en
cylinderovn, en stue med en bilæggerovn, en
forstue, et lille kammer, hvor der var nedgang
til kælderen under 4 fag, samt en storstue. I
forstuerne var kampestensgulv, i grønthuset
stengulv, ellers bræddegulv, overalt bræddeloft. Det førstnævnte kammer og stuen havde
panel.
Mod vest lå en længe opført af samlingstømmer og klinede vægge, 16 fag lang og 4 fag
dyb, indrettet til indkørselsport, stald, skærelo
stald og karlekammer.
Mod syd en længe, 11 fag lang og 4 fag dyb
af samme bygningsmåde, til vognskur, lo og
lade.
Den østre længe var 7 fag lang og 4 fag dyb af
samme bygningsmåde, indrettet til lo og lade.
På gårdspladsen var en brønd med opstander
og pumperedskab Der var plankeværk med
låge ved gårdens østre længe. En halvtagsbygning af tømmer og brædder med tegltag tjente
til hønsehus og lokum. Et svinehus lå ved
den vestre længe af samlingstømmer klinede
vægge og stråtag. Ejendommen blev vurderet
til 3210 rigsdaler. 51
I 1863 blev gården takseret på ny på grund af
forbedringer. Stuehuset var nu helt i grundmur og var 43½ alen lang og 9 alen dyb. Huset
havde 5 værelser, køkken, bryggers og spisekammer samt forstue, 19½ fag enkelte vin-

duer, en enkel indvendig fyldningsdør og tre
"slette" døre. I bryggerset var opgang til loftet.
I den ene stue var gibsloft og bræddegulv med
fodpanel og postamentlister.
Huset blev opvarmet med en bilæggerovn og
en rund kakkelovn.
Den østre længe var som tidligere, men nu var
målene på bygningen oplyst i alen nemlig: 18
alen lang og 9 alen bred.
Det samme gjaldt den søndre længe, der var
30½ alen lang og 9 alen dyb, samt den vestre
længe, der var 48 alen lang og 9 alen dyb.
Svinehuset var uforandret, men havde nu en
indhegnet svinegård, og til den østre lade var
der tilføjet en lade til lam og hønsehus. Gården blev nu vurderet til i alt 4.298 rigsdaler. 52
I 1874 var stuehuset sammenbygget med
den østre længe. Der var opført en ny længe
mod syd og et nyt svinehus, men begge var
i bindingsværk. I 1875 var der opført en ny
østre længe af grundmur med stråtag, og den
sydlige længe var nu delvis i grundmur. 53

51

Taks. 1198-5,
12.10.1854.
52 Sognetaks. 8.8.J 863.
53 Forsikringsprotokol
for Tårnby sogn
1871-1892.
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Hans Christiansen med familie på gårdsplads. Fra venstre gårdens tidligere ejer,Jens Christiansen, Kirsten Svendsen, en grønthandler, lærer Emil Rasmussen, siddende gårdejer Hans Christiansen med sine børn, Edvard, Martha
og Christian. Ca. 1905.

Maglebylille erindringsgruppe husker gården
således:
Gulkalket gård med stråtag med stald og
mødding ud mod vejen. Der blev bygget en
lejlighed til yngste familie, familien Bromer
i storstuen. Hans Christiansen havde høns,
grise, køer og heste samt en ruhåret jagthund,
der vandt mange præmier
Gården var i samme slægts eje fra 1700-tallet
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Ejerliste
1767-1774 Henrich Rajersen
177 4-1815 Christian Nicolaisen( gift 1. gang
med enken Bodil Pedersdatter) og hans enke
Sidse Jacobsdatter
10.3.1815-1862 Peder Christiansen
5.6.1862-1893 Christian Petersen
17.8.1893-1947 Hans Crilles Christiansen og
hans enke Bodil Christiansen
1947- Staten

Matr. 6 Gård nr. 8
Brandforsikringsnr 10-8/ 83/188

Albert Tønnesens gård med marker. Ca. 1965.

Bygningshistorie
Første gang, gården blev forsikret, var i 1805.
Stuehuset lå med enderne til øst og vest og var
9 fag lang og 3 fag dyb, opført af fyrretømmer
med lervægge og stråtag. Huset var indrettet
med en indgang til en forstue, et køkken med
en grundmuret skorsten og et bryggers. Der
var en stue med en jernbilæggerkakkelovn,
et pige- og et spisekammer samt et tørvehus.
Overalt simple vinduer og døre og brædeloft
samt en opgang til loftet.
Mod øst en længe opført som stuehuset, 13
fag lang og 3 fag dyb, indrettet til to loer, indkørselsport og stald for 16 kreaturer
Mod syd en længe af forrige bygningsmåde,
10 fag lang, 4 fag dyb indrettet til sædehus.
Længen mod vest var opført som de forrige
bygninger, 4 fag lang, 3 fag dyb, indrettet til

en haugegang, maskekule, et sandhus samt til
brændehus
I gården var en brønd med karm og vippe.
Udenfor gården et svinehus af klinede vægge
og brædder. Forsikret for 1220 rigsdaler. Stedet var forsvarlig sikret mod ildebrand,og der
var brandredskaber. 54
I 1854 blev gården vurderet til brandforsikringen, da den var blevet forbedret og forandret.
Bygningen mod nord fungerede ikke længere
som stuehus. Det var blevet 1 fag kortere og
1 fag dybere, indrettet med en indgang til en
forstue, grønthus, pige- og spisekammer.
Den østre længe var 1 fag længere og 1 fag dybere og var stadig indrettet til indkørselsport,
stald, foderlo og karlekammer.
Længen mod syd var blevet 1 fag dybere og
var beregnet til lade og lo. Disse bygninger var
ellers uforandret. Til gengæld var der blevet
opført et helt nyt stuehus mod vest, mens den
gamle længe her var forsvundet. Stuehuset
var 8 fag lang og 4 fag dyb, opført af grundmur med stråtag. Huset var indrettet med to
indgange fra gården til to forstuer, to stuer, et
kammer, køkken, og spisekammer. I hver af
stuerne en bilæggerkakkelovn. I den nordre
ende var et fag til bryghus. I gården en brønd
med vippe. Udenfor den østre længe var et
svinehus af samlingstømmer med klinede
vægge og stråtag. Samlet forsikringssum var
1950 rigsdaler. 55
Senere samme år var stuehuset færdigbygget
og blev takseret på ny. Det var nu 11 fag langt
eller 28 alen langt i grundmur og med stråtag.
Huset var indrettet med fire værelser, 14 fag
vinduer, en forstue, et køkken, spisekammer

54 Taks. nr 56 Den
25.9.1805.
55 Taks. nr. 1198-1, den
12.10.1854.
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samt vaskehus. Fire fag havde gibsede lofter,
de øvrige var med bræddeloft. Opvarmningen
skete med to kakkelovne. 56
Ti år senere var noget af bindingsværket i de
tre længer udskiftet med grundmur. I 1884
var længen mod øst med heste- og kostald
samt vaskehus helt i grundmur, og der var
samtidig indrettet lade i en del af stuehuset. 57
I 1941 var alle bygninger i grundmur med
stråtag. 58

a.

æ,,.

d.
Ejerliste

56

Sognetaksation den
28.12.1858 løbenr.
38.
57 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.
58 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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-1797 Svend Isbrandtsens enke
13.1.1797-1839 Niels Svendsen og hans enke
16.5.1839-1858 Chrilles Eriksen og hans enke
Johanne Nielsen
25.3.1858-1908 Hans Jansen og hans enke
Sidse Eibertsdatter ( fra 1892)
21.5.1908-1936 forpagter Albert Crilles Zibrandtsen
17.7.1936-1947 AlbertTønnesen
1947-Staten
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Gården var ejet af samme slægt fra 1700-tallet. Da Albert Crilles Zibrandtsen solgte gården til Albert Tønnesen, var der tilknyttet en
aftægtskontrakt på livstid mellem parterne.

Folketællingen 1787
Svend Isbrandtsen 49 år i 1. ægteskab husbond gårdmand
Kirsten Andersdatter 52 år i 2. ægteskab
madmor
Marchen Nielsdatter 22 år ugift datter af madmors 1. ægteskab
Niels Svendsen 17 år ugift søn af dette ægteskab
Karen Svendsdatter 14 år ugift datter af dette
ægteskab
Sidse Svendsdatter l l å r ugift datter af dette
ægteskab
Kirsten Pittersdatter 78 år enke bedstemor til
madmor sengeliggende
Hans Pedersen 22 år ugift tjenestekarl
Birthe Nielsdatter 26 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1801
Niels Svendsen 30 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Gridt Hansdatter 35 år i 1. ægteskab hans
kone
Abelonne Nielsdatter 2 år ugift datter
Johanne Nielsdatter 1 år ugift datter
Kirsten Andersdatter 66 år enke mor til husbond lever på aftægt
Sidse Svendsdatter 24 år ugift søster til husbond
Peder Thejsen 14 år ugift tjenestedreng

Folketællingen 1834
Grith Hansen 67 år enke husmoder gårdmand
Niels Svendsens enke
Johanne Nielsen 34 år enke husmoders datter
indsidder Eibert Jacobsens enke
Niels Eibertsen 8 år ugift søn Eibert Jacobsens
enkes søn
Sidse Eibertsen 6 år ugift datter Eibert Jacobsens enkes datter
Jan Hansen 55 år gift tjenestekarl
Peder Pedersen 29 år ugift tjenestekarl
Ane Johanne Frederiksen 20 år ugift tjenestepige
Anders Pedersen 16 år ugift tjenestekarl
Folketællingen 1870
Hans Jansen 44 år f. i Tårnby sogn gift husfader gårdejer
Sidse Eibertsen 41 år f. i Tårnby sogn gift
husmoder
Johanne Nielsen 69 år f. i Tårnby sogn enke
mor til husmoder aftægtskone
Bodil Andersen 17 år f. i Tårnby sogn ugift
tjenestepige
Emma Jacobine Hansine Struck 16 år f. i
Tårnby sogn ugift tjenestepige
Anders Pedersen 51 år f. i Tårnby sogn ugift
får fattighjælp tjenestekarl. Han har været
berøvet sin forstand fra sit 28. år
Morten Eriksen 28 år f. i Sverige ugift tjenestekarl
Niels Truelsen 17 år f. i Sverige ugift tjenestekarl

Folketælling 1901
Sidse Jansen f. Ejbertsen f. 11.3.1828 i Maglebylille enke husmor gårdejer gift 1857 2 børn
Else Marie Gjertsen f. 25.7.1879 i Maglebylille
ugift adoptivdatter (fra Ullerup)
Ingeborg Octavia Petersen f. 12.7.1884 i Kastrup ugift tyende
Anders Christian Larsen f. 12.10.1868 i Hjørring ugift kom hertil i 1900 fra Viborg tyende
og gårdbestyrer
Hans Hansen f. 25.10.1882 i St. Magleby ugift
kom hertil i 1900 fra St. Magleby karl
Folketælling 1921
Albert Crilles Zibrandtsen 42 år f. 10.2.1879
i Sundby gift kom hertil i 1902 fra Sundby
husfader gårdejer
Else Marie Zibrandtsen 43 år f. 15.7.1878 i
Tårnby Sogn gift husmoder
Anna Hansigne Zibrandtsen 18 år f. 26.3.1903
i Tårnby Sogn ugift datter
Ellen Johanne Zibrandtsen 16 år f. 23.10.1905
i Tårnby Sogn ugift datter
Hans Albert Zibrandtsen 14 år f. 22.6.1907 i
Tårnby Sogn ugift søn
Folketællingen 1925
Albert Crilles Zibrandtsen f. 10.2.1879 i
Sundby gift kom hertil i 1902 fra Sundby husfader gårdejer
Else Marie Zibrandtsen f. 15.7.1878 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Ellen Johanne Zibrandtsen 16 år f. 23.10.1905
i Tårnby Sogn ugift datter
Hans Albert Zibrandtsen 14 år f. 22.6.1907 i
Tårnby Sogn ugift søn
Maglebylille - den levende landsby
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Matr. 7 a Gård nr. 9
Bomærke

Brandforsikringsnr. 10-13/88/193

X

Einar Nielsens svinehus. Fotograf Christian Elling.1965.

Bygningshistorie

59 Taks. 291-2 13.4
1821.
60 Taks. 683-5 1866.
61 Brandforsikringsprotokol 1871-1892.
62 Brandforsikringsprotokol for Tårnby
Sogn 1917-1958.

Den første vurdering af denne gård blev
foretaget i 1821. Stuelængen lå mod nord og
var 12 fag lang og 3 fag dyb, opført af blandingstømmer og lervægge med stråtag. Huset
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var indrettet med en indgang fra gården til
en forstue, to stuer med bræddeloft og -gulve,
engelske vinduer og fyldningsdøre med beslag
samt panelede vægge. I den ene stue var en bilæggerovn, dernæst et køkken med skorsten,
et pige- og spisekammer samt under den ene
stue en kælder på 3 fag.
Den østre længe var af samme bygningsmåde og var 5 fag lang og 3 fag dyb. Længen
var indrettet med en gennemkørselsport,
vognskur og lade. Den søndre længe var 7 fag
lang og 3 fag dyb af samme bygningsmåde og
indrettet til lade, huggehus og karlekammer.
Den vestre længe var 10 fag lang og 3 fag dyb
af samme bygningsmåde og indrettet til stald
for 5 heste og 8 køer med tilbehør, lade og
gennemkørselsport. I gården var en brønd
med karm og vippe og om haven var et hegn
Ejendommen blevvurderet til 1040 rigsdaler.59
I 1866 var stuehuset i grundmur og bindingsværk med stråtag, de øvrige længer af bindingsværk med stråtag, nemlig en stald i vest,
en lo i syd, en lade med en tilbygning i øst
samt et svinehus. 60
I 1874 var der bygget et nyt svinehus i grundmur og i 1885 et vognhus f), stuehus a), lo
og lade b), heste og kostald c), der nu dels er
i grundmur og dels i bindingsværk, d) er lo
og lade m.m., e) er lokum opført i tømmer
og brædder med stråtag, f) er svinehuset. Jf.
tegning61
I 1941 var alle bygninger i grundmur med
stråtag. 62
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I nyere tid var gården gulkalket, delvis i
grundmur og delvis i bindingsværk og alt med
stråtag.

Ejerliste
-1786 Gjert Pedersen
30.6.1786-1811 Hans Dirchsen og Nille Nielsdatter
4.10.1811-1833 Claus Mouritzen af Skelgårde
7.2.1833-1865 Christian Christiansen som
har ægtet Claus Mouritzens enke, Aff Clausdatter
6.4.1865-1885 Ole Johansen
3.7.1885-1920 Hans Petersen
7.3.1922-1947 Einar Peter Nielsen
194 7- Staten
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I 1948 opmålte Nationalmuseet nogle f å gårde bl.a. matr. 7a i Maglebylille. Amagermuseet.

Maglebylille - den levende landsby

145

Folketællingen 1787

Hans Dirchsen 50 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Neel Nielsdatter 51 år i 1. ægteskab hans kone
Niels Pedersen 72 år ugift tjenestekarl
Michel Hansen 12 år ugift tjenestedreng
Ellen Svendsdatter 48 år ugift tjenestepige

Ole Johansen 41 år f. i Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
Neel Bastiansen 43 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Ane Olsen 17 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Sidse Olsen 10 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Jakob Olsen 6 år f. i Tårnby Sogn ugift søn
Bastian Christiansen 70 år f. i Tårnby Sogn
gift far til husmoder aftægtsmand
Kirsten Svendsen 74 år f. i Tårnby Sogn gift
mor til husmoder aftægtskone
Peter Lars Hansen 22 år f. i Tårnby Sogn ugift
tjenestekarl
Christoffer Nielsen 25 år f. i Sverige ugift
tjenestekarl
Karoline Nielsdatter 16 år f. i Sverige ugift
tjenestepige

Folketællingen 1834

Folketællingen 1901

Christian Christiansen 32 år gift gårdmand
Aff Clausen 36 år gift hans kone
Mouritz Clausen 23 år ugift stedsøn
Ellen Clausen 16 år steddatter
Kirsten Clausen 12 år deres barn
Claus Clausen 10 år deres barn
Trein Clausen 8 år deres barn
Ane Clausen 5 år deres barn
Christian Christiansen 1 år
Marie Sophie Thornberg 20 år ugift tjenestepige

Hans Pittersen f. 13.3.1848 i Maglebylille gift
1884 landmand
Ane Pittersen f. Olsen 8.11.1852 i Tømmerup
husmor gift 1884
Threin Nielsen f. 3.2.1877 i Tårnby Sogn husmor datter af Hans Pittersen gift 1887 2 børn
Tønnes Nielsen f. 18.7.1875 i Maglebylille
husfar søn
Kirsten Hasine Nielsen f. 9.6.1897 i Maglebylille ugift datter
Ejner Peter Nielsen f. 10.12.1900 i Maglebylille ugift søn
Anna Tønnesen f. 28.6.1875 i Kastrup ugift
tyende

Hans Dirchsen 33 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Neel Nielsdatter 37 år i 1. ægteskab madmor
Geert Pedersen 74 år i l. ægteskab bedstefar
aftægt han er blind
Ellen Hansdatter 71 år i 2. ægteskab bedstemor aftægt
Auscher Nielsen 22 år ugift tjenestekarl
Marchen Davidsdatter 21 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1801
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Folketællingen 1870
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Folketællingen 1921
Hans Pittersen 73 år f.13.3.1848 i Tårnby Sogn
gift husfader fhv. gårdejer
Ane Pittersen 69 år f. 8.11.1852 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Anna Nielsen 36 år f. 25.9.1885 i Tårnby Sogn
ugift tyende

Matr. 7c Købmand Lind
Brandforsikringsnr. 235/615

Folketællingen 1925
Ane Pittersen f. 8.11.1852 i Tårnby Sogn enke
husmoder på aftægt

Købmand Linds villa til venstre. Ca. 1965

Bygningshistorie
I 1884 bestod ejendommen af et stuehus, der
vendte med enderne øst - vest og var opført
af grundmur med skifertag a), samt 1½ alen
herfra et halvtag, brændehus og lokum opført
af grundmur med tagpap b). 63
I 1923 var der blevet indrettet butik i huset af
Peter Lind. I 1931 bestod ejendommen af et
stuehus i grundmur med skifertag, en bygning
til butik opført i grundmur med icopal tag,
en bygning opført som butikken til stald og
vaskehus, en tilsvarende til beboelse, samt et
bislag, hønse-og materialehus samt et halvtagsskur. 64
63 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
64 Forsikringsprotokol
1917-1958.
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Ejerliste
-1884 Ole Johansen
18.9.1884-1893 Glasmager Carl Kissmeyer
12.1.1893-1918 Niels, Carl, Louis, Aage, Martin, Jørgen og Peter Christensen Lind
28.4.1918-1947 P. Christensen Lind og enken
Louise M. Lind
11.8.1947- Staten
Det har ikke været muligt at finde beboerne
førend 1901

Folketællingen 1901
Caroline Frederikke Marie Lind f. Kissmeyer
16.4.1841 i Holmegård på Falster kom hertil
i 1863 fra Kastrup enke husmoder lærerinde
lever af pension
Emma Margrethe Corneliussen f. Andersen
18.10.1862 i Tårnby Sogn enke husmoder
Claus Peter Corneliussen f. 21.10.1889 i
Sundby ugift søn
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Folketællingen 1921
Peter Lind 47 år f. 7.7.1874 i Tårnby Sogn gift
husfader banearbejder
Louise Lind 41 f. 19.5.1880 i København gift
husmoder
Frederik Johansen 30 år f. 17.9.1891 i Tårnby
Sogn ugift logerende dræningsmester
Julius Vestergaard 46 år f. 25.1.1875 i Dragør
ugift logerende fabriksarbejder
Folketællingen 1925
Peter Lind f. 7.7.1874 i Tårnby Sogn gift husfader købmand
Louise Antoinette Lind f. 19.5.1880 i København gift husmoder
Anton Christian Lind f. 26.5.1904 I Tårnby
Sogn søn arbejdsmand ved landbruget

Matr. 8 Gård nr. 11
Brandforsikringsnr. 10-20/95/ 200/616

Peter Svendsens gård. 1965.

Bygningshistorie
Den første vurdering af gården fandt sted i
1822. Stuelængen lå mod nord, var 14 fag lang
og 3 fag dyb, opført af blandingstømmer dels
murede og dels lervægge med stråtag. Huset
var indrettet med en indgang fra gården til en
forstue, et køkken med grundmuret skorsten,
en stue, et sovekammer, to bilæggerkakkelovne, et spise- og et pigekammer, et bryghus,
et mælkekammer samt karlekammer og maskekule, såvel som et bryghus og lade. I denne
bygning bræddeloft og -gulv, engelske vinduer med skodder, fyldningsdøre med beslag
samt træværket malet med oliefarver.
En længe mod øst var 6 fag lang og 3 fag dyb
af forrige bygningsmåde. Loft over de 3 fag,
som var indrettet til en stue med bræddegulv
og gibsmalede vægge, engelske vinduer med
skodder og fyldningsdøre med beslag. De øv-

rige 3 fag var uden loft og indrettet til indkørselsport og brændehus.
Længen mod syd var 8 fag lang og 3 fag
opført som den østre længe og indrettet til
lade og skærelo, vognskur og tørvehus. Den
vestre længe var opført som den tidligere
nævnte længe, 12 fag og 3 fag dyb, indrettet til stald for 16 kreaturer, lo og lade samt
indkørselsport. Desuden var der et svinehus.
I gården stod en stensat brønd med karm og
vippe. Vurderet til i alt 1726 rigsdaler. 65
I 1840 blev der bygget til længen mod øst i
gavlen mod syd, den var 6 fag lang og 3 fag
dyb, opført af blandingstømmer lervægge og
stråtag til lo og lade. Denne længe blev vurderet til 210 rigsdaler. 66
I 1926 var alle bygninger i grundmur, stuehuset havde skifertag, de øvrige bygninger
cementtag. I 1941 var der tilføjet en veranda. 67
Maglebylille erindringsgruppen husker gården som et rødt murstenshus med skifertag,
længerne var hvide ligeledes med skifertag. I
haven var en dam med åkander, guldfisk og
aborrer.

Ejerliste
-1786 Claus Hansen
30.6.1786-1815 Jan Clausen
19.1.1816-1847 Hans Hermandsen og hans
enke Lisbeth Jansdatter - de blev viet den
16.10.1815
1.7.1847-1885 Pitter Hansen og hans enke
Inger Hansdatter
22.10.1885-1919 Claus Pittersen (død)l903
og hans enke Christine Pittersen f. Nielsen
Maglebylille - den levende landsby
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67

Taks, 314-3,
13.7.1822.
Taks. 684-1, den
3.4.1840.
Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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18.11.1919-1947 Peter Martin Svendsen
11.8.1947- Staten

Folketællingen 1787
Jan Clausen 30 år i 1. ægteskab husbond og
gårdmand
Inger Jacobsdatter 30 år i 1. ægteskab madmor
Lisbeth Jansdatter 1 år ugift datter
Niels Clausen 38 år ugift bror til husbond han
er krøbling
Jens Mortensen 34 år ugift tjenestekarl
Ellen Pedersdatter 23 år ugift tjenestepige
Kirsten Pedersdatter 22 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1801
Jan Klausen 46 år i 2. ægteskab husbond og
gårdmand
Sidse Jacobsdatter 40 år i 1. ægteskab hans
kone
Klaus Jansen 5 år ugift søn
Krilles Jansen 2 år ugift søn
Lisbeth Jansdatter 14 år ugift datter
Niels Klausen 53 år ugift husbonds broder
Jan Clausen døde 24. marts 1815, hans anden
kon, Sidse Pittersdatter, 2 dage efter. De blev
begravet samme dag den 30.3.1815.

Folketællingen 1834
Lisbeth Jansen 47 år enke gårdmand Hans
Hermandsens enke
Jan Hansen 16 år ugift hendes barn
Inger Hansen 18 år ugift hendes barn
Crilles Jansen 34 år ugift tjenestefolk
Ane Larsen 18 år ugift tjenestefolk
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Folketællingen 1870
Peder Hansen 52 år f. i Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
Inger Hansen 53 år f. i Tårnby gift husmoder
Margrethe Pedersen 26 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
Hans Pedersen 21 år f. i Tårnby Sogn ugift søn
Claus Pedersen 19 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Theis Pedersen 17 år f. i Tårnby Sogn ugift søn

Folketællingen 1901
Claus Pittersen f. 7.8.1859 i Maglebylille gårdejer gift 1885 1 barn
Ane Christine Pittersen f. Nielsen 30.12.1859 i
Maglebylille husmor gift 1885 1 barn
Bodil Ingeborg Pittersen f. 18.1.1886 i Maglebylille barn
Ane Christinine Rasmussen f. 28.8.1879 i
Nakskov ugift kom hertil i 1896 fra Nakskov
tyende
Carl Kofoed f. 19.2.1881 i Sundby ugift kom
hertil i 1897 fra Sundby tyende
Julius Gifte f. 24.4.1885 i Tyskland kom hertil
i 1900 fra Tyskland tyende

Folketællingen 1921
Peter Martin Svendsen 38 år f.28.6.1883 i
Sundby gift kom hertil i 1909 fra Sundby husfader gårdejer
Bodil Svendsen 36 år f. 18.1.1885 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Jacob Albert Svendsen 10 år f. 15.12.1911 i
Tårnby Sogn ugift søn
Emma Gerda Svendsen 5 år f. 15.4.1916 i
Tårnby Sogn ugift datter

Ellen Andersen i storstuen sammen med Kirstine Hansen. Ellen Andersen boede sammen med sin bror Jens på
gården. Ca. 1910.

Ejerliste
1764-1792 Hans Clausen
2.11.1792-1818 Hans Jeppesen og hans enke
Inger Andersdatter (til svigersønnen)
3.4.1818-1852 Jens Christiansen og hans enke
Ellen Hansdatter
1.4.1852-1886 Anders Hansen

16.9.1886-1924 Jens Andersen
26.2. 1924-1937 Anders Jacob Harald Jacobsen
15.2.1937-1947 Svend Tage Thybo
194 7- Staten
Slægtsgård til 1924
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Folketællingen 1787
Hans Clausen 49 år i 1. æteskab husbond
gårdmand
Ellen Olsdatter 66 år i 2. ægteskab madmor
Bodil Clausdatter 21 år ugift datter af madmors 2. ægteskab
Anders Hansen 20 år ugift tjenestekarl
Kirstine Pedersdatter 24 år ugift tjenestepige
Folketællingen 1801
Hans Jeppesen 30 år i Lægteskab husbond
gårdmand
Inger Andersdatter 46 år i 3. ægteskab madmor
Hans Hermandsen 14 år ugift søn af madmors
1. ægteskab
Margrethe Hermandsdatter 16 år ugift datter
af madmors 1. ægteskab
Hans Andersen 6 år ugift søn af madmors 2.
ægteskab
Folketællingen 1834
Jens Christiansen 39 år gift gårdmand
Ellen Hansen 33 år hans kone
Inger Andersen 77 år konens moder som
forsørges af manden på gården
Anders Hansen 17 år ugift konens brodersøn
Ann Margrete Ellerup 20 år ugift tjenestepige
Folketællingen 1870
Anders Hansen 53 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader gårdejer
Else Hansen 43 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Jens Andersen 16 år f. i Tårnby Sogn ugift søn
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Ellen Andersen 13 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Hans Andersen 12 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Karen Andersen 9 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Ane Andersen 7 år f. i Tårnby Sogn ugift dat ter
Neel Andersen 4 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Ane Hansen 38 år f. i Tårnby Sogn ugift søster
til husfader
Johanne Kirstine Karlsen 20 år f. i Sverige
ugift tjenestepige
Johannes Eliasen 22 år f. i Sverige ugift tjenestekarl

Folketællingen 1901
Jens Andersen f. 24.11.1853 i Maglebylille
ugift gårdejer
Ellen Andersen f. 6.5.1856 i Maglebylille ugift
husbestyrerinde
Anna Andersen f. 2.5.1862 i Maglebylille ugift
husbestyrerinde
Anna Kirstine Steffensen f. 23.7.1871 i Sundby
ugift gæst
Bertha Hansen f. 4.4.1876 i St. Magleby kom
hertil i 1900 fra St. Magleby ugift tyende
Oluf Christian Steffensen f. 2.7.1881 i Sundby
ugift kom hertil i 1897 fra Hellerup tyende
karl
Martin Oluf Thorsen f. 18.9.1885 i Tårnby
Sogn ugift tyende

Folketællingen 1921
Jens Andersen 69 år f. i Tårnby Sogn
24.11.1852 ugift husfader gårdejer
Ellen Andersen 57 år f. i Tårnby Sogn
06.5.1864 ugift søster husejer
Hertha Andersen 23 år f. i Sverige 29.5.1898
ugift kom hertil i 1919 Tyende
Christoffer Hansen 21 år f. i Slagelse 19.4.1900
ugift kom hertil i 1920 Tyende
Folketællingen 1925
Anders Jakob Jakobsen f. 3.9.1901 i Store
Magleby gift husfader gårdejer
Marchen Jakobsen f. 25.10.1899 i Store Magleby gift husmoder
Harald Dirch Jakobsen f. 11.9.1925 i Tårnby
Sogn ugift barn
Svend Bruun f. 27.6.1897 på Frederiksberg
ugift tjenestekarl
Else Marie Jensen f. 23.10 1910 i Jægerspris
ugift tjenestepige
Ida Andersen f. 1.3.1910 i København ugift
tjenestepige
Gudrun Petersen fortæller om sit barndomshjem:
Mit barndomshjem var en firlænget gård med
stråtag på de tre længer og bølgeblik på den
fjerde.

Den sydlige længe, stuehuset
Man kom ind i en stor port med en brændselslem, der gik ind til et koksrum, som lå
foran en stor lo. Derefter kom vi til hverdagsdøren, der førte ind til dagliggangen. Indenfor
til venstre var der en trappe op til loftet, der
blev åbnet med en lem ved hjælp af træk i et
stort tov, som var fastgjort i væggen. På loftet
var der to pigeværelser, hvoraf kun det ene
blev benyttet. Gik man længere frem, kom
man til et kæmpe rum, som blev benyttet til
korn. Det lå oven på storstuen.

Gården omkring 1930.

Tilbage til hverdagsgangen. Under trappen til
loftet var et spisekammer, lige frem kom man
til en dør, som førte ned til kælderen og op
til soveværelset. Gik man til højre, kom man
ind i køkkenet, hvor der var en slagbænk,
tallerkenrække, brændekasse og komfur til
venstre, køkkenbord med vask, vandspand
og øse. Vand blev hentet ind til køkkenet fra
vandpumpen ude i gården. Der var afløb fra
køkkenvasken til en kloak i gården.
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Fra køkkenet gik vi ind i hverdagsstuen,
som var temmelig stor, den gik tværs igennem huset med to vinduer mod gården og to
imod haven. Der var en høj kakkelovn med
to blanke låger, hvor man havde en vandkedel
stående, så der var varmt vand til aftenkaffen. I stuen var der fire døre og fire vinduer,
så der var ikke megen vægplads. Lige overfor
køkkenet var døren ud til den fine gang, til
venstre var døren til den lille stue, der lå mellem hverdagsstuen og soveværelset. Gik man
til højre kom man ind i min brors værelse, der
lå bag den fine gang. Til allersidst kom man
ind i storstuen. Da man, efter at gården nedbrændte under krigen, ryddede brandtomten,
fandt man under hvert hjørne i storstuen en
nedgravet tønde. De skulle efter sigende give
en god lyd, når man dansede.

Den østlige længe
Porten fra før var en del af østlængen. Gik
man i stedet til højre, var der en halvdør, som
førte ind til et rum, der blev brugt til vaskehus. Bag dette var en stue, som blev brugt til
sommerbeboelse. Når der om lørdagen var
gjort rent, blev gulvet drysset med fint hvidt
sand på gulvet. Den næste dør førte ind til
skærloen, et pænt stort rum, som senere blev
brugt til følboks.
Den nordre længe
I hjørnet af de to længer var stalden. Der var
plads til 4 heste, 2-3 køer og 2 svin. I gavlen
var der en dør ud til møddingen. Ved siden
af stalddøren var en dør op til karlekamrene,
der var to, de lå oven på roekælderen. Der156
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næst var der en stor grøn port, som førte ind
til vognporten, hvor torvevognen stod. Dette
rum var så stort, at der også var plads til at
lave grøntsagerne derinde. Det sidste rum i
længen var hønsehuset. Udenfor her var der
en stor hønsegård, den var så stor, at der også
var en hesteomgang i den.

Den vestre længe.
På den vestre længe var der et halvtag af
bølgeblik. Der var en vognport til markhestevognen samt et redskabsrum. Imellem længen
og stuehuset var der en stor dobbelt port, som
førte ud til det som vi kaldte "Haven", et stykke jord, hvor der om vinteren var kuleplads
til rødbeder, gulerødder, kartofler, hvidkål og
rødkål, og om foråret og sommeren mistbænkeplads og tidlige kartofler.
Erik Thybo fortæller videre
Gården var placeret som den 2. gård på højre
hånd, når man kørte ind i byen på højre side
af Maglebylille Bygade, lige overfor min mors
fødehjem. Gårdens øvrige jorder lå placeret 3
steder. Den største lod i en firkant langs Maglebylille Byvej - Kastrupvej på 10 tdr. land. En
anden lod på ca. 7 tdr. land placeret ved den
gamle lufthavnsvej, og endelig en tredje lod på
3 tdr. land benævnt som strandengen, som lå
nede ved Maglebylille Strand.
Gården var firlænget med en ekstra længe
foran mod gaden, som indeholdt en vognport
og en svinesti. Desuden tilhørte en kornlade,
det var placeret på hjørnet af Maglebylille
Byvej - Kastrupvej. Gården var traditionelt
opført med lerklinede vægge og stråtag.

Under besættelsen blev der lavet feltjernbaner
fra Tømmerup Station over Maglebylille til
Dragør. Denne bane blev årsag til min videre
løbebane, idet dens personale ved en sen
fyraftenskørsel fjernede røgspjældet for at få
større fart, og flammerne ud af skorstenen
antændte de to gårde, min bedstefars og vor
egen, en forårsdag i maj 1944. Begge gårde
nedbrændte.

Gudrun Petersen om branden i 1944
Det var en fredag aften, og pigen var lige kørt
hjem efter at have skuret gulve i storstuen,
for søndagsskolen blev holdt der. Åse kom og
hentede mig, og vi sad og tegnede påklædningsdukker Så kom mor pludselig løbende,
og sagde det brændte oppe hos mormor og
bedstefar. Hun bad mig tage med Åse ned
til Linds. Da Åse så den sorte røg, begyndte
hun at græde. Bedstefar var forinden kommet løbende over med en rævepels, Åses mor
havde fået i fødselsdagsgave af morfar, samt
nogle andre ting. Morfar smed det i gangen
og sagde " det må I hellere tage" Var det blevet
derhjemme var det blevet reddet, for hos
bedstefar var der tegltag, hos os stråtag, og det
brændte ned. Branden sprang fra deres længe
til vores gård. Det gik så stærkt, så vi slet ikke
nåede at få noget som helst med ud.
Det var kun udlængerne, der brændte hos
bedstefar. Tyskernes brandsprøjte holdt udenfor os, men de måtte ikke gå i gang, før de
danske sprøjter var kommet.
De lagde skum på Ejnar Nielsens tage. Hans
gård kunne lige så godt også være brændt.

Far nåede at få radioen og telefonen med ud,
og Erik reddede hestene.
Folk fra byen kom og hjalp til med at bære ud.
Vores far reddede vores hund i sidste øjeblik.
Den havde brandsår, de troede, den var død.
Men så begyndte min far at rulle den, og
så gispede den og kastede op. En journalist
spurgte min far ud, om han havde familie og
børn, og hvor jeg var. "Ja det aner jeg ikke':
svarede min far. Næste dag stod der i avisen
"Datter muligvis indebrændt". Erik var skrap
til at få hestene ud, men de ville ind igen, for
røgen fulgte med dem. Senere blev de opstaldet hos Hans Christiansen.
Om sommeren var vintertøjet på loftet og omvendt om vinteren. Det var svært at få noget
nyt tøj på grund af krigen. Jeg arvede noget
tøj fra min mors kusiners børn i byen, og det
blev syet om til mig. Min helt nye skoletaske
og skolebøger fik vi ikke med, det var helt forkullet. Det, der blev reddet, kom hen til Jacob
Jansen. Vi boede i 14 dage i storstuen på Bregnegård hos mors kusine. Så kom vi derefter
op hos mormor og bedstefar og boede der i
deres storstue i over et år, inden vores nye hus
stod færdig. Det var en drøj tid. Vi boede så to
generationer sammen. Vi boede i storstuen og
sov på madrasser. De kunne ikke få materialer
eller redskaber til at genopbygge et nyt hus. Vi
fik badeværelser i det nye hus og toilet, men
ingen varmt vand . Det blev varmet op i en
gruekedel i kælderen. Herfra bar vi det varme
vand op i spande.
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Matr. nr. 10 Gård nr. 17
Brandforsikringsnr. 10-21/96/201/618

Svend Thybos nye ejendom bygget efter brand p å den
gamlegård i 1944. 1959.

Erik Thybo fortsætter

Min bedstefars gård "Hansens Minde" blev
genopbygget, men vi måtte opbygge et nyt
stuehus ved tidligere omtalte ladebygning på
hjørnet af Maglebylille Byvej og Kastrupvej.
Denne ejendom stod færdig i april 1945.
Trods alle tilladelser og underskrifter blev
gården alligevel eksproprieret året efter i 1946.
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Hans Corneliussens gård. Ca. 1965.

Bygningshistorie
Den ældste brandvurdering er fra 1822.
Stuehuset lå mod nord og var 8 fag og 3 fag
dyb, bygget af blandingstømmer og lervægge
samt med stråtag. Huset var indrettet med en
indgang fra gården til en forstue, to køkkener
med grundmurede skorstene, to stuer med to
bilæggerkakkelovne, to spisekamre samt et
bryggers. Der var bræddegulve, engelske vinduer, fyldningsdøre med beslag og træværket
var malet med oliefarver. Den vestre længe var
6 fag lang og 3 fag dyb, af samme bygningsmåde og indrettet med en indkørselsport samt
hø- og brændehus. Længen mod syd var 10
fag lang og 3 fag dyb af samme bygningsmåde,
indrettet til indkørselsport samt lo og stald for
8 kreaturer. Den østre længe var 5 fag lang og
3 fag dyb af forrige bygningsmåde, indrettet

til lo og materialehus. På gårdspladsen var en
brønd med karm og vippe. Omkring gården
var et hegn. Forsikret for 1110 rigsdaler i alt. 74
I 1840 var gården blevet bygget om, og den
blev derfor vurderet igen. Stuehuset var nu
10 fag lang og opført i grundmur, men havde
stadig stråtag. Der var en forstue, tre værelser
med en 3- etagesvindovn og en bilæggerovn,
et opvaskehus, et spisekammer og et køkken
med skorsten, alt med bræddeloft, bræddeog stengulve, engelske vinduer, fyldnings- og
glatte døre. De øvrige længer var stadig af
blandingstømmer med lervægge og stråtag.
Længen mod vest var 17 fag lang og 3 fag dyb
til lo, lade, karlekammer, huggehus, gennemkørsel med port, maskekule og materialehus.
Den østre længe var 13 fag lang og 3 fag dyb,
indrettet til vognskur med port, lo, lade og
skærelo. Mod syd var en længe, der var 12 fag
lang og 3 fag dyb til stald for 7 kreaturer, lo,
lade og gennemkørsel med port. I gården var
en stensat brønd med karm og vippe samt et
hegn imellem stuehuset og den østre længe .I
alt forsikret for 2490 rigsdaler. 75
I 1854 var der igen sket bygningsændringer.
Stuehuset var nu 12 fag lang, 4 fag dyb opført
af grundmur med stråtag. I den vestre ende
var indgang til en kælder under 4 fag af huset,
fra vest til øst var en forstue, en lille stue, et
pigekammer, en dagligstue, hvor der var en
kakkelovn med kogeindretning, et køkken
samt spise- og mælkekammer. I de to stuer
var gibsloft, i de øvrige bræddeloft og -gulve
overalt med undtagelse af køkkenet, hvor der
var stengulv.

Den vestre længe var blevet bygget om. Den
var nu 16 fag lang og 3 fag dyb, 3 fag mod
syd var nu i grundmur resten i mur og bindingsværk med stråtag. Længen var indrettet
til vognskur og lade. Den østre længe var 13
fag lang og 4 fag dyb, stadig opført af samlingstømmer og klinede vægge, indrettet til
lade, lo og stald. Længen i syd var 8 fag lang
og 4 fag af samme bygningsmåde, indrettet til
stald, gennemkørselsport og lade. I gården var
en brønd med vippe, og hegn mod nord ved
siden af. Som noget nyt var der et svinehus
udenfor den søndre længe af grundmur og
bindingsværk. I alt forsikret for 3050 rigsdaler.76
I 1873 var stuehuset blevet forøget med en
tilbygning, de 3 længer var nu alle i grundmur. Stuehuset var ikke sammenbygget med
de øvrige længer. I 1880 var stuehusets stråtag
blevet udskiftet med spån.77 I 1944 bestod
ejendommen af stuehus og tre længer til lader,
stalde, og vaskehus.78

Ejerliste
-1786 Pitter Svendsen
1786-1819 Svend Pittersen (søn)
24.12.1819-1832 Svend Pittersen Borsøn til
Svend Pittersen
1832-1847 Svend Pittersen og hans enke
Bodil Kirstine Hansdatter giftede sig med
Ahrenkilde
14.2.1847-1873 Jens Jørgen Ahrenkilde og
hans enke Bodil Kirstine Hansdatter
10.7.1873-1902 Niels Nielsen og hans enke
Emma Henriette Nielsen
16.9.1902-1943 Crilles Corneliussen
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74 Taks. 314-4,
13.7.1822.
75 Taks. 683-1,
3.4.1840.
76 Taks. 1198-2,
12.10.1854.
77 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
78 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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27.11.1943-1947 Hans Corneliussen
1947- Staten.
Gården var i slægtens eje fra i hvert fald til
slutningen af 1700-tallet

Folketællingen 1787
Pitter Svendsen 62 år i 1. ægteskab husbond
foged og gårdmand
Anna Pitterdatter 60 år i 1. ægteskab madmor
Pitter Pittersen 19 år ugift søn
Svend Pittersen 30 år i 1. ægteskab søn
Grith Nielsdatter 28 år i 1 ægteskab svigerdat ter

Folketællingen 1801
Svend Pittersen 51 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Grith Nielsdatter 52 år i 1. ægteskab hans
kone
Pitter Svendsen 75 år i 1. ægteskab far til husbond lever på aftægt
Anne Hansdatter 74 år i 1. ægteskab mor til
husbond lever på aftægt
Girdt Pittersen 40 år ugift bror til husbond
Svend Pedersen 13 år ugift søn
Mardtgen Pedersdatter 8 år ugift datter
Sidse Nielsdatter 18 år ugift tjenestepige

Folketællingen 1834
Niels Madsen Nielsen 41 år gift gårdmand
Bodil Kirstine Hansen 33 år gift hans kone
Hans Nielsen 1 år deres søn
Mogens Hansen 20 år ugift konens broder
Ane Hansen 15 år ugift mandens søsterdatter
Grith Nielsen 88 år enke nyder aftægt af gården
160
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Mads Svendsen 4 år ugift plejebarn hos den
gamle kone

Folketællingen 1870
Niels Nielsen 34 år f. i Tårnby Sogn gift gårdejer
Emma Henriette Hansen 35 år f. i Tårnby
Sogn gift husmoder
Ane Kristine Nielsen 10 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
Karen Hanssine Nielsen under 1 år f. i Tårnby
Sogn ugift datter
Jens Jørgen Ahrenkilde 68 år f. i Stauby Sogn
Vejle Amt gift stedfar til husfader på aftægt
hos stedsønnen
Bodil Kristine Hansen 67 år f. i Aakirkeby
Sogn mor til husfader på aftægt hos sønnen
Svend Petersen 40 år f. i Sverige gift tjenestekarl (det vides ikke hvor konen er).
Martin Pedersen 24 år f. i Levring Sogn ugift
tjenestekarl
Bengta Andersdatter 28 år f. i Sverige ugift
tjenestepige

Folketællingen 1901
Niels Nielsen f. 1.9.1845 i Maglebylille gårdejer gift i 1859
Emma Henriette Nielsen f. Hansen 27.10.1835
i Maglebylille husmor gift i 1859
Chrilles Corneliussen f. 18.5.1866 i Maglebylille landmand gift 1891
Karen Corneliussen f. Nielsen 16.8.1869 i
husmor gift 1891
Anna Corneliussen f. 21.10.1891 i Maglebylille barn ugift

Hans Corneliussen f. 30.4.1894 i Maglebylille
barn ugift
Sidse Corneliussen f. 1.9.1896 i Maglebylille
barn ugift
Marie Hansine Petersen f. 21.7.1881 i Maglebylille tyende ugift
Christian Christiansen f. 17.4.1884 i Kastrup
tyende ugift

Folketællingen 1921
Crilles Corneliussen 61 år f. 18.5.1860 i
Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
Karen Corneliussen 52 år f. 16.8.1869 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Hans Corneliussen 27 år f. 30.5.1894 i Tårnby
Sogn gift søn landmand
Edith Elisabeth Corneliussen 25 år f.
29.7.1896 i København gift kom hertil i 1920
husmoder og svigerdatter
Sidsel Corneliussen 25 år f. 1.10.1896 i Tårnby
Sogn ugift datter
Emma Corneliussen 16 år f. 12.9.1905 i
Tårnby Sogn ugift datter
Folketællingen 1925
Crilles Corneliussen f. 18.5.1860 i Tårnby
Sogn gift husfader gårdejer
Karen Corneliussen f. 16.8.1869 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Emma Corneliussen f. 12.9.1905 i Tårnby
Sogn ugift datter
Peter Elholm f. 28.3.1879 i Seest ved Kolding
tjenestekarl

Else Zibrandtsen fortæller
Mine bedsteforældres gård var 4-længet, de
tre længer var stråtækte og hvidlakerede, som
de fleste gårde i Maglebylille var. Stuehuset
var fra 1888, det var bygget af røde sten og
med skifertag og lå mod nord. I stuehuset
kom man fra øst ind i bryggerset, til højre var
der en dør til spisekammeret med nedgang
til kælderen, hvor saltkarret og mælkefadene
stod. Fra bryggerset var der en dør til pigekammeret og en ind til køkkenet. Derfra kom
man ind i dagligstuen, der gik tværs igennem
huset. Fra stuen kom man ud i entreen, hvor
der var opgang til loftet. Der var et værelse
mod vest, og mod øst blev kornet opbevaret.
Så var der en dør til kælderen, hvor der stod
en rulle, det var en stor kasse med store sten
i. Den blev betjent af to, der stod og skubbede
den frem og tilbage. I kælderen var der også
rum, hvor kartoflerne blev opbevaret. Bag entreen mod nord, lå så den lille stue. Mod vest
lå storstuen, den havde hvidskurede gulve og
brune persienner. Så var der en stor firkantet
kakkelovn, der var muret op til loftet, den var
af grønne kakler med reliefmønster. Bag køkkenet ud imod haven, var sovekammeret og
efter det et kammer til.
Haven lå lidt højere end gaden, der var stengærde rundt om og med høje træer og hække.
Da min mor var meget interesseret i haven,
var det hende, der stod for vedligeholdelsen af
den. Haven lå for enden af gaden, hvor denne
deltes i to, den ene førte til Tømmerup Station, den anden ned til stranden. I haven var to
græsplæner, på den ene var en lille forhøjning
med konkylier. Rystede vi konkylierne og
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holdt dem op for ørerne, lød det som om det
kogte og sydede i dem. Der var to blomsterbede, det ene var omkranset af aurikler og pinseliljer. Endvidere var der i haven et lysthus og
et stort bed med frugttræer og buske.
Mod vest var indkørslen og i den vestre længe,
var brændehus og et hundehus, hvor bedstefars jagthund, Perle, boede, da han var en
ivrig jæger. Så var der et hønsehus, en lade og
en stald. Mod syd var en port og en lo og en
foderlo. I hjørnet af syd - og østlængen var en
stald. Mod øst var et selekammer, der lå over
roekælderen, karlekammer, skærelo med en
hesteomgang uden for, vognport, og så kom
vaskehuset med en lille stue bagved.

79 Nicolaisen bd. 3 s.
203.
80 Oeders liste 1771.
81 Københavns
Amtstue. Journal for
Amager 1828.
82 S. Sterm s.6061/ 154-155
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Mtr. I l a og I l e Maglebylille mølle
og møllegården

Brandforsikring 10-4 /78 og 79, 183 og
184

Historien om møllen
Møllen blev opført i begyndelsen af 1700-tallet. Den lå øst for landsbyen på en bakke, og
hertil var en beboelse. I 1720 fik Claus Pittersen Kongelig bevilling på mølleri og ret til at
male korn for beboerne i Tårnby sogn. 79
Omkring 1762 blev Hendrik Rajersen møller, men det må ikke have været en givende
indtjening at være møller på dette tidspunkt,
for han betegnes i 1771 som fattig. 80
I begyndelsen af 1800-tallet var der endvidere et bageri ved møllen. I 1834 beskrives
møllen som en stubmølle med kværn, der
malede 4000 tønder sæd groft malet årligt.
Møllen havde privilegium på både groft som
fint brød, og betegnes i 1828 som en veje- og
hestemølle, der årlig skulle betale 6 rigsdaler
til den Konge Kasse. 81
Ved møllen blev bagt 2000 brød af ca. det
halve af produktionen af malet sæd. Ved gården var der et større landbrug, hvor der blev
dyrket rug, byg og havre samt kartofler. Man
havde da 6 heste, 4 køer og 6 svin. 82
I 1873 blev denne møllebygning erstattet af
Gothersgades Mølle i København og flyttet ud
til Amager Landvej, og den gamle mølle brudt
ned samme år.
Den gamle møllegård blev på sin plads, og et
nyt stuehus blev opført ved møllen på Amager

fyrretømmer, stående på 4 piller, hvoraf den
ene var af grundmur med kampestenssokkel og de 3 øvrige af kampesten. Her om var
en ottekantet grundmur med bræddelag, fire
døre og udvendig opgang til første loft af en
trætrappe. Fra første loft til det andet var en
fast opgang af træ. 84

Den nye mølle og møllegård på Amager
Landevej

Stubmøllen blev revet ned i begyndelsen af
1874, da den hollandske mølle fra Gothersgade blev genopstillet ved Amager Landevej
samme år. Her blev der foruden møllen endvidere bygget beboelse og bageri:
a) et stuehus i vest opført i grundmur med
tegltag. b) en bygning mod nord indrette til
stald, lo, karlekammer m.m. opført i mur- og
bindingsværk med tegltag. c) et lokum i brædder med zinktag. Litra d) bageri, vognport
m.m. i grundmur med tegltag, e)vindmølle i
grundmur, tømmer, bindingsværk og spåntækket. Samt en hesteomgang og brønd på
gårdspladsen. 85
Wml

Q..

d.

Møllen og møllegården på Amager Landevej. Ca. 1890.

Ejerliste mtr. I l a den gamle mølle og
gård indtil 1874
9.7.1784-1815 Asmus Grell og hans enke
Lisbeth Grell
22.12.1815-1819 Johan Asmus Grel!
16.4.1819-1850 Marius Sigfried Ryder
24.10.1850-1872 Andreas Andreasen exam.
juris
25.7.1872-1917 Jacob Daniel Buch og
hans enke Marie Buch f. Lyders( adkomst
29.3.1894)
4.10.1917-1931 handelsgartner Johannes
Hindse-Nielsen
24.9.1931-1934 handelsgartner Niels Ulrichsen (fogedulægskøde)
16.5.1934-1947 handelsgartner Thorvald
Suhr, Lille kastrupgård (fogedudlægsskøde)
1947- Staten
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84 Taks. 691 d.
30.4.1840 og
8.10.1860.
85 Forsikringsprotokol
for Tårnby sogn
1871-1892.
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Ejerliste mtr. 11 c den nye mølle og møllegård
-1900 enkefru M. Buch f. Lyders
18.1.1900-1906 Chr. Feddersen mageskiftebrev på l l c og l l h
16.10.1906-1908 murermester P.WHøst
12.3.1908-1910 A/S Amager Bryghus og
mølle på mtr.11 c og l lh
15.12.1910 -1918 A/S Amager Møllerne
14.3.1918-1920 O.F. Aagaard, fuldmægtig P.
Frimodt Hansen, stationsbestyrer O.P. Larsen
og overretssagfører Axel Larsen mtr. l l c og
llh
18.1.1921 bager Albert Larsen mtr. l l c

Folketællingen 1787
Asmus Grell 34 år i 1. ægteskab f. i Holsten
husbond møller
Lisbeth Olsdatter 26 år i 1. ægteskab madmor
Johan Asmussen 3 år ugift søn
Hans Pedersen 26 år ugift tjenestekarl og møllerkarl
Peder Pedersen 22 år ugift tjenestekarl

Folketællingen 1801
Asmus Greel 50 år i 1. ægteskab husbond
møller og bager
Lise Olsdatter 40 år i I.ægteskab hans kone
Asmus Asmussen 10 år ugift søn
Thomas Asmussen 7 år ugift søn
Sophie Asmusdatter 13 år ugift datter
Kathrine Asmusdatter 5 år ugift datter
Juliane Asmusdatter 1 år ugift datter
Ole Jørgensen 50 år ugift tjenestekarl og bagersvend
Peder Pedersen 18 år ugift tjenestekarl
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Svend Nielsen 50 år ugift tjenestekarl
Kirsten Nielsdatter 22 år ugift tjenestepige

Folketælling 1834
Henrich Buch 31 år gift møller og bager
Jensine Elisabeth Møller gift hans kone
Sigfred Joachim Ryder 13 år ugift deres barn
Maruuse Cathrine S. Ryder 9 år ugift deres
barn
Erik Sigfred Buch 6 år ugift deres barn
Christian Buch 4 år ugift deres barn
Marie Jensine Buch ugift deres barn
Henriette Marthea Buch ugift deres barn
Jørgen Jørgensen 34 år ugift bagersvend
Christian Sørensen 53 år ugift møllersvend
Anders Hansen 30 år ugift tjenestefolk
Jens Nielsen 49 år ugift tjenestefolk
Lars Larsen 22 år ugift tjenestefolk
Ingeborg Larsen år ugift tjenestefolk
Maria Ingvardtsen 64 år enke

Folketællingen 1860
Andreas Andresen 48 år f. i Kolding gift husfader møller
Christiane Møller 39 år f. i København gift
hans kone
Ludvig Andresen 18 år f. i Asnæs Sogn Holbæk amt ugift
Agnes Andresen 16 år i Asnæs Sogn Holbæk
amt ugift datter
Dorthea Andresen 14 år f. i Ishøj Sogn ugift
datter
Lauritz Andresen 12 år f. i Ishøj Sogn ugift
søn
Hildmar Andresen 9 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn

Alma Andresen 8 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Juliane Andresen 5 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Camilla Andresen 3 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Peter Andresen 76 år f. i Slesvig enkemand far
til husfader forsørges af husfader
Ole Jørgensen 34 år f. i Ølsemag le Sogn Københavns Amt ugift tjenestekarl
Maren Christensdatter 44 år f. i Hammer
Sogn Præstø Amt enke tjenestepige

Folketællingen 1901 Den gamle Møllegård den gamle matr. I l a
Georg Henrik Petersen f. 19.10.1870 i København gift 1896 kom hertil i 1899 fra Jylland
gartner
Mette Marie Petersen f. Mikkelsend. 30.1.1866
i Jylland gift 1896 kom hertil i 1899 fra Jylland
husmor
Anna Frederikke Petersen f. 21.6.1896 i Jylland barn
Olaf Peter Andersen f. 14.9.1876 i Hillerød
kom hertil i 1900 fra København ugift tjenestetyende
Jens Erik Buch f. 17.2.1878 i Maglebylille ugift
logerende elektriker

Svend Aage Petersen 18 år f. 13.1.1903 i København gartnerelev
Alfred Olsson 31 år f. 25.10.1890 i Kolding
ugift gartnermedhjælper
Peter Nielsen Holm 31 år f. 24.2.1890 på Fyn
ugifttjenestekarl
Ellen Jønsson 17 år f. 23.8.1904 i København
tyende

Folketællingen 1925
J. Hindse Nielsen f. 6.7.1889 i Ejby ved Odense gift husfader handelsgartner
Helene Hindse Nielsen f. 2.3.1888 i Esbjerg
gifthusmoder
Jens Peter Andersen f. 16.2.1892 i ? ugift kusk
Niels Frederik Berthelsen f. 31.7.1879 i Skive
ugift gartner
Hans Emil Nielsen f. 21.8.1903 i Smøde ugift
gartner
Viggo Johannes Jensen f. 29.10.1906 i Års
ugift gartner
Regine Emilie Larsen f. 5.9.1903 i Lundevad
ugift pige
Jonas Gustav Olsen f. 18.9.1869 i Nykøbing
Mors enkemand gartner
Inger Mathilde Smith f. 24.4.1916 i Ejby ved
Odense barn

Folketællingen 1921
Joh. Hindze Nielsen 32 år f. 6.4.1889 i Odense
gift handelsgartner
Helene Hinze Nielsen 33 år f. 21.3.1888 i Esbjerg husmoder
Richard Nielsen 32 år f.14.2.1901 i Odense
ugift gartnermedhjælper
Maglebylille - den levende landsby
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Matr. 11 c den nye mølle og gård
Folketællingen 1880
Vejrmøllen
Jakob Daniel Buch 43 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader møller
Marie Jakobine Lyders 30 år f. i København
gift hans hustru
Signe Kristine Buch 4 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Agnes Elisabeth Marie Buch 2 år f. i Tårnby
Sogn ugift datter
Hans Erik Buch under 1 år f. i Tårnby Sogn
ugift søn
Marius Jelstrup 32 år f. i Jetsmark Sogn ugift
møllersvend
Anders Peter Nielsen 26 år f. i Jurendal Sogn
ugift møllersvend
Jens Peter Jensen 27 år f. i Pedersborg Sogn
ugift møllersvend
Jens Poulsen 30 år f. i Sverige ugift møllersvend
Andreas Lauritsen 27 år f. i Vindum Sogn
ugift tjenestekarl
Søren Peter Sørensen 26 år f. i ? ugift tjenestekarl
Anders Nielsen 25 år f. i Herlev Sogn ugift
tjenestekarl
Paulus Valberg 26 år f. i Sverige ugift tjenestekarl
Marthea Augusta Ryder 26 år f. i København
ugift husjomfru
Frederik Julius Frederiksen 42 år f. i København gift husfader og sadelmager boede på
Møllen
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Christine Nielsen 42 år f. i Gørding Sogn gift
hans hustru boede på Møllen
Hans Valdemar Frederiksen 10 år f. i Hurup i
Starby Sogn søn
Peter Kiel Frederiksen 8 år f. i Kallehave i
Hvissinge Sogn ugift søn
Jensine Kathrine Marie Frederiksen 6 år Kallehave i Hvissinge Sogn ugift datter
Kristian Ferdinand Frederiksen 3 år f. Kallehave i Hvissinge Sogn ugift søn

Folketællingen 1901
Christian Carl Pedersen Maglebylille f.
15.8.1865 i Flensborg kom hertil i 1900 fra
Flensborg gift husfader mølleejer
Christine Stevense Corani (f. Jensen) f.
10.7.1865 i Flensborg kom hertil i 1900 fra
Flensborg gift husmoder
Agnes Marie Pedersen f. 28.4.1893 Flensborg
kom hertil i 1900 fra Flensborg ugift datter
Kristian Carl Pedersen f. 22.8.1895 Flensborg
kom hertil i 1900 fra Flensburg ugift Søn
Dagmar Louise Pedersen f. 16.9.1896 Flensborg kom hertil i 1900 fra Flensborg ugift
datter
Ingvar Valdemar f. 11.5.1897 i Flensborg kom
hertil i 1900 fra Flensbog ugift søn
Alesandra Feddersen f. 25.8.1899 Flensborg
kom hertil i 1900 fra Flensborg ugift Datter
Jens Johanne Nielsen f. 8.12.1878 Snertinge
Særslev Sogn ugift møllersvend
Hans Peter Henrik.sen f. 31.10.1864 Lille
Kongsmark Kirkestillinge Sogn Sorø Amt
kom hertil i 1896 fra København ugift brødkusk

Anna Mathilde Møller f. 14.10.1878 Flensborg
korn hertil i 1900 fra Flensborg ugift tjenestepige
Bertha Johanne Petersen f. 25.9.1883 Helsingør korn hertil i 1900 ugift tjenestepige
I 1921 benyttes den nye møllegård til lejere.
Bemærk de mange svenskere, og at flere af
dem arbejdede hos dels Breit på Løjtegård og
dels på Jens Villadsens fabrikker. Fabrikken lå
tæt på boligerne og var flyttet fra Frederiksberg til Amager Landevej i 1912.

Folketællingen 1921 Ny møllegård mtr
llc
Holger Hansen f. 2.3.1888 i København kom
hertil i 1913 fra København gift husfader saddelmager
Andrea Marie Hansen f. 3.10.1884 i København kom hertil i 1913 fra København gift
husmoder
Benjamin Hansen f. 13.1.1913 i Tårnby Sogn
ugift søn
Josef Hansen f. 5.7.1915 i Tårnby Sogn ugift
søn
Solveig Hansen f. 5.7.1916 i Tårnby Sogn ugift
datter
0 lav Hansen f. 19.11.1917 i Tårnby ugift søn
Preben Hansen 2 år f. 22.4.1919 i Tårnby Sogn
ugift søn
Udøbt dreng Hansen f .16.11.1920 i Tårnby
Sogn ugift søn
Martin Offersen f. 17.4.1887 i Ødum Sogn
kom hertil i 1920 fra Asminderød gift husfader arbejdsmand

Ingeborg Offersen f .1.1.1888 i København gift
kom hertil i 1920 fra Asminderød gift husmoder
Ernst Offersen f. 13.9.1910 i Hadbjerg Sogn
ugift kom hertil i 1920 fra Asminderød ugift
søn
Erna Offersen f. 8.1.1912 i Bjergsted Sogn
ugift kom hertil fra Asminderød i 1920 ugift
datter
Tegla Offersen f. 21.9.1914 i Jyderup kom hertil i 1920 fra Asminderød ugift datter
Carl Andersen f 14.3.1870 i Sverige ugift kom
hertil i 1918 fra Sverige gift husfader arbejdsmand arbejder hos Bretit Løjtegård
Bothelda Andersen 49 år f. 11.12.1872 i Sverige kom hertil i 1918 fra Sverige gift husmoder
Bertha Andersen f. 20.7.1906 i Sverige kom
hertil i 1918 fra Sverige ugift datter
Arvid Andersen f. 31.8.1912 i Sverige kom
hertil i 1918 fra Sverige ugift søn
Sigurd Andersen f. 25.7.1909 Sverige kom
hertil i 1918 fra Sverige ugift søn
Hans Rasmussen f. 26.3.1874 i Haselager Sogn
kom hertil i 1919 fra Haarnby gift husfader
gartner hos Breit Løjtegaard
Laura Rasmussen f. 5.7.1879 i Søndersø kom
hertil i 1919 fra Haarnby gift husmoder
Christian Johansen f. 13.3.1830 i Veflinge
Sogn kom hertil i 1919 fra Søndersø Sogn
enkemand logerende gartner hos Breit Løjtegaard
Jørgen Lautrup f. 27.6.1876 i København kom
hertil i 1919 fra Gentofte Sogn gift husfader
agent
Alice Lautrup f. 7.7.1876 i København kom
hertil i 1919 fra Gentofte Sogn gift husmoder
Maglebylille - den levende landsby
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John Lautrup f. 18.7.1903 i København kom
hertil i 1919 fra Gentofte Sogn ugift søn kontorelev hos Det Oversøiske Tobakskompagni
Gentofte
John Bengtsen f. 24.10.1886 i Sverige kom
hertil i 1916 fra Hamburg gift husfader arbejdsmand
Olga Bengtsen f. 10.5.1892 i Sverige kom hertil i 1917 fra Sverige gift husmoder
Sonja Bengtsen f. 7.3.1910 i Sverige kom hertil
i 1917 fra Sverige ugift barn
Stig Bengtsen f. 3.10.1911 i Sverige kom hertil
i 1917 fra Sverige ugift barn
Peer Bengtsen f. 20.10.1913 i Sverige i Sverige
kom hertil i 1917 fra Sverige ugift barn
Carl Bengtsen f. 25.3.1916 i Sverige kom hertil
i 1917 fra Sverige ugift barn
Poul Bengtsen f. 28.8.1918 i Tårnby Sogn barn
Carl Nielsen f. 21.9.1871 i Annisse Sogn kom
hertil i 1911 fra Hillerød gift husfader arbejdsmand på J. Villadsens Fabrikker
Johanne Nielsen f. 25.7.1871 i Sverige kom
hertil i 1911 fra Hillerød gift husmoder
Henning Nielsen f. 25.11.1899 i Hillerød kom
hertil i 1911 fra Hillerød ugift søn portør hos
Statsbanerne Hillerød
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Folketællingen 1860
Lars Jensen 72 år f. i Tårnby Sogn husfader
gårdmand gift husfader gårdmand
Ellen Clausen 42 år f. i Tårnby Sogn gift hans
kone
Jens Hansen 24 år f. i Tårnby Sogn ugift tjenestekarl
Marchen Erlandsen 17 år f. i Tårnby Sogn
ugift tjenestepige
Folketællingen 1901
Ellen Jensen f. Clausen 11.5.1818 i Tårnby
Sogn enke gårdejerske
Gert Bastian Jakobsen f. 2.2.1876 f. i Tårnby
Sogn gift husfader landmand
AffLaura Jakobsen f. 25.2.1876 f. i Tårnby
Sogn gift husmoder'
Aff Ellen Jakobsen 21 år f. 26.10.1900 f. i
Tårnby Sogn ugift datter
Claus Clausen f. 15.11.1824 i Tårnby Sogn gift
landmand
Caroline Marie Clausen f. 22.4.1847 i Sundby
gift
Ellen Marie Jensen f. 21.1.1879 i Tårnby Sogn
ugift tjenestepige

Peter Elholm 42 år f. 28.3.1879 i Kolding ugift
tyende

Folketællingen 1925
Gert Bastian Jakobsen f. 2.2.1876 i Tårnby
Sogn gift husfader gårdejer
Aff Laura Jakobsen f. 15.2.1876 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Karoline Marie Clausen f. 22.4.1847 i Tårnby
Sogn enke slægtning
Carl Vilhelm Lakjær f. 12.9.1895 i Tårnby
Sogn ugift tjenestekarl
Familien Ahrenkilde er streget ud i folketællingen 1925 og står som fraværende, boede i
stedet på Hausers Plads.

Folketællingen 1921
Gert Bastian Jakobsen 45 år f. 2.2.1876 f. i
Tårnby Sogn gift husfader gårdejer
AffLaura Jakobsen 45 år f. 25.2.1876 f. i
Tårnby Sogn gift husmoder
Aff Ellen Jakobsen 21 år f. 26.10.1900 f. i
Tårnby Sogn ugift datter
Karoline Marie Marie Clausen 74 år f.
22.4.1847 i Tårnby Sogn enke slægtning og
aftægtskone
Maglebylille - den levende landsby
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Matr. 13a Maglebylille Mark
Brandforsikringsnr. 234/ 501

Ejerliste
-1832 skibskaptajm Jens Peter Bødkers enke
12.1.1832-1871 kammerråd Martin Petersen
10.8.1871-1895 skibsfører Lars Cornelius
Petersen
14.2.1895-1916 C.M. Larsen og hans enke
Marchen Caroline Sophie Larsen f. Nørregaard
22.6.1916-1935 skolebestyrer Laurids Carl
Christian Mikkelsen
11.6.1935- Lilly Larsen, Mary Jacobsen, Edith
Parkholm arvinger efter forrige ejer
Efterfølgende ejere er ikke fundet.

Beboere kan kun findes med sikkerhed i
1921. Ejerne indtil 1916 boede i Kastrup

Direktør C.M. Larsen, Bryggergården, som ejede dette
sted fra 1895-1916. Foto: Carl Flensburg. Ca. 1900.

Bygningshistorie
I 1880 består ejendommen af et stuehus med
hestestald opført af grundmur med spåntag.
I 1918 bestod ejendommen af et stuehus i
grundmur og med cementtag, en længe til
stald og lo i grundmur med paptag, og en
lade opført i grundmur og bindingsværk med
paptag samt en længe til vognport og materialehus opført i grundmur med paptag. I 1925
var der to stuehuse samt en længe til materialer og brænde. Alle bygninger var opført i
grundmur.
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Folketællingen 1921
Cecilie Christensen 45 år f. 15.10.1876 i Jylland kom hertil i 1919 fra København fraskilt
husmoder tobaksarbejder hos Howitz
Jens Christensen 20 år f. 9.2.1901 i Jylland
kom hertil i 1919 fra København ugift søn
forretningsbud hos Schmidt Hansen
Vortman Christensen 14 år f. 28.4.1907 i
Odense kom hertili 1919 fra København ugift
søn
Charles Andersen 31 år f. 1.8. 1890 i København kom hertil i 1920 fra København ugift
logerende trykkeriarbejder ved Folkets Avis

Matr. 13d Hansens Minde

Brandforsikring nr .10/19/ 94 - udgår
i midten af 1800-tallet og erstattes af
10-46 /121/226/630

Peter Emil Hansens gård. Ca. 1965.

Bygningshistorie
I byen lå to parceller med matrikelnr.13 d,
begge med et hus i begyndelsen af 1800-tallet.
Det nordligste beliggende hus blev i midten af
1800-tallet ombygget til en gård. Den anden
grund var på dette tidspunkt ubebygget.
Det første hus på grunden blev bygget af Peter
Nielsen Hedberg, der tidligere var avlskarl på
Kastrupgård. Hans datter, Ane Pedersdatter
Hedberg blev gift med skolelærer Lars Hansen i 1820. Stedet var siden hen ejet af deres
efterkommere. Ejendommen udviklede sig til
en gård med en hel del jord.
I 1822 blev ejendommen vurderet for første
gang. Stuehuset lå med enderne syd - nord,
var 5 fag lang og 4 fag dyb, opført af egetøm-

mer og murede vægge med stråtag. Huset
var indrettet med en indgang fra gaden til en
forstue, et køkken med grundmuret skorsten,
to stuer med bilæggerovne mælke- og spisekammer samt et vaskehus. Der var desuden
en lade indrettet til materialehus og svinehus,
samt brønd og hegn om gården og haven.
Vurderet til i alt 880 rigsdaler. 89
I 1859 var der påbegyndt en længe mod syd,
20 fag lang, 48 alen lang, 12 alen høj, 4½ alen
bred , opført i grundmur og med stråtag. Denne bygning blev vurderet til 1200 rigsdaler. 90
I 1863 blev gården beskrevet således:
Nyopført stuehus i grundmur med tegltag, 33
alen lang, 12½ alen dyb. Stuehuset var indrettet med 7 værelser med to forstuer fra den
ene opgang til loftet, køkken og spisekammer.
Der var 17 fag dobbelte vinduer og 4 enkelte,
to dobbelte udvendige fyldningsdøre, gibsede
lofter og bræddegulve og pudsede vægge med
fodpanel med lister. En længe var opført i øst
af grundmur med stråtag, 30 alen lang og 12
dyb, indrettet til lo lade, stald og gennemkørselsport. En længe mod nord af grundmur
med stråtag, 42 alen lang og 12 alen dyb,
indrettet til lade og gennemkørselsport samt
vaskehus. En længe mod syd opført af grundmur med stråtag, 42 alen lang og 12 alen dyb,
indrettet til brændehus, vognport og lade med
kælder under. På gårdspladsen brønd med
pumpe, der gav "godt og rigeligt vand:' 91
Gården brændte i 1944, læs mere om branden under matrikel 9 a. Stuehuset blev delvis
beskadiget ved branden, mens de tre længer
nedbrændte totalt. Stuehuset blev efterfølgende genoprettet og en enkelt længe til stald,
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89 Taks. 314-2 1822
90 Taks. 14.7.1859.
91 Taks. 8.8.1863 og
taks i 1872.
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grønthus, vognport og vaskehus blev genopført i grundmur med tegltag året efter. Men i
1947 overtog lufthavnen bygningerne.

Ejerliste
1816-1842 Peder Nielsen Hedberg og hans
enke Helene Britta Boberg
3.2.1842-1861 Lars Hansen
17.1.1861- 1914 Peter Emil Hansen
22.1.1914 - 1947 Christian Hansen
1947- Staten
Folketællingen 1834
Peder Nielsen Hedberg 70 år gift husfader
husmand og jordbruger
Britte Lene Boberg 69 år gift f. i Lund i Sverige
hans kone
Jens Pedersen 24 år ugift tjenestekarl
Karen Margrethe Neufling, 22 år, ugift, tjenestepige
Hvem der efterfølgende boede i ejendommen,
kan ikke med sikkerhed fastslås indtil 1870,
da skolelærer Lars eller Laurids Hansen boede
på skolen indtil sin død den 21.9.1860.

Folketællingen 1870
Peder Emil Hansen 41 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader gårdejer
Ellen Nielsen 26 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Anna Hansine Hansen 5 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
Hans Laurids Hansen 3 år f. i Tårnby Sogn
ugift søn
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Else Hansen under 1 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Hans Peder Andersen 26 år f. i København
ugift tjenestekarl
Peder Jensen 15 år f. i Tårnby Sogn ugift tjenestekarl
Severin Pedersen 39 år f. i Sverige gift tærskemand
Johanne Troelsdatter 20 år f. i Sverige ugift
tjenestepige
Inger Truelsdatter 25 år f. i Sverige ugift tjenestepige

Folketællingen 1901
Peter Emil Hansen f. 18.5.1828 i Maglebylille
gift husfar og gårdejer
Ellen Hansen f. Nielsen 26.10.1843 i Kastrup
gift. husmor
Christian Hansen f. 18.9.1877 i Maglebylille
ugift søn
Hansine Hansen f. 24.7.1879 i Maglebylille
ugift datter
Laurits Hansen f. 18.8.1886 i Maglebylille
ugift søn
Hans Georg Thomsen f. 5.1.1884 i Tårnby
Sogn ugift tjenestekarl
Valdemar Peter Larsen f. 22.2.1885 i Græsted
ugift kom hertil i 1899 fra Græsted tjenestekarl
Hilda Jacobine Nielsen f. 9.3.1886 i Kastrup
ugift tjenestepige
Om Peter Emil Hansen blev der skrevet flg. i
Amager Bladet i 1914 under overskriften: Et
sundt Folkefærd i Maglebylille:

Vi kommer i dag til de 80-årige. Som ældst
står forhenværende gårdejer Peter Emil Hansen, der i foråret fyldte 80 år. Denne mand
er noget af et fænomen, hvad angår sjælelig
og legemlig sundhed. Indtil nytår 1914 drev
han selv sin ret store ejendom. Alle Amagere
kender P.E. Hansen og hustru og har set dem
regelmæssig som et urværk køre til og fra
Grønttorvet. Når man ser ham daglig færdes i
byen eller marken med den ham egen jordvindende gang, tænker man mindst på, at han
har overskredet oldingealderen. Ved familiesammenkomster holder han ud sammen med
børn og børnebørn. Kun en tiltagende tunghørighed varsler om hans høje alder. 92

Anna Gertrud Hansen f. 12.11.1904 i Tårnby
Sogn ugift datter
Georg Peter Hansen f. 30.8.1908 i Tårnby
Sogn ugift søn
Søren Kristen Hansen f. 3.7.1908 i Ikast ugift
tjenestekarl

Folketællingen 1921
Chr. Hansen 44 år f. 18.10.1877 i Tårnby Sogn
gift husfader gårdejer
Kirsten Hansen 42 år f. 2.3.1879 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Anna Gertrud Hansen 17 år f.12.11.1904 i
Tårnby Sogn ugift datter
Georg Peter Hansen 13 år f. 30.08.1908 i
Tårnby Sogn ugift søn
Ellen Hansen 78 år f. 26.11.1843 i Tårnby
Sogn enke aftægtskone
Carl Villiam Lakjær 26 år f 12.9.1895 i Tårnby
Sogn ugift tjenestekarl
Folketællingen 1925
Chr.Hansen f. 18.10.1877 i Tårnby Sogn gift
husfader gårdejer
Kirsten Hansen f. 2.3.1879 i Tårnby Sogn gift
husmoder

92 Amagerbladet den.
16.10.1914.
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Matr. 13e

Brandforsikring 10-32/ 107/212

I 1851 var ejendommen blevet betydeligt forbedret. En længe mod nord var 13 fag lang og
4 fag dyb, opført dels af mur og dels af klinede
vægge med stråtag. Længen var indrettet til
en lade, en stue med bilæggerovn, køkken,
forstue, spisekammer og tærskelo. I stuen var
bræddegulv og -loft, ellers lergulv, kalkede
vægge, glatte døre og simple vinduer. Mod øst
lå en længe bygget i vinkel med den nordre
længe opført som denne og indrettet til stald
og lade. Ejendommen blev nu vurderet til i alt
950 rigsdaler. 94
I 1893 var ejendommen opført helt i grundmur og med stråtag, og i vest lå en nyopført
lo. I 1884 var der opført endnu en længe d)
der stødte op til længen i øst bygget i grundmur med stenpaptag og indrettet til materialehus og vognrum

N"o-,.e(
ct....
Ejendommens ejer fra 1907-1929 Peter Christensen og
hustru Kirsten f Corneliussen 1924.

2,_
cl. I

Bygningshistorie

93 Taksation 439-2 d.
3.12.1833.
94 Taks.1051 d.
26.9.1851.

Huset fik første gang tegnet en forsikring i
1833. Det lå øst - vest, var 4 fag langt og 3 fag
dyb, opført af blandingstømmer og lervægge
med stråtag. Der var en indgang til en forstue
og en stue med bilæggerovn, et kammer og
et køkken med grundmuret skorsten. Huset
havde bræddeloft, lergulve, simple vinduer og
døre. Vurderet til 170 rigsdaler. 93
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Ejerliste
1822-1842 Pitter Jansen
22.12.1842-1891 Cornelius Crillesen
12.11.1891 -1900 Claus Corneliseen og Margrethe Corneliussen
20.9.1900 Dirch og Margrethe Corneliussen
fik 50 % af ejendommen

Det ikke har været muligt af finde de rette
beboere før 1855, da ejeren boede på mtr.3a
Clausens Minde.

Folketællingen 1855
Andreas Jensen 55 år f. i St. Magleby enkemand indsidder og kludehandler

Karen Margrete Hansen f. 31.3.1917 i Tårnby
Sogn ugift datter
Olga Cecilie Larsen f. 2.7.1907 i Ordrup ugift
tjenestepige
Chr. Hansen f. 19.1.1878 i Sørup ugift tjenestekarl

Folketællingen 1921
Georg Hansen 44 år f. 22.10.1877 i Tårnby
Sogn gift husfader og gårdejer
Sidse Hansen 36 år f. 3.4.1885 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Albert Chr.Hansen 13 år f. 1.12.1908 i Tårnby
Sogn ugift søn
Gerhard Edvard Hansen 9 år f. 12.8.1912 i
Tårnby Sogn ugift søn
Edith Kirsten Hansen 6 år f. 2.6.1915 i Tårnby
Sogn ugift datter
Karen Margrete Hansen 4 år f. 31.3.1917i
Tårnby Sogn ugift datter
Einer Cornelius Nielsen 18 år f. 1.5.1903 i
Tårnby Sogn ugift tyende arbejder ved landbruget
Folketællingen 1925
Georg Laurits Hansen f. 22.10.1877 i Tårnby
Sogn gift husfader og gårdejer
Sidse Cornelia Hansen f. 3.4.1885 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Albert Chr. Hansen f. 1.12.1909 i Tårnby Sogn
ugift søn
Gerhard Edvard Hansen f. 12.8.1912 i Tårnby
Sogn ugift søn
Edith Kirsten Hansen f. 2.6.1915 i Tårnby
Sogn ugift datter
Maglebylille - den levende landsby
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14 a Bregnegård Gård nr. 4
Bomærke

r"\,

Brandforsikringsnr 10-14/89/194/634

Bregnegård ca. 1965

Bygningsbeskrivelse

l 00 Taks nr. 305-1 den
19.11.1821.
101 Taks. 1016 den
3.11.1850.
102 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1872-1890.
103 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.

Den første taksation er fra 1821, gården bestod da kun af et stuehus og en længe.
Stuehuset lå med enderne i øst og vest, var 10
fag lang og 3 fag dyb, opført af blandingstømmer og lervægge med stråtag. Huset var indrettet med en indgang fra gården til en forstue
og en stue med en bilæggerkakkelovn, lervægge, simple vinduer og døre samt bræddeloft, et
køkken med grundmuret skorsten, et materiale- og tørvehus, samt lo og vognskur.
Længen mod øst var 7 fag lang og 3 fag dyb
af samme bygningsmåde og indrettet til lo og
stald for 8 kreaturer, samt indkørselsport. I
gården var en tømmersat brønd med karm og
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vippe desuden et hegn om gården. I alt vurderet til 460 rigsdaler. 100
I 1850 var stuehuset forlænget mod øst med
7 fag opført af samlingstømmer med klinede
vægge og stråtag, dybden var 4 fag. Længen
var indrettet til skærelo, stald med karlekammer og materialehus. Den østre længe var 7
fag lang, 4 fag dyb af samme bygningsmåde
som stuehuset. Indrettet til indkørselsport,
port, og lade. Vurderet til i alt 630 rigsdaler. 101
I 1863 var der opført et nyt stuehus mod vest
i grundmur og med stråtag. Det gamle stuehus med stald i syd var nu delvis i grundmur
og med klinede vægge og stråtag. Den gamle
længe mod øst var uforandret. De tre bygninger var sammenbygget.
I 1886 var en længe mod øst opført i grundmur og med spåntag, 11 alen fra den østlige
længe.
I 1890 var stuehuset a)opført i grundmur med
spån b )stuehus og stald i grundmur med stråtag c)vognport i grundmur med stråtag. 102
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I 1919 var stuehuset i grundmur med skifertag, staldlængen og laden var ligeledes i
grundmur med cementtag. 103

Maglebylille erindringsgruppe husker følgende om gården:
Stuehuset havde røde mursten med sort skifertag, længerne var gulkalkede med cementsten.

Ejerliste
-27.1.1801 Hans Carlsen
27.1.1801-1815 Giert Hansen
17.11.1815-1827 Peder Janscn
5.7.1827-1837 Jørgen Frederiksen Schiolte
22.6.1837-1843 Hendrich Buch
16.3.1843-1845 Niels Hansen
23.1.1845-1886 Cornelius Dirchsen
28.1.1886-1900 Asmus Hansen
18.10.1900-1902 Asmus Hansens enke Gertrud Hansen
22.10.1902-1947 Niels Hansen
1947- Staten
Folketællingen 1787
Hans Carlsen 37 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand fattig gift
Birthe Pedersdatter 55 år i 2. ægteskab madmor gift
Peder Hansen 22 år ugift søn af madmors 1.
ægteskab
Eva Hansdatter 15 år ugift datter af madmors
1. ægteskab
Christen Olsen 23 år ugift opholder sig her
betler og nyder almisse af fattigkassen

Folketællingen 1801
Gierdt Hansen 37 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand
Mardtgen Sandersdatter 30 år i 1. ægteskab hans kone. Hun var døbt: Martha. f. d.
31.3.1769
Hans Karlsen 54 år i 1. ægteskab stedfar til
husbond lever på aftægt
Birthe Pedersdatter 70 år i 2. ægteskab mor til
husbond lever på aftægt
Folketællingen 1834
Jørgen F. Scholte 50 år gift husfader og gårdmand
Christiane Møller 34 år gift hans kone
Charlotte Amalie Scholte 11 år ugift datter
Ida Sophie F. Scholte 14 år ugift datter
Jensine Scholte 8 år ugift datter
Jens Christian Scholte 5 år ugift søn
Folketællingen 1860
Cornelius Dirchsen 42 år gift f. i Tårnby Sogn
husfader gårdmand
Ane Nielsen 40 år gift f. i Tårnby Sogn hans
kone
Giertrud Corneliusen 16 år ugift f. i Tårnby
Sogn datter
Dirch Corneliusen 11 år ugift f. i Tårnby Sogn
søn
Marchen Corneliusen 9 år ugift f. i Tårnby
Sogn datter
Niels Larsen 34 år ugift f. i Sverige tjenestekarl
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Folketællingen 1901

Folketællingen 1925

Gjertrud Hansen f. Corneliussen 16.5.1844 i
Maglebylille enke gårdejer gift 1873
Georg Laurits Niels Hansen f. 22.10.1877 i
Maglebylille søn landmand ugift
Anna Bothilde Hansen f. Hansen f. 8.12.1875 i
Maglebylille datter gift 1897
Niels Hansen f. 26.11.1872 i Maglebylille svigersøn og landmand gift 1897
Cornelius Laurits Hansen f. 26.7.1897 i Maglebylille son af Anna og Niels ugift
Gerda Ane Hansen f. 8.1.1900 i Maglebylille
datter Anna og Niels ugift
Hans Sofus A. Olsen f. 29.7.1882 i København
kom hertil i 190 I fra Sundby tyende ugift
Sigrid Svensson f. 28.12.1881 i Sverige kom
hertil i 1900 fra Sverige tyende ugift

Niels Hansen f. 26.11.1871 i Tårnby Sogn gift
husfader gårdejer
Anna Hansen f. 3.12.1875 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Ellen Marie Hansen f. 25.11.1907 i Tårnby
Sogn ugift datter
Edvard Lakjær f. 29.10.1905 i Tårnby Sogn
ugift tjenestekarl

Folketællingen 1921
Niels Hansen 50 år f. 26.11.1871 i Tårnby
Sogn gift husfader gårdejer.
Anna Hansen 46 år f. 3.12.1875 i Tårnby Sogn
gift husmoder
Cornelius Lauritz Hansen 24 år f. 26.7.1897 i
Tårnby Sogn ugift søn landmand
Gerda Ane Hansen 22 år f. 8.1.1899 i Tårnby
Sogn ugift datter.
Ellen Marie Hansen 14 år f. 25.11.1907 i
Tårnby Sogn ugift datter
Gertrud Hansen 77 år f. 16.05.1844 i Tårnby
Sogn enke slægtning aftægtskone
Edvard Lakjær 16 år f. 29.10.1905 i Tårnby
Sogn ugift tyende
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Matr. 15b senere ændret til 15ap
Brandforsikringsnr. 10- 23/98/203/637

Bygningsbeskrivelse
Ejendommen blev første gang indskrevet
til forsikringen i 1823. Stuelængen lå med
enderne i syd - nord og var 8 fag lang og 3 fag
dyb, opført af blandingstømmer og lervægge
og med stråtag. Huset var indrettet med en
indgang fra gården til en forstue, et køkken
med grundmuret skorsten og et spisekammer,
en stue med bræddegulv, overalt engelske
vinduer og fyldningsdøre med messingbeslag
samt alt træværket malet med oliefarver. I
stuen var en bilæggerkakkelovn. Fra forstuen
var en opgang af en fast trappe til loftet, som
var ud i et. En længe lå mod nord og var 4 fag
lang og 3 fag dyb, opført af samme bygningsmåde som stuehuset. Længen var indrettet
med en indgang fra gården til en forstue, et
køkken med grundmuret skorsten, en stue
med bræddegulv, simple vinduer og døre,
træværket malet med oliefarve, og i stuen var
en bilæggerkakkelovn, loft overalt. En anden
længe lå mod øst opført af blandingstømmer og lervægge med stråtag, 7 fag lang og
3 fag dyb, indrettet til lo og lade samt stald
for 12 kreaturer med tilbehør og løst stænge.
I gården var en tømmersat brønd. Desuden
var der et plankeværk. Vurderet i alt til 800
rigsdaler. 104
I 1885 var stuehuset og laden i syd - nord
delvis blevet udskiftet med grundmur og den
anden bygning helt i grundmur med stråtag

og indrettet til vognport og lade sammen bygget med stuehuset. 105

a.

I 1920 var begge længer i grundmur med
stråtag. 106 I 1936 var der indrettet et tømrer-og
karetmagerværksted i den tidligere beboelse
og lagerbygning i den tidligere lade. 107

Ejerliste
1.7.1845-1863 Christian Vilhelm Sally
16.4.1863-1864 Peter Vilhelm Sally
7.7.1864-1865 Rasmus Hansen
27.4.1865-1868 Jørgen Jørgensen
30.1.1868-1880 Hans Jørgensen
8.7.1880-1886 gårdmand Anders Hansen
16.9.1886-1928 Ellen Andersen
1.11.1936-1947 Karetmager Julius Erlandsen
1947- Staten

Der er ikke sammenfald mellem ejere og
beboere af huset, derfor har det ikke været
muligt at finde beboerne i alle folketællinger-
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104 Taks.324 den
24.2.1823.
105 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
106 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1888-1927.
107 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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ne. Men ved taksationen fra 1823 stod Hans
Andersen som ejer og beboer.

Matr. 16 Søndergård
Brandforsikringsnr. 10-26/101/206/638

Folketællingen 1834
Hans Andersen 40 år gift husfader og jordbruger
Marchen Pittersen 42 år gift husmoder
Sidse Hansdatter 15 år ugift datter
Ane Hansdatter 4 år ugift datter
Inger Hansdatter 1 år ugift datter

Folketællingen 1860
Christian W Olsen 32 år f. i Berges gift husfader husmand og jordbruger
Inger Hansen 28 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Ellen Olsen 4 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Ane Olsen 2 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Hans Andersen 65 år f. i Tårnby Sogn gift svigerfar til husfader aftægt forsørges af husfader
Marchen Pittersen 68 år f. i Tårnby Sogn gift
svigermor til husfader aftægt forsørges af
husfader

108 Taks. 401-1 den
3.9.1830.
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Søndergård. 1959.

Bygningsbeskrivelse
Ejendommen blev første gang forsikret og
vurderet til brandforsikringen i 1830 og var
da ejet af hjulmand Hans Pedersen. Stuehuset
lå med enderne til øst og vest og var opført af
bindingsværk med klinede vægge og stråtag, og var 6 fag lang og 3 fag dyb. Huset var
indrettet med en indgang fra gården til en
forstue, et køkken med grundmuret skorsten,
en stue med bilæggerkakkelovn og et spisekammer samt skærelo og lade og forsynet
med 2 indgange fra gården. Overalt simple
vinduer og døre, afpudsede vægge, dels lergulve dels stengulve. Den østre længe var af
forrige bygningsmåde, 2 fag lang og 2 fag dyb,
indrettet til stald for 4 kreaturer uden tilbehør.
I gården var en stensat brønd med trækarm. I
alt vurderet til 350 rigsdaler. 108

Matr. 18a

Brandforsikring 10-1/75/180/639

- ...::- ...

Hjulmand Jul. Erlandsens ved sit hus. 1911.

Bygningsbeskrivelse
Den ældste bevarede taksation er fra 1850,
som skete p.g.a. af forbedring og tilbygning.
Stuehuset lå mod nord, var 8 fag lang og 4
dyb, opført af samlingstømmer med dels mur
dels klinede vægge med stråtag indrettet med
indgang fra gården til en forstue og køkken,
2 stuer og i begge en bilæggerovn. De øvrige
3 fag var indrettet til hjulmagerværksted med

-·
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lergulv og kalkede vægge. Stuerne havde malede vægge, og der var bræddeloft, dels fyldningsdøre dels glatte døre, engelske vinduer
og bræddegulv.
Ved stuehusets vestlige ende var en tilbygning,
3 fag lang og 2 fag dyb indrettet til falkekammer, vognskur, og ellers bygget som stuehuset.
En tilbygning ved den østlige ende af stuehuset var 4 fag lang og 2 fag dyb. Bygningen
var indrettet med en indgang fra gården til
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skærelo og stald, samt indgang fra stuehuset
til et pige- og spisekammer.
I gården var en stensat brønd med karm, samt
et hegn om gården. Forsikret for 790 rigsdaler.113
I 1870 var der blevet bygget et svinehus af
grundmur med stråtag. 114
I 1917 bestod ejendommen af 2 stuehuse i
grundmur med stråtag samt et vaskehus m.m.
I 1936 var stråtaget på de to stuehuse udskiftet
med eternitskifer.
Sådan husker Maglebylillegruppen ejendommen: Hjulmager Erland Erlandsens bolig
havde hvide længer med tegltag og den lå ved
rundkørslen, der kom efter 2. Verdenskrig.

Jul. Erlandsens hus. Fotograf Kristian Garnstrup.
1968.

113 Taks. 992 den
30.4.1850.
114 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1888-1927.
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Ejerliste
-1773 Niels Svendsen
14.5.1773-1813 Erland Pedersen Malmstrøm
5.11.1813-1824 Jens Larsen
5.2.1824-1847 Hans Peter Petersen
7.1.1847-1883 Hjulmand Erland Jensen
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12.7.1883-1894 Jens Peter Erlandsen
11.1.1894-1934 Erlandsens enke Caroline
Erlandsen f. Kindler
18.6.1934-1947 Karetmager Julius Peter Erlandsen
11.8.1947- Staten
Smed Erland Pedersen Malmstrøm var en af
flere smede, der kom fra Sverige i slutningen
af 1700-tallet. Hans efterkommere ejede og
boede i ejendommen helt frem til eksproprieringen i 1946-1947.

Folketællingen 1787
Erland Pedersen 50 år i 1. ægteskab husbond
smed
Else Hansdatter 56 år i 1. ægteskab husmor
Ellen Erlandsdatter18 år ugift datter
Niels Svendsen 36 år ugift tjenestekarl og
smedekarl
Folketællingen 1801
Erland Pedersen 66 år i 2. ægteskab husbond
husmand smed
Mardtgen Nielsdatter 36 år i 1. ægteskab hans
kone
Else Erlandsdatter 10 år ugift datter
Kirsten Erlandsdatter 6 år ugift datter
Niels Svendsen 60 år ugift tjenestekarl og
smedesvend
Folketællingen 1834
Hans Peter Petersen 38 år gift husmand og
jordbruger
Else Erlandsen 45 år gift hans kone
Niels Jensen 14 år deres barn

Lars Jensen 10 år deres barn
Peder Jensen 9 år deres barn
Kirsten Jensen 9 år deres barn

Folketællingen 1870
Erland Jensen 56 år f. i Tårnby Sogn gift husfader husmand og hjulmand
Neel Bendsen 57 f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Jens Peder Erlandsen 15 år f. i Tårnby Sogn
ugift søn
Hans Pedersen 80 år f. i Aakirkeby enkemand
stedfar til husfader aftægtsmand
Karl Frederik Thomas Buthner 23 år f. i Holsten ugift hjulmagersvend
Ane Kirstine Larsen 14 år f. i Tårnby Sogn
ugift tjenestepige

Folketællingen 1901
Caroline Frederikke Erlandsen f. Kindler
13.8.1854 i Dragør kom hertil i 1883 fra Dragør enke gift i 1883
Erland Peter Erlandsen f. 3.12.1887 i Maglebylille barn ugift
Neel Benthin Erlandsen f. 29.4.1888 i Maglebylille barm ugift
Anna Frederikke Erlandsen f. 20.6.1892 i
Maglebylille barm ugift

Elly Jensigne Erlandsen 12 år f. 2.5.1909 i
Tårnby Sogn ugift datter
Inger Karoline Erlandsen 6 år f. 14.3.1915 i
Tårnby Sogn ugift datter
Carl Henry Lind 17 år f. 11.5.1904 i København ugift kom hertil i 1918 fra København
karetmagerlærling

Folketællingen 1925
Julius Peter Erlandsen f. 14.4.1883 i Tårnby
Sogn gift husfader karetmager
Astrid Sofie Signe Erlandsen f. 2.1.1880 i
Sundby gift husmoder
Elly Jensigne Erlandsen f. 2.5 1909 i Tårnby
Sogn ugift datter elev ekspeditrice
Inger Karoline Erlandsen f. 14.3.1915 i Tårnby
Sogn ugift datter
Ejner Hansen f. 29.8.1911 i Vordingborg ugift
karetmagerlærling

Folketællingen 1921
Julius Peter Erlandsen 38 år f. 14.4.1883 i
Tårnby Sogn gift husfader karetmagermester
Astrid Sofie Signe Erlandsen 42 år f. 2.1.1879
i Sundby gift kom hertil i 1905 fra Sundby
husmoder

Hjulmand Erlandsens værksted. I baggrunden sprøjtehuset. 1959.

Ved Julius Erlandsens 50 års mesterjubilæum
blev der skrevet denne sang. Desværre er der
ikke noget årstal.
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Hjulmandens Sang

Mel.: Vi har sagt det så tit
Se en Hjulmand paa Landet, han er jo en
Mand.
Efter Præsten han kommer i Rang.
Det er morsomt at tænke paa alt hvad han
kan.
Derfor synger vi denne sang.
Han kan snøre et Hjul, lave Hammel og Stang
og en stiv Vogn han laver i Hast
skal din Rive ha Tand? Du kan faa den saa
lang
som du ønsker og den sidder fast.
Gaar en Træspand i stykker saa faar den en
Bund
eller Stav ligesom det passer bedst
han kan lave det alt med sin Hammer og Sav
og en Tøierpæl til Ko eller Hest.
Han kan tømre et Hus han kan bygge et Slot
ligesaa flot som ''Amalienborg"
han kan skære i Glas og saa kitter han godt
kan han ikke saa er det en sorg.
Hvis et Par de skal giftes og skal sætte BO
kan den Hjulmand dem lave en Seng
den kan være saa herlig det synes de to
indtil at de har faaet sig en Dreng.
Han kan slagte sin Gris, han kan pløje sin Jord
og af Børn har han altid en Flok
men da har han til Hjælper en sød lille Mor
Resultatet det er altid godt.
194
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Hvis hans Nabo er død laver Kisten han da
men da er han sorgfuld i Sind
og man ser da paa Naboens Begravelsesdag
triller Taaren paa barkede Kind.
Saadan lever en Hjulmand fra Vugge til Grav
han med Raad og med Daad er parat
og de elsker ham alle baade høje og lav
siger Hjulmanden han er krabat.

Matr. 18C Erlandsminde
Brandforsikringsnummer 238/640

I 1940 havde stuehuset fået tegltag, stalden
eternit og der var opført en garage til en bil.

Ejerliste
12.7.1883-1894 Jens Peter Erlandsen
11.1.1894-1932 Erlandsens enke Caroline
Erlandsen f. Kindler
25.6.1832-1947 Neel Hansen f. Erlandsen
Det har desværre ikke været muligt at finde
beboerne her i folketællingerne, da ejerlisten
falder sammen med 18a.
Erlandsminde. 1959.

I 1888 blev Erlandsminde opført. Stuehuset lå
mod syd og var helt i grundmur med spåntag.
Staldbygningen lå mod nord 12½ alen fra
stuehuset, og som det opført i grundmur og
med spåntag. Mod vest lå et materialehus.

N'orii

,,I-.
tf>.

a.
Tegning forestiller situationen i 1888
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Matr. 19 ændret til 10b i 1943
Brandforsikring 10-10/85/190/641
Bygningshistorie
Den ældste taksation er fra 1812. Stuehuset
lå med enderne i øst og vest og var 9 fag lang
samt 3 fag dyb. Huset var opført af fyrretømmer med klinede vægge og stråtag og indrettet med tre indgange, den første til en forstue,
et køkken med grundmuret skorsten, en stue
med bræddeloft og bræddegulve, panelede og
malede vægge, engelske vinduer og fyldningsdøre med beslag samt en jernbilæggerovn:
Forsikret for 230 rigsdaler. 115
I 1840 blev gården takseret igen på grund af
forbedringer. Der var nu tilføjet et kammer, 4
af fagene var indrettet til lo og stald. Desuden
var der en brønd. 116
I 1859 var stuehuset stadig 9 fag lang, og det
svarede til 25 alen i længden og 8 alen i bredden. Huset var nu opført i dels grundmur og
dels klinede vægge med stråtag, tilføjet var en
stue og spisekammer. 117
I 1866 var stuehuset helt i grundmur men
stadig med stråtag. Tilføjet var en bygning
i bindingsværk med stråtag til lo, lade og
stald. 118
I 1921 var begge bygninger i grundmur.
115 Taksation 183 den
11.6.1812.
116 Taksation 683-2 den
3.4.1840.
117 Sognetaksation
19.10.1859 løbenr.
SS.
118 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.

Ejerliste:
-1800 Dirch Pittersen
31.1.1800-1835 Jacob Nielsen og hans enke
Sidse Jensdatter
26.2.1835-1859 Anders Hansen
31.3.1859-1861 Hans Andersen
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14.3.1861-1868 Hans Nielsen
10.12.1868-1902 Niels Nielsen og hans enke
Emma Henriette Nielsen
25.9.1902-1943 Cornelius Corneliussen
27.11.1943-1947 Valdemar Olsen
1947- Staten

Folketællingen 1787
Dirch Pittersen 38 år i 1. ægteskab husbond
gårdmand og daglejer forarmet
Karen Clausdatter 50 år i 2. ægteskab madmor
Giertrud Sørensdatter 12 år ugift søsterdatter
til madmor

Folketællingen 1801
Jacob Nielsen 27 år i 1. ægteskab husbond
husmand
Anne Olsdatter 26 i 1. ægteskab hans kone
Dirch Pittersen 52 år i 1. ægteskab konens
stedfader
Karen Thejsdatter 66 år i 2. ægteskab konens
stedmoder
Folketællingen 1834
Sidse Jensen 60 år enke husmoder husmandsenke
Ane Jacobsen 23 år ugift datter

Folketællingen 1860

Peder Olsen 53 år f. i Tårnby Sogn gift husfader jordbruger
Aff Svendsen 54 år f. i Tårnby Sogn gift hans
kone
Peder Svendsen 28 år f. i Tårnby Sogn gift
svigersøn
Karen Pedersen 27 år f. i Tårnby Sogn Gift
datter af husfader
Marchen Pedersen 1 år f. i Tårnby Sogn datter
barnebarn af husfader

Folketællingen 1901
Peter Svendsen f. 18.9.1832 i Tårnby jordbruger gift 1858
Karen Svendsen f. Petersen 9.12.1833 i Maglebylille husmor gift 1858
Ole Peter Svendsen f. 9.10.1863 i Maglebylille
søn landmand gift 1873
Anne Aff Svendsen f. Petersen 5.5.1868 i Maglebylille svigerdatter gift 1873
Peter Georg Svendsen f. 5.6.1895 i Maglebylille søn af Ole Peter og Anne Aff ugift
Hans Christ Svendsen f. 5.7.1896 i Maglebylille søn af Ole Peter og Anne Aff ugift
Pige f. 7.1.1901 i Maglebylille datter af Ole
Peter og Anne Aff ugift

Folketællingen 1921
Ole Peter Svendsen 58 år f. 9.10.1863 i Tårnby
Sogn gift husfader jordbruger
Ane Aff Svendsen 53 år f. 5.5.1868 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Peter Georg Svendsen 26 år f. 5.6.1895 i
Tårnby Sogn ugift søn gartnermedhjælper
Hans Chr.Svendsen 25 år f. 5.7.1896 i Tårnby
Sogn ugift søn landmand
Emma Margrethe Svendsen 22 år f. 7.1.1899 i
Tårnby Sogn ugift datter
Arthur Einer Nielsen 21 år f. 11.2.1900 i
Odense ugift kom hertil i 1917 fra Odense
logerende gartnermedhjælper arbejdsløs

Ingen beboere i 1925
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Matr. 26c tidl. 59
Brandforsikring 10-22/97/202/645

Ti år senere var begge bygninger i grundmur
med tegltag, og i 1920 var stalden også indrettet til geder.

I

Familien Valdemar Olsen foran huset. Denne familie
boede her indtil 1918, hvor Erland Erlandsen overtog
det. Foto 1915.

124 Taks 314-5 d,
23.7.1822.

Bygningshistorie
I 1822 blev ejendommen vurderet første gang.
Det bestod af et stuehus, der lå øst -vest og
var 5 fag langt og 3 fag dybt, opført af blandingstømmer med lervægge og med stråtag.
Det var indrettet med en indgang fra gården
til en forstue, et køkken med grundmuret
skorsten, en stue med bilæggerovn, et kammer og et brændehus. Der var loft overalt, engelske vinduer og simple døre, samt træværket malet med oliefarver. I vest lå en bygning
opført på samme måde, 2 fag lang og 2 fag
dyb, indrettet til stald for to køer. Vurderet til
i alt 320 rigsdaler. 124
I 1874 var stuehuset genopført med samme
bygningsmåde, og 9½ alen herfra lå et ligeledes nybygget svine- og hønsehus.
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Ejerliste
-1818 Hans Pedersen
20.2.1818-1853 Svend Olsen
25.8.1853-1860 Lars Jensen
1.11.1860-1910 Hans Jens en og hans enke
Sidse Jensen f. Hansen
7.4.1910-1910 Hans og Jens Hansen -arvinger efter forrige ejer
7.4.1910-1945 Søren Peter Sørensen og hans
enke Trein Peter Sørensen
23.4.1945-1947 landmand Erland Peter Erlandsen
11.8.1947- Staten
Folketællingen 1801
Hans Pedersen 47 år i 1. ægteskab husbond
husmand og skomager
Giertrud Jensdatter 40 år i 1. ægteskab husmoder

Peder Hansen 19 år ugift søn
Marie Hansdatter 18 år ugift datter

Folketællingen 1834
Svend Olsen 49 år gift husfader husmand
Kirsten Erlandsen 40 år gift husmoder
Helene Jensen 14 år ugift plejebarn
Folketællingen 1860
Lars Jensen 36 år f. i Tårnby Sogn gift husfader jordbruger
Ehm Nielsen 43 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Marchen Larsen 12 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Else Larsen 6 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Karen Larsen 3 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Kirsten Erlandsen 66 år f. i Tårnby Sogn enke
på aftægt forsørges af husfader

Folketællingen 1921
Søren Sørensen 39 år f. 26.4.1882 i København gift husfader arbejdsmand på Syrefabrikken
Trein Christine Sørensen 40 år f. 11.8.1881 i
St. Magleby gift husmoder
Martha Christine Sørensen 15 år f. 21.8.1906 i
St. Magleby ugift datter
Folketællingen 1925
Peter Søren Sørensen f. 26.4.1882 i København gift husfader arbejdsmand i Kastrup
Trein Christine Sørensen f. 11.8.1881 i St.
Magleby gift husmoder
Martha Christine Sørensen f. 21.8.1906 i St.
Magleby ugift datter kogeelev

Folketællingen 1901
Sidse Jensen f. Hansen 9.10.1920 i Maglebylille enke husmoder
Cornelius Carlsen Reiersen f. 17.12.1871 i
Maglebylille gift husfader arbejdsmand
Ellen Dorthea Reiersen f. Hansen 9.1.1874 i
Maglebylille gift husmoder
Emma Sofie Marchen Reiersen f. 14.2.1899 i
Maglebylille ugift datter
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Matr. 27a Hus nr. 7
Brandforsikring 10-25/ 100/ 205

I 1871 var bygningsmåden uforandret, stuehus med stald mod nord, lo mod øst, som var
sammenbygget. Et hønse- og svinehus lå nord
for stuehuset samt et sandhus vest for. 126
I 1924 var stuehuset med lade, en ladebygning
med vognport og svinehuset alle i grundmur
med stråtag. 127

Ejerliste

Peter Nielsens hus. 1959.

Bygningshistorie

125 Taksation 351 den 4.
marts 1826.
126 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
127 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.

Huset blev første vurderet til brandforsikringen i 1826. Stuehuset var øst - vest vendt, 8
fag lang og 3 fag dyb, opført af blandingstømmer og lervægge med stråtag. Huset var
indrettet med en indgang fra gården til en
forstue, to stuer, den ene med brædder, og den
anden med lervægge. I hver stue var en bilæggerkakkelovn, desuden var der et spisekammer, et køkken med grundmuret skorsten,
overalt simple vinduer og døre, træværket
malet med oliefarve.
Mod øst en længe, 2 fag lang og 3 fag dyb
opført af blandingstømmer og lervægge med
stråtag, indrettet til lo og lade.
En staklade var opført af blandingstømmer og
lervægge med stråtag og indrettet til brænde
og materialehus. Desuden lå der et svinehus
og en brønd med karm og vippe. 125
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-1797 Claus Tønnesen
26.6.1797-1831 David Andersen
27.10.1831-1867 Jørgen Johansen
17.10.1867-1909 Hans Nielsen og hans enke
Trein Nielsen f. Jørgensen
29.4.1909-1932 Peter Nielsen
6.6.1932-1943 Ane Nielsen
1943- Staten

Folketællingen 1787
Claus Tønnesen 36 år f. i St. Magleby Sogn gift
i 1. ægteskab husbond husmand tjenestekarl i
Hollænderbyen
Ehm Svendsdatter 32 år i 1. ægteskab madmor
Ane Clausdatter 9 år ugift datter
Ane Bredinsdatter 30 år ugift opholder sig her
sælgerbrød
Jonas Andersen 9 år ugift opholder sig her
uægte søn af Ane Bredinsdatter

Folketællingen 1801
Kan ikke finde David Andersen. Den eneste
David Andersen på Amager i 1801 er en møllerkusk i Store Magleby

Folketællingen 1834
Jørgen Johansen 32 år gift husfader husmand
og møllerkusk
Marchen Svendsen 30 år gift hans kone
Svend Jørgensen 6 år ugift søn
Anders Jørgensen 2 år ugift søn
Birthe Nielsen 80 år enke aftægtskone nyder
underhold af husets ejer

Folketællingen 1925
Peter Nielsen 49 år f. 3.12 1872 i Tårnby Sogn
ugift husfader jordbruger
Ane Marie Nielsen 55 år f. 25.7 1866 i Tårnby
Sogn ugift søster husassistent
Svend Aage Nielsen f. 29.6.1905 i Farum Sogn
tjenestekarl

Folketællingen 1870
Hans Nielsen 36 år f. i Vordingborg Sogn gift
husfader husmand og mælkekusk
Threin Jørgensen 35 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Ane Marie Nielsen 3 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Lars Nielsen 1 år f. i Tårnby Sogn ugift søn
Jørgen Johansen 67 år f. i Birkerød Sogn enkemand fader til husmor aftægtsmand
Folketællingen 1921
Peter Nielsen 49 år f. 3.12.1872 i Tårnby Sogn
ugift husfader jordbruger
Ane Marie Nielsen 55 år f. 25.7.1866 i Tårnby
Sogn ugift søster
Alfred Nielsen19 år f. 16.09.1902 i Holte ugift
midlertidig ophold havde fast bopæl i København slægtning fabriksarbejder på Københavns Lysekronefabrik
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Matr.29c Sølivet
Brandforsikringsnr. 203/228

10.4.1913- Fisker Johannes Laurentius Tueisen
Efterfølgende ejere kan ikke findes

Sølivet, Amager Strandvej. Efter maleri u.å.

Bygningshistorie
I 1858 beskrives huset således, et stuehus, der
lå mod øst, var 7 fag og 16 alen lang 8 alen
bred og 4½ alen høj bygget af grundmur og
med tegltag. Huset var indrettet med en forstue, to værelser et køkken og et spisekammer.
Huset blev vurderet til 935 rigsdalerY 8 I 1913
var der opført to stuehuse, begge i grundmur
men det yngste og mindste med paptag. Desuden var der et vaskehus opført i grundmur
med paptag. 129

128 Sognetaks. d.
29.11.1858.
129 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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Ejerliste
25.8.1859-1890 Anders Nielsen og hans enke
Bolette
20.11 1890-1900 Fisker Johannes Andersen
22.11.1900-1913 Vilhelmine Kirstine Andersen
Maglebylille - den levende landsby

Folketælling 1860
Anders Nielsen 36 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader fisker
Bolette Jensen 38 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Johannes Andersen 6 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Mathilde Andersen 3 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Kirstine Andersen 1 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Folketælling 1890
Jensine Bolette 68 år f. i Vejle fisker
Mathilde Hansine Andersen 32 år ugift fisker
Vilhelmine Kirstine Andersen 30 år ugift
Johannes Theisen 8 år ugift søn af Mathilde
Folketællingen 1901
Vilhelmine Andersen f. 21.11.1859 i Tårnby
Sogn ugift
Matilde Hansine Andersen f. 23.4.1857 i Tårnby Sogn ugift daglejerske ved landbruget
Jensine Bolette Nielsen f. 16.5.1821 i Vejle
kom hertil fra København i 1847 enke
Johannes Laurentius Thejsen f. 8.1.1882 i
Tårnby Sogn ugift fisker
Ingen beboere i folketællingen for Maglebylille i 1921 og 1925.

Matr. 30c
Brandforsikringsnr.10-44/224

Fisker Thyge Nielsen og svigedatteren Wilhelmine,
født Lund. Foran sønnen Christian og døtrene Asta og
Dagmar og måske plejedatteren Bertha. Fotograf Carl
Flensburg. Ca. 1900.

Bygningshistorie
Ejendommen blev første gang forsikret i 1851,
og bestod af et stuehus, der lå øst - vest og
var opført af grundmur med tegltag. Stuehuset var 7 fag lang, 5 fag dyb og indrettet med
en indgang fra gården til en forstue, to stuer,
køkken og et kammer. I den ene stue var en
cylinderovn. Fra forstuen var en trappe til
loftet, som var ud i et. Der var bræddegulve,

gibslofter og pudsede vægge, engelske vinduer
og fyldningsdøre. Huset blev vurderet til 720
rigsdaler. 130
I 1860 blev huset igen vurderet og bestod af et
stuehus i grundmur med tegltag, der lå mod
syd og var 7 fag lang eller 13 alen lang og 4½
alen høj. Huset var indrettet med tre værelser
med gibsede lofter og betrukne (tapet der
hang løst) vægge. Desuden var der en forstue, et køkken og et spisekammer samt en
skorsten og to kakkelovne. En tilbygning øst
for stuehuset var 5 fag langt og 10 alen langt,
6 alen dyb og 4 alen højt, opført i grundmur
og indrettet til karlekammer og materialehus.
Der var 2 fag vinduer og simple døre. Ejendommen blev nu vurderet til i alt 1403 rigsdaler.131
I 1917 bestod ejendommen af et stuehus og en
bygning til vaskehus og værksted.132

Ejerliste
9.6.1853-1890 Thyge Nielsen (køberparcellen af husmand Lars Christensen)
2.91890-1910 Oscar Nielsen
14. 7.1910-1914 Vilhelmine Marie Nielsen f.
Lund enke efter 0. Nielsen
12.3.1914- Bådebygger Thyge Nielsen
Efterfølgende ejere kan ikke findes

Folketællingen 1860
Thygge Nielsen 45 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader bådfører
Ane Larsen 30 år f. i Tårnby Sogn gift hans
kone
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130 Taks. nr. 1047 d.
2.9.1851.
13 I Sognetaks. 11.1.1860
løbenr. 71.
132 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1888-1927.
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Marchen Nielsen 10 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Martine Nielsen 8 år f. i Tårnby Sogn ugift
datter
Marie Nielsen 7 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Sophie Nielsen 4 år f. i Tårnby Sogn ugift datter
Birte Rasmussen 18 år f. i Tårnby Sogn ugift
tjenestepige

Folketællingen 1890

Tyge Nielsen Røjl 74 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader fisker
Ane Nielsen Røjl 59 år f. i Tårnby Sogn gift
hans hustru
Bothilde Juliane Nielsen 27 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
Hans Oskar Nielsen 21 år f. i Tårnby Sogn
ugift søn medhjælper

Folketællingen
Oskar Nielsen f. 28.9.1868 i Tårnby Sogn gift
husfader og fisker
Vilhelmine Marie Nielsen f. 10.8.1870 i
Tårnby Sogn gift husmoder
Kristian Nielsen f. 31.8.1891 i Tårnby Sogn
ugift søn
Thyge Nielsen f. 15.1.1892 i Tårnby Sogn ugift
søn
Astrid Nielsen f. 6.6.1894 i Tårnby Sogn ugift
datter
Dagmar Nielsen f. 10.2.1899 i Tårnby Sogn
ugift datter
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Thyge Nielsen f. 25.5.1815 i Tårnby Sogn enkemand på aftægt ankom fra Amerika i 1847
Ingen beboere i Folketællingen 1921 og 1925

Matr. 33b Tovegård
Brandforsikringsnr. 10-43/118/223

Kolonihave ved Tovegårds Alle og Amager Strandvej.
I baggrunden ses tagryggen på Tovegård. Fotograf
Edgon Møller. Ca. 1925.

Bygningshistorie
Det første, der blev tegnet forsikring for, var
et udhus a) i 1850. Det var opført af samlingstømmer og klinede vægge med stråtag.
Det var 5 fag lang og 4 fag dyb og lå med
enderne i nord og syd, og var indrettet til lo
og lade og forsikret for 200 rigsdaler. 133
Året efter blev stuehuset b) bygget sammen
med udhuset, og dermed kom beboelsen til.
Det vendte øst - vest, var 7 fag lang og 4 fag
dyb, opført af grundmur med stråtag. Det var
indrettet med en indgang fra døren til en forstue, køkken, to stuer, hvor der i den vestlige
stue var en cylinderovn. Der var bræddeloft
- og gulve, engelske vinduer, fyldningsdøre
samt pudsede vægge. Huset blev vurderet til
600 rigsdaler. 134

I 1880 var der et lokum c) og et svinehus d)
begge opført af tømmer og brædder med stenpaptag samt en vognporte) opført af mursten
og bindingsværk med paptag. 135
I 1919 bestod ejendommen af stuehus i
grundmur med cementtag et stuehus med
stald, ligeledes i grundmur med paptag.
Smeden Niels Fogelstrøm f. 1906 husker følgende om stedet:
På hjørnet af Tovegårdsalle og Strandvejen lå
en mindre gård, der senere kom til at hedde
Tovegård. Den ejedes fra gammel tid af min
oldefar på mors side. Han hed Lars Christen sen og havde et par sønner - Frederik og Jens,
der efter gammel skik fik deres fars fornavn til
efternavn og kom til at hedde Larsen. Frederik Larsen drev gården videre. Da Frederik
Larsen døde, blev gården købt af en dame fra
København. Hun havde en datter, der hed
Tove og fra hende navnet Tovegård. Senere
blev gården igen solgt og blev i mange år drevet som restauration.
I øvrigt var der, inspireret aflufthavnen, en
fly v emaskine i restaurationens have, som børnene kunne muntre sig med, mens de voksne
nød kaffe eller en øl i restauranten.

133 Taks, nr. 1020 den
20.11.1850.
134 Taks. nr. 1047 den
2.9.1851.
135 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
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Ejerliste
-1839 Hans Nielsen
13.10.1839-1868 Lars Christensen og hans
enke
9.1.1868-1917 Frederik Larsen og hans enke
Gertrud .f. Jacobsen
2.5.1917- udstykkes en del af jorden og sælges
til forskellige
1919-1922 Marchen Jørgensen
9.8.1922-1926 restauratør Julius Johansen
1926- restauratør A.P. Petersen
Efterfølgende ejere kan ikke findes

Folketællingen 1860
Lars Christensen 60 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader husmand og fisker
Sophie Mortensen 57 år f. i Itzehoe, Tyskland
gift hans kone
Martin H. Larsen 22 år f. i Tårnby Sogn gift
søn
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Trein Bastiansen 22 år f. i Tårnby Sogn gift
svigerdatter
Marchen Larsen 1 år f. i Tårnby Sogn ugift
barnebarn
Frederik Larsen 15 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Karen Pedersen 22 år f. på Hveen i Sverige
ugift tjenestepige

Folketællingen 1901
Frederik Larsen f. 7.6.1842 i Tårnby Sogn gift
husfader fhv. fisker nu gårdejer
Gertrud Larsen f. 4.4.1847 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Anna Frederikke Larsen f. 28.8.1885 i Tårnby
Sogn ugift datter
Gertrud Larsen f. 4.5.1894 i Tårnby Sogn ugift
datter
Sofie Martine Hagen f. 13.9.1870 i Tårnby
Sogn enke datter
Idi Maselie Hagen f. 21.4.1894 i Tårnby Sogn
ugift barn
Beboerne finde ikke Folketællingen 1921 og
1925 for Maglebylille

Matr. 33c Lille Rolighed
Brandforsikringsnr. 213/ 230

Bygningshistorie
I 1859 beskrives huset således i en taksation,
en bygning i syd, 10 fag og 78 alen lang,
10½ alen dyb og 4½ alen høj, opført af grundmur med tegltag indrettet med tre værelser med betrukne vægge, 11 fag vinduer, 6
fyldningdøre, et køkken, et spisekammer, en
forstue og et materialehus. 136

I 1917 var stuehuset uforandret, men der var
tilføjet et vaske- og brændehus opført i grundmur med paptag. 137
Smeden Niels Fogelstrøm husker flg.
Jeg blev f. i 1906 i et lille hus ved siden af
Tovegård, som mors far, Jens Larsen, havde
bygget. Mine forældre overtog huset, da de
blev gift i 1904. Min bedstefar blev sømand,
men var på sine ældre dage skipper på et af
Svitzers bjergningsdampere, der hed Kastrup.
Den var fast stationeret ved Nordre Røse fyr.
Det var i sejlskibenes tid og inden renden til

Bjergningsdamperen "Kastrup". Damskibsfører Jens Lassen ejede dette hus. "Kastrup" var fast stationeret ved
Nordre Røse Fyr. Ca. 1890.
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136 Sognetaks.
6.10.1859.
137 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1888-1927
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Drogden var uddybet, så det hørte til dagens
orden med en grundstødning. Jeg husker
endnu det flotte syn, når en bark eller en fuldrigger passerede sundet.

Ejerliste
7.6.1860- 1902 Jens Larsen
2.4.1902-1917 Smed Peter Fogelstrøm
16.8.1917- Fisker Georg Frandsen
Efterfølgende ejere kan ikke findes.
Folketællingen 1860
Jens Larsen 28 år f. i Tårnby Sogn husfader
husmand fisker
Inger Madsen 28 år f. i Tårnby gift husmoder
Marchen Larsen 2 år ugift f. i Tårnby Sogn
datter
Folketællingen 1890
Jens Larsen 57 år f. i Tårnby Sogn gift husfader dampskibsfører
Inger Larsen 57 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Marie Larsen 27 år f. i Tårnby Sogn ugift barn
Johannes Larsen 15 år f. i Tårnby Sogn ugift
barn
Sofie Martine Larsen 3 år f. i Tårnby Sogn
ugift barn
Anna Eline Andersen 4 år f. i Tårnby Sogn
ugift plejebarn
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Folketællingen 1901
Jens Larsen f. 18.8.1832 i Tårnby Sogn husfader fhv. dampskibsfører, partikulier
Inger Larsen f. 10.11.1832 i Tårnby Sogn gift
husmoder
Sofie Matine Larsen f. 17.11.1876 i Tårnby
Sogn gift datter
Beboerne er ikke opført i folketællingen 1921
og 1925 for Maglebylille

Et stykke af gårdspladsen på gården Petersdal. Til højre udkig gennem Alleen. Ca 1900.

Allerede 2 år senere var der sket forbedringer.
Der var bl.a. indrettet en havestue med glasdøre ud mod haven. Desuden var et hus nord
for gården opført, med enderne øst - vest, 9
fag lang og 7 fag, opført af stampede lervægge
med stråtag. Det var indrettet med indgang
fra haven til et køkken med kampestensgulv,
et lille kammer med bræddegulv, et kammer
med lergulv og staldrum til en hest samt en
stue med bilæggerovn, et kammer og et mælkekammer. I værelserne og mælkekammeret
var bræddegulve, overalt med undtagelse af

stalden var engelske vinduer, glatte døre samt
fyldningsdøre, pudsede og kalkede vægge. 143
Men året efter galede den røde hane igen, natten mellem den 13 og 14 august 1847 nedbrændte gården igen. Foruden taksatorerne
var sogneforstander og gårdmand i Maglebylille, Peter Christiansen, samt Petersdals
ejer tilstede. Branddirektørens fuldmægtig
bemærkede at "Grunden paa Sædvanlig Maade er ryddet, og at der Dag og Nat har været
behørigt Vagthold ved Ruinen."
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l 43 Taks. 897 den
15.10.1846.
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144 Taks. 939 den
26.11.1847, Taks.
954 den 7.10.1848,
Taks. 972 den
21.8.1849.
145 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892.

Ejeren fik næsten fuld erstatning for de nedbrændte bygninger.
Gården blev atter genopbygget gennem de
efterfølgende 3 år. Stuehuset var nu opført
med enderne i nord og syd og i grundmur
med tegltag, en etage høj med kælder under
hele bygningen, 14 fag lang og 7 fag dyb.
Bygningen var indrettet med to indgange fra
gården, og en fra haven. Der var fem værelser,
to forstuer, køkken med støbejernkomfur med
ovn, mælkekammer, fadebur, pigekammer. I
alle værelserne var pudsede og malede vægge,
fyldningsdøre og engelske vinduer. I dagligstuen mod gården var en rund cylinderovn.
Fra forstuen var en fast trappe til loftet, hvor
der var tre værelser med gibsloft og pudsede
vægge samt et køkken. Der var to nedgange
til kælderen, en fra gården og en fra køkkenet. Kælderen var indrettet til vaskerum med
indmuret kobberkedel, mælkekælder og folkekammer. Udenfor stuehuset var tre trapper til
opgang til stueetagen.
Mod nord lå en længe opført af kampesten,
19 fag lang og 7 fag dyb, indrettet til kostald,
skærelo, og hestestald til 16 heste. Loftet over
hestestalden var indrettet til kornloft. I den
østre ende af længen var et svinehus af tømmer med tegltag inddelt i flere rum, 9 fag
langt og 2 fag dyb.
Mod syd lå en længe, 20 fag lang og 9 fag dyb,
opført dels af kampesten og dels lermure med
stråtag, indrettet til lade og tærskelo med to
gennemkørselsporte i enderne og en på midten. Længen havde bræddeloft over det hele.
Ved den østre ende aflængen var der tilbygget 3 fag af mur og bindingsværk, indrettet
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til materialehus, indkørselsport, lokum og et
aflukke til haveredskaber.
Midt i gården en brønd med opstander og
jernpumperedskab. Nu forsikret for 2460
rigsdaler. 144
I 1887 bestod Petersdal af følgende bygninger
a) stuehus i syd og nord, grundmur med tegltag b) hestestald, lo, lade m.m. grundmur med
stråtag c) kostald m.m. grundmur med stråtag
7½ alen fra litra a) d)kostald m.m. grundmur
med stråtage) lade af grundmur med stråtag
f) vognskur i grundmur med paptag. 145
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I 1919 fik ejeren netfabrikant N.P. Utzon sin
gård vurderet. Den bestod da af stuehuset,
som til dels var uforandret men havde fået en
tilbygning på 26m 2 samt veranda, desuden var
der indlagt elektrisk lys. Hestestalden var nu
indrettet til beboelse med seks værelser, byg-

ning c) med kostald kornmagasin, mælkekælderen som også benævnes mejeriafdelingen
var uforandret, Det samme gjaldt de øvrige
bygninger. Der var tilføjet et vognskur af tømmer og bindingsværk med paptag på i
alt 113 m2, et latrin, et brænde- og et hønsehus. Ejendommen blev i alt vurderet til
127.000 kr.

Ejerliste
-1802 kammerråd og bogholder Thomas
Olrog
17.11.1802- Hermann Nielsen (1804)
1829 Hans Jensen
1832 urtekræmmer Ole Sørensen Wads
-1837 Th. Julius Knudsen
24.8.1837-1856 Købmand Rudolph Raspe
17 .1.1856-1865 Henry William Ferrall
6.7.1865-1890 Edward Tesdorph Etatsråd og
gehejmekonferenceråd
24.4.1890-1907 Godsejer Sophus Holger Gustav Vind (Sanderumgård på Fyn)
11.4 .1907-1921 Fabriksejer N.P. Utzon
1921- Staten

Ejerne
Der er usikkerhed omkring de præcise datoer
for ejerskifter mellem 1829-1832.
Edward Tesdorph f. i 1817 i Tyskland blev en
af sin tids største godsejere. Hans gårde blev
mønsterskoler, hvor mange unge landmænd
fik deres uddannelse. I 1860 blev han en af
Landhusholdningsselskabets præsidenter.
Fem år senere købte han Petersdal, men
overlod det til en af sine tidligere ansatte
Mads Nielsen Vestergård at fortsætte med at

besty r e og drive gården. Mads Vestergård var
gårdmandssøn fra Jylland og havde fået en
solid uddannelse indenfor landbruget. I 12
år bestyrede Vestergaard Petersdal med stor
dygtighed og til Tesdorpfs fulde tilfredshed.
I 1869 fik han gården i forpagtning, og i de
følgende 38 år var han forpagter af Petersdal.
Da Vestergaard tiltrådte pladsen som bestyrer,
var gården i en dårlig forfatning, men i årenes
løb undergik den gennemgribende forandringer, og i en lang årrække blev den anset for
en godt drevet gård. Jorderne kom i fin drift,
bygningerne forbedredes, og med hensyn til
besætning og inventar var den en af Amagers
bedst udstyrede gårde.
Vestergaard fik dog tid til at tage livligt del i
det kommunale arbejde og var fra 1896-99
formand for Tårnby sogneråd, det vil sige lige
efter Sundbyerne var blevet selvstændige. I en
årrække var han desuden landvæsenskommissær.
I 1873 blev han valgt ind i bestyrelsen for
Købehavns Amts Landboforening. Her havde
han allerede i 1866 holdt foredrag om fodermidlernes indflydelse på mælkens mængde
og smag. På Petersdal fodrede han sine køer
med runkelroer daglig vinteren igennem.
På dette tidspunkt var der ikke mange landmænd herhjemme, der var så langt fremme
med roedy r kningen. Men Vestergaard mente,
at "Roer er aldeles nødvendige, når man vil
fodre stærkt, køerne befinder sig vel derved,
har altid ædelyst, og fordøjelsen er god': Sine
48 malkekøer, som han den gang havde på
11 Otdr. land., fik daglig 4 pund klid, 2 pund
rapskager og 2 pund linkager samt 8-9 pund
Maglebylille - den levende landsby
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hø. På dette foder gav køerne gennemsnitlig
noget over 6000 pund mælk. Vestergaard var
klar over, at det vilde være let at få en fast besætning, der på dette foder kunne give større
mælkeudbytte. Men han "malkefedede" sine
køer og omsatte dem alle i løbet af et år.
I anledning af Mads Vestergaards 70 års
fødselsdag blev der afholdt en stor fest med
ca. 135 deltagere på Kastruplund. Blandt de
mange talere var dy r læge Madsen, Dragør,
som talte om Vestergaards store betydning
som foregangsmand for landbrugerne. Mange
unge mennesker havde fået deres uddannelse
på Petersdal. Mads Vestergård døde i januar
1913, 76 år gammel.
Et par senere dukkede planerne om en lufthavn på bl.a. Petersdals jorder op. Den daværende ejer, netfabrikant N.P. Utzon, kæmpede
imod med næb og kløer, men slaget var tabt,
og bygningerne blev revet ned og jorden inddraget under lufthavnen.

Folketællingen 1834
Carl Jacobsen 44 år gift krigsassessor og gårdejer
Marie Magdalene Besendall 42 år gift hans
kone
Johan Georg Jacobsen 16 år ugift deres barn
Christiane Schanette Jacobsen 12 år ugift
deres barn
Lydia Mogensen 42 år ugift husjomfru
Jens Hansen 29 år ugift tjenestekarl
Niels Mortensen 29 år ugift tjenestekarl
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Folketællingen 1860

Mads N. Vestergaard 26 år ugift f. i Thorsted
Sogn Ringkøbing Amt forvalter husfader
Margrete Larsen 28 år ugift f. i Idestrup Sogn
Maribo Amt husholderske
Søren Larsen 21 år ugift f. i Øster Stilling Sogn
Sorø Amt tjenestekarl
Anders Andersen 28 år ugift f. i Sverige tjenestekarl
Jens Christiansen 45 år ugift f. i Sverige tjenestekarl
Jens P. Olsen 17 år ugift f. i København tjenestekarl
Jens Olsen 48 år ugift f. i Kirkeværløse Sogn
tjenestekarl
Ane Jensen 26 år ugift f. i Sverige tjenestepige
Hansine Hansen 20 år ugift f. i Brenderslev
Sogn Maribo Amt tjenestepige

Folketællingen 1901
Mads Nielsen Vestergård f. 4.5.1834 i Thorsted Sogn Ringkøbing Amt gift kom hertil i
1857 fra Idestrup Falster forpagter husfader
Margrethe Larsen Vestergård f. 16.12.1832 i
Idestrup Sogn Maribo Amt gift kom hertil i
1857 fra Idestrup Falster husmoder
Johanne Larsen f. 30.7.1873 I Systofte Maribo
Amt ugift plejedatter kom hertil I 1879 fra
Systofte
Jørgen Peter Jørgensen f. 2.8.1880 i Vibede
Sogn Præstø Amt ugift medhjælper kom hertil i 1900 fra Vibede
Maria Ellen Therkildsen f. 31.8.1881 i Svinninge Sogn Holbæk Amt ugift husholdningselev kom hertil i 1900 fra Engelsø Sorø Amt

Rasmus Nielsen f. 14.3.1854 i Gylling Århus
Amt ugift staldkarl kornhertil i 1899 fra Store
Magleby
Søren Sørensen f. 10.11.1874 i Viborg Amt
ugift malkeknægt kom hertil i 1900 fra Sorø
Niels Nielsen f. 3.5.1872 i Sverige ugift tjenestekarl kom hertil i 1900 fra Sverige
Hjalmar Erik Gustav Lindqvist f. 24.5.1883 i
København ugift tjenestedreng kom hertil fra
København i 1901
Peter Johan Lindqvist f. 8.9.1875 i Sverige
ugift røgter kom hertil i 1900 fra Sverige
Johanne Marie Hansen f. 3.10.1877 i Stege
ugift tjenestepige kom hertil i 1900 fra København
Kirsten Henriksen f. 23.10.1875 i København
ugift tjenestepige kom hertil i 1899 fra Smørum

Friderich Jahn 15 år f. 8.3.1906 i Wien ugift
katolik korn hertil i 1920 fra Wien tyendelandarbej der
Jenny Marie Christiansen 21 år f. 28.2.1900 i
Herning Ringkøbing Amt ugift kom hertil i
1920 fra Kolding tyende husgerning
Alice ChristiansenlS år f. 5.6.1906 i København ugift korn hertil i 1920 fra København
barn
Selma Olsen 31 år f. 28.11.1890 i Sverige ugift
kom hertil i 1910 fra Sverige tyende husgerning

Folketællingen 1921
Henrik Meier 28 år f. 10.11.1893 i København
ugift kom hertil i 1919 fra Kalundborg husfader bestyrer for N. P. Utzon
Julie Marie Bendixen 33 år f. 8.7.1888 i
Skjølev Vejle Arnt ugift kom hertil i 1919 fra
Helsingør husmoder husbestyrerinde
Morten Jensen 23 år f. 10.11.1898 i Overbjerg
Frederiksborg Amt ugift kom hertil i 1920 fra
Frederiksborg tyende landarbejder
Kristian Thomas Petersen 25 år f. 14.11.1896
i Ølgod Nordenskov Varde ugift kom hertil i
1920 fra Varde tyende landarbejder
Viggo Jensen 26 år f. 26.05.1895 i Hjørlunde
Frederiksborg Amt ugift korn hertil i 1920 fra
Kastrup tyende landarbejder
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Matr. 35 Østergård
Brandforsikringsnr. 10-12/87/192

Østergård 1915.

Bygningsbeskrivelse

146 Taks. 291-1, den
23.4.1821.
147 Taks. 827, den
7.6.1844.
148 Taks. 896 den
15.10.1846.
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Østergård blev takseret første gang til brandforsikringen i 1821. Stuehuset lå med enderne
i øst og vest, var 11 fag lang og 3 fag dyb,
opført dels af grundmur, dels i bindingsværk
og med stråtag. Huset var indrettet med en
indgang fra gården til en forstue, to stuer med
bræddelofter og -gulve, engelske vinduer og
fyldningsdøre med messingbeslag samt et
spisekammer med stengulv. I stuerne var bilæggerovne. Desuden var der et køkken med
skorsten med en indmuret kobberkedel på ½
tønde og fra køkkenet en fast trappe til loftet,
som var ud i et.
Den østre længe var 12 fag lang og 3 fag dyb
opført af forrige bygningsmåde og indrettet
til lo og lade, bryggers og materialehus, samt
stald for 6 heste og 6 køer.
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Længen mod syd var 14 fag lang og 3 fag dyb
af forrige bygningsmåde og indrettet til lo og
lade og stald for 4 kreaturer samt karlekammer.
Den vestre længe var 10 fag lang og 3 fag dyb,
indrettet til to lader, tærskelo vognskur og
gennemkørselsport. Der var desuden to små
huse af tømmer og brædder indrettet til svinehus og til små kreaturer. I gården en tømmersat brønd med karm og vippe. Vurderet til i alt
2300 rigsdaler. 146
I 1844 blev gården vurderet igen. Stuehuset
var nu 15 fag lang og 11 alen dyb. De 8 fag
indeholdt to stuer, to kamre samt et køkken.
De sidste 7 fag var skærelo og lade.
Den østre længe var nu opført i grundmur,
og var 14 fag lang og 15 alen dyb, indrettet til
hestestald, skærelo, gennemkørselsport, karlekammer og bageovn. På loftet stod en hak.kelsesmaskine med tilhørende hesteomgang.
Ved denne længe lå endvidere et grundmuret
svinehus.
Mod nord var en længe opført af kampesten
og almindelige mursten til lo, lade, kostald,
og kartoffelrum. Den vestre længe var ligeledes forøget nu til 16 fag og var 15 alen dyb
og indrettet til lade og gennemkørselsporte.
Vurderet til i alt 4010 rigsdaler. 147
Natten mellem 9 og 10 oktober 1846 brændte
hele denne herlighed. 148 Ejeren fik næsten hele
forsikringssummen udbetalt, så han allerede i
april året efter kunne forsikre en ny hovedbygning, mens den var under opførelse. Senere
fulgte den vestre længe.
Hovedbygningen var opført på den gamle
brandtomt, med enderne i øst og vest af

grundmur med tegltag, og var 1 etage høj
med kælder. Den var 14 fag lang, 6 fag dyb og
havde 7 værelser, køkken og forstue. 149
Den 17.12 1862 var gården igen udsat for
brand.
I 1868, hvor gården var ejet af Niels Morten
Nielsen, var hovedbygningen stadig øst - vest
vendt, men hovedbygningen var nu i grundmur og med tegltag. Laden i vest var ligeledes
i grundmur men med stråtag. Det samme
gjaldt laden i syd, mens stalden i øst dels var
grundmur og dels bindingsværk med stråtag.
De sidste tre bygninger var bygget sammen,
og stuehuset lå 6 alen fra den vestlige lade.
Desuden var der et svine- og fårehus i grundmur med tegltag samt et hønse- og andehus. 150
I 1920 bestod Østergård af stuehus i grundmur med tegltag mod nord, en lade i grundmyr/med stråtag mod vest, en stald i bindingsværk med stråtag mod øst, en lade med
vognport i grundmur med stråtag mod syd
samt et svinehus øst for sidstnævnte. 151

Gården blev eksproprieret til lufthavnen i
1920 'erne, men staten overtog og omlagde
driften til fåreavl, da fårene kunne afgræsse
landingsbanerne. I Ugeskrift for Landmænd
fra 1927 beskrives forholdene således:
"På Østergård og flyvepladsen drives fåreavl i
stor stil. Besætningen udgør for tiden 519 får,
hvoraf de 372 er avlsdyr a f ren race, mens resten er iforåret indkøbte græsnings/år, der igen
sælges til slagtning. Sommeren igennem og helt
hen til december græsser fårene på flyvepladsen
under bevogtning a f en hyrde med fårehunde,
der i en fart kan samle dyrene i en ret lille flok,
når en flyver ankommer. Vaskningen og klipningen a f denne store fåreflok, som foretages
2 gange om året går temmelig let for sig. I en
voldgrav omkring det gamle krudttårn vasker 7
mand let 400 får om dagen."
Fårene havde stald i krudthuset.

På gårdens jorder afgræssende får lufthavnens landingsbaner indtil cementbanerne blev anlagt. 1936.
Østergård 1933.

I 1930 'erne var Emil Nielsen forpagter af
gården og drev her både et gartneri og et almindeligt landbrug. Han afsatte årligt bl.a.100
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149 Taks. 915, den
23.4.1947 og taks.
922 d. 19.8.1847 og
1051 den 26.9.1851.
150 Brandforsikringsprotokol 1871-1892.
151 Brandforsikringsprotokol 1883-1927.
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tønder kartofler og 1.000 kg meloner. På gartneriet var der ansat en formand, en medhjælper samt yderligere 12 mand. I 1930 'erne var
gården udsat for brand, men blev sat i stand
igen. Emil Nielsen flyttede senere til Tårnbygård.1s2
Under besættelsen var gården besat af tyskerne, og de ansatte en forpagter, Schultz. Efter
krigen blev gården revet ned.
Maglebylillegruppen husker, at gården var
hvidkalket og meget velholdt.

Ejerliste
-1811 Jacob Bertelsen fhv skipper i Dragø til
sønnen Jacob Bertelsen gården Østergård
11.1.1811- Jacob Bertelsen
?- Christian Vilh. Sally
?-1852 Carl Gottlieb Clausen
2.7.1852-1858 Hans Peter Beyer
23.8.1858-1860 Jørgen Meichart Jørgensen
31.5.1860-1863 Rasmus Hansen
8.1.1863-1918 Niels Morten Nielsen
7.2.1918-1922 Forpagter Peter Nielsen
1922- Staten

152 Danske Gartnerivirksomheder. Dansk
håndbogsforlag,
1934-1936.

Ejerne
Kirstine Hansdatter og hendes mand Jacob
Berthelsen flyttede ud aflandsbyen til Østergård og forstod at udnytte betingelserne her.
Kirsten Hansdatter var en dygtig kone, for i
1812 fik hun et sølvbæger af Det kgl. Danske
Landhusholdningsselskab for sine frugttræer.
I selskabets skrift fra 1812 står: "Kirstine
Hansdatter udflytter fra Maglebylille paa
Amager, Jacob Berthelsens Kone, har i en
vel indhegnet have paa fire Skæpper Land,
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foruden Dyrkning af Kiøkkenurter, beplantet
samme ordentligen og fuldstændigheden med
Frugttræer som for fem Aaar siden ere podede og alle i god Væxf'
Christian Vilhelm var søn af møller Frederik
Sally fra Kastrup, og han opførtet på Østergårds grund tæt ved stranden et mindre
landsted Edeles minde populært kaldt for
Flakhuset. Denne ejendom har det ikke været
muligt at finde materialer om.
Niels M Nielsen, der i 1863 købte Østergård,
solgte først som 95 år gammel gården til sin
søn, året før han døde som Amagers daværende ældste beboer.

Folketællingen 1834
Christian Wilhelm Sally 34 år gift gårdmand
Marchen Rasmusdatter 36 år gift hans kone
Frederich Wilhelm Sally 5 år deres børn
Ramus Christian Sally 1 år
Frederich Kirchhof 42 år ugift tjenestefolk
Jens Larsen 36 år ugift tjenestefolk
Hans Jensen 32 år gift tjenestefolk
Pitter Crillesen 18 år ugift tjenestefolk
Ole Nielsen 26 år ugift tjenestefolk
Marchen Lars Hermansen 26 år ugift tjenestefolk
Lisbeth Jens Poulsen 18 år ugift tjenestefolk
Bente Poul Jensen 17 år ugift tjenestefolk
Folketællingen 1860
Rasmus Hansen 35 år f. i Rårup Sogn Vejle
Amt gift husfader gårdmand
Oline S. Nielsen 18 år f. i København gift hans
kone

Matr. 112

Brandforsikringsnr. 10-40/115/220

Bygningshistorie
I 1840 blev ejendommen vurderet første
gang. Stuehuset lå med enderne til øst og
vest, var 6 fag lang og 3 fag dyb, opført af
blandingstømmer og lervægge med stråtag.
Huset var indrettet med en forstue, to stuer
med to bilæggerovne, et kammer, et køkken
med skorsten, alt med bræddeloft brædde- og
stengulv, engelske vinduer samt fyldnings- og
glatte døre. Mod vest var en bygning, 2 fag
lang og bred opført som stuehuset. Desuden
en tømmersat brønd med karm samt et hegn
på 13 fag. Vurderet til 400 rigsdaler. 156
I 1874 var stuehuset blevet genopført delvist i grundmur og bindingsværk. I 1888 var
stuehuset a) helt i grundmur med stråtag.
Sammenbygget med stuehuset var et svinehus i grundmur med paptag. Endelig i 1893
havde ejendommen endvidere to stalde c) og
e) i grundmur dels med tegltag og dels med
tagpap, en vognport d) og en mælkekælder
i grundmur med tegltag f). Desuden var der
et lokum i grundmur med bræddetag b). 157
Ejendommen var uændret i 1919. 158

Jr.
,C,,

4.

I·
.l.

Ejerliste
-1796 Bent Larsen og hans enke Bente Pedersdatter
1.4.1796-1838 Mads Pedersen og hans enke
1.11.1838-1842 Cornelius Crillesen
22.12.1842-1870 Peder Jansen
13.1.1870-1888 Svend HenrikMichelsen
26.1.1888-1888 Peter Michelsen
12.7.1888-1925 Svend Peter Johansen
14.7.1925-1943 Svend Peter Johansen
1943- Staten

156 Taks.684-4 den
3.4.1840.
157 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1871-1892.
158 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1888-192.7.
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Folketælling 1787

Folketællingen 1901

Bendte Pedersdatter 50 år enke huskone

Beboerne kan ikke med sikkerhed findes

Folketællingen 1801

Folketællingen 1921

Madtz Pedersen 37 år gift 1. ægteskab husbond husmand uden jord
Kirsten Bendtzdatter 38 år gift 1. ægteskab
hans kone
Bendte Hansdatter 65 år enke svigermor til
husbond
Sara Madtzdatter 5 år ugift datter

Folketællingen 1834
Kirsten Bentsen 70 år enke husmoder husmandsenke
Johanne Marie Olsen 49 år enke indsidderenke forsørges af fattigvæsenet enke efter
indsidder Niels Hansen
Peder Nielsen 18 år ugift søn
Ane Cathrine Nielsen 11 år ugift

Folketællingen 1870
Svend Henrik Michaelsen 29 år f. i København gift husfader husmand og arbejdsmand
Marchen Pedersen 29 år f. i Tårnby Sogn gift
husmoder
Jan Pedersen 8 år f. i Tårnby Sogn ugift søn
Peder Michaelsen 3 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Ane Kirstine Michaelsen under 1 år f. i
Tårnby Sogn ugift datter
Peder Jansen 81 år f. i Tårnby Sogn gift fader
til husmor aftægtsmand
Ane Mikkelsen 59 år f. i Tårnby Sogn gift
moder til husmor aftægtskone
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Svend P. Johansen f. 18.4.1860 i Usserød gift
kom hertil il884 fra København gårdejer
Ellen Johansen f. 27.2.1864 i Sverige gift husmoder
Else Marie Johansen f. 26.8.1895 Tårnby ugift
barn
Christian Cornelius Johansen f. 16.5.1897
Tårnby ugift barn
Valdemar Luis Johansen f. 1.9.1898 Tårnby
ugift barn
Svend Peter Johansen f. 4.11.1903 Tårnby ugift
barn

Folketællingen 1925
Svend P. Johansen f. 18.4.1860 i Birkerød gift
gårdejer
Ellen Johansen f. 27.2.1864 i Sverige gift husmoder
Else Marie Johansen f. 26.8.1895 i Tårnby
Sogn ugift datter medhjælperske
Christian Cornelius Johansen f. 16.5.1897
Tårnby Sogn ugift søn medhjælper
Valdemar Luis Johansen f. 1.9.1898 Tårnby
Sogn ugift søn medhjælper
Svend Peter Johansen f. 4.11.1903 Tårnby
Sogn ugift søn jordbruger

Matr. nr. 113

Brandforsikringsnr. 10-2 7/ 102/207 /650

Bygningshistorie
Huset blev første gang takseret i 1830. Det lå
med enderne til øst og vest, var 5 fag lang og
3 fag dyb, opført af bindingsværk og klinede
vægge med stråtag. Huset var indrettet med
en indgang fra gården til en forstue, hvor der
var en trappe til loftet. I huset var endvidere
et køkken og to stuer med bilæggerovne, et
spisekammer og et materialehus. Overalt var
bræddeloft, dels ler - og dels stengulve, afpudsede vægge, simple vinduer og døre. Træværket var malet med oliemaling.Vurderet til 310
rigsdaler. 159
I 1874 var noget af stuehuset forbedret med
grundmur, og vest herfor lå et lokum, og
brænde- og gåsehus opført i grundmur med
tegltag. Vest for sidstnævnte lå en stald opført
i grundmur og med tegltag. 160 I 1918 var tilføj et et svinehus med ståtag. 161
Reinhard Rasmussen husker følgende om sit
barndomshjem:
Maglebylille står for mig som alle tiders sted
at være barn i. Vi boede i et stråtækt hus med
udhus. I udhuset var der hestestald, hesten vi
havde var en nordbagge. I stalden var der også
en gedebuk, det var min broder Ejlers. Den
havde han byttet sig til for en sabel.
I den ene ende af stalden havde hønsene sine
redekasser og lige udenfor var hønsegården.

I udhuset var der også lokum - også kaldet
retirade. Der var en temmelig stor grund til,
som blev dyrket.
Vores hus lå mellem hjulmandens værksted og
mælkemandens hus, på vejen der gik ned til
gadekæret og lergravene. Lige overfor boede
Ane og Peter Nielsen, de var søskende og de
var også gamle. Jeg løb tit derover.

Ejerliste
-1789 Marchen Petersdatter
16.1.1789-1831 Mathias Haag
10.3.1831-1867 Hans Mathiassen Haag
17.10.1867-1893 Mathias Hansen og han
enke Ane Svendsen
13.4.1893-1904 Peter Mathiassen
10.3.1904-1918 Mads Svendsen
10.1.1918-1918 Peter Svendsen og Peter Mathiassen
14.3.1918-1930 Glasmager Jens Rasmussen
15.2.1930-1943 S.P.J. Johansen
1943- Staten
Folketællingen 1787
Marchen Pittersdatter 51 år enke madmor
handler med grønt og er fattig
Lisbeth Aagesdatter 18 år ugift datter
Ane Pedersdatter 36 år ugift opholder sig her
Peder Andersen 9 år ugift søn uægte søn af
Ane Pedersdatter
Folketællingen 1801
Mathias Haag 49 år i 1. ægteskab husbond og
husmand gift
Anne Aagesdatter 38 år i I.ægteskab hans
kone
Maglebylille - den levende landsby

159 Taks. 401-2 den 3.9
1830.
160 Brandforsikringsprotokol for Tårnby
Sogn 1871-1891.
161 Brandforsikringsprotokol for Tårnby
Sogn 1888-1927.
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Mardtgen Jansdatter 65 år enke svigermor til
husbond
Pitter Mathiasen 5 år ugift søn
Hendrich Mathiasen 3 år ugift søn
Hans Mathiasen 1 år ugift søn

Folketællingen 1834
Hans Mathiasen Haag 29 år gift husfader
husmand
Ane Lisbeth Jochumsen 37 år gift hans kone
Marchen Hansen 8 år ugift datter
Mathias Hansen 5 år ugift søn
Hans Jensen 62 år enkemand forsørges af
husfader

Folketællingen 1870
Mathias Hansen 40 år f. i Tårnby Sogn gift
husfader husmand og tækkemand
Ane Svendsen 43 år f. i Tårnby Sogn gift husmoder
Peder Mathiasen 14 år f. i Tårnby Sogn ugift
søn
Ane Elisabeth Jokumsen 73 år enke f. i Dannemare Sogn Maribo Amt moder til husfar

Folketællingen 1901
Det har ikke være muligt at finde beboerne

Folketællingen 1921
Jens Peter Rasmussen. 35 år f. 23.1.1886 i
Tårnby Sogn gift husfader og glasmager på
Kastrup Glasværk
Emilie Augusta Rasmussen 33 år f. 17.10.1888
i Tårnby Sogn gift husmoder
IngolfJohannes Rasmussen 14 år f. 25.5.1907 i
Tårnby Sogn ugift søn
230
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Eiler Jens Rasmussen 8 år f. 11.12.1913 i
Tårnby Sogn ugift søn
Else Anna Rasmussen 6 år f. 9.12.1915 i
Tårnby Sogn ugift datter
Ebba Emilie Rasmussen 4 år f. 23.10.1917 i
Tårnby Sogn ugift datter
Udøbt dreng Rasmussen ½ år f. 21.11.1920 i
Tårnby Sogn ugift søn

Folketællingen 1925
Jens Peter Rasmussen f. 23.1.1887 i Tårnby
Sogn gift husfader og glasmager på Kastrup
Glasværk
Emilie Augusta Rasmussen f. 17.10.1888 i
Tårnby Sogn gift husmoder
IngolfJohannes Rasmussen f. 23.5.1907 i
Tårnby Sogn ugift søn
Eiler Jens Rasmussen f. 9.12.1913 i Tårnby
Sogn ugift søn
Else Anna Rasmussen f. 11.12.1915 i Tårnby
Sogn ugift datter
Ebba Emilie Rasmussen f. 23.10.1916 i Tårnby
Sogn ugift datter
Reinhard Rasmussen f. 21.11.1920 i Tårnby
Sogn ugift søn

Matr. 11 Sa Hus nr. 8
Brandforsikringsnr. 199/227 /652

Hans Hansen og hans kone Marchen foran deres hus i Maglebylille. Hans Hansen var vægter i byen. 1938.

Bygningshistorie
Det har ikke været muligt at finde ældre
taksationer af ejendommen. Men i 1858 var
stuehuset opført i grundmur og bindingsværk
med stråtag, og i 1874 var tilføjet et bræn-

dehus. I 1888 står huset anført som opført i
grundmur men stadig med stråtag. 163
I 1917 bestod ejendommen af stuehus i
grundmur med stråtag og et brændehus. Efter
1943 blev ejendommen benyttet aflufthavnens administration i en periode. 164
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163 Brandforsikringsprotokol for Tårnby
Sogn 1871-1892.
164 Forsikringsprotokol
for Tårnby Sogn
1917-1958.
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Maglebylillegruppen husker, at Vægterens
hus oprindelig var gulkalket. Det lå højt med
marker til begge sider.

Ejerliste
-1789 Marchen Pedersdatter
16.1.1789-1799 Matthias Haag - Marchens
Pedersdatters svigersøn
15.3.1799-1847 Peder Pedersen og Jens Clausen
7.10.1847-1879 Jørgen Hansen Holm ( indsidder fra Dragør men f. på Bornholm konen
fra St. Magleby
6.3.1879-1889 Hans Jørgen Holm
11.4.1889-1926 Hans Hansen
13.4.1926-1943 Astrid Martha Marie Hansen
1943- Staten

Folketællingen 1787
Marchen Pittersdatter 51 år enke madmor
handler med grønt er fattig
Lisbeth Aagesdatter 18 år ugift datter
Ane Pedersdatter 36 ugift opholder sig her
Peder Andersen 9 år ugift uægte søn af Ane
Pedersdatter

Folketællingen 1801
Peder Pedersen 34 år i 1. ægteskab husbond
husmand og møllersvend
Lejsbeth Aagesdatter 33 år i 2. ægteskab hans
kone
Lars Larsen 7 år ugift søn af 1. ægteskab
Mardtgen Pedersdatter 1 år ugift datter
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Folketællingen 1834

Jens Clausen 39 år gift husfader indsidder og
arbejdsmand
Marchen Pedersen 33 år gift hans kone
Trein Jensen 1 år ugift datter

Folketællingen 1870
Jørgen Hansen Holm 59 år f. i Allinge gift
husfader husmand og arbejdsmand
Neel Hansen Broders 59 år f. i St. Magleby
Sogn gift husmoder
Hans Jørgen Holm 28 år f. i Allinge ugift søn
arbejdsmand

Folketællingen 1901
Her står huset under mtr. 22b

Folketællingen 1921
Hans Hansen 79 år f. 12.2.1842 i Tårnby Sogn
gift husfader fhv. vægter
Marchen Hansen 78 år f. 22.7.1843 i Tårnby
Sogn gift husmoder
Astrid Hansen 23 år f. 12.5.1898 i Tårnby
Sogn ugift slægtning

Folketællingen 1925
Hans Hansen f. 12.2.1842 i Tårnby Sogn gift
husfader husejer
Marchen Hansen f. 21.6.1843 i Tårnby Sogn
gift husmoder

Matr. 116

Brandforsikringsnr. 10-42/ l l 7/222

Længst til venstre ligger dette hus. Fotograf Inga Aistrup. 1946.

Bygningshistorie
Huset blev første gang forsikret i 1847. Det var
opført med klinede vægge og stråtag, var 4 fag
lang og 4 fag dyb og lå med enderne i øst og
vest. Det var indrettet med en forstue, et køkken, en stue og et lille kammer. Der var bræddeloft og pudsede vægge dels glatte og dels
fyldningsdøre. I stuen var en bilæggerovn.

Hele huset blev vurderet til blot 130 rigsdaler.165 12 år senere var huset i grundmur. 166
Efter 1943 blev ejendommen i en periode
benyttet af administrationen i lufthavnen. 167

Ejerliste
24.8.1833-1843 Jonas Larsen
27.4.1843-1847 Lars Jonasen
28.1.1847-1852 Niels Jensen
15.4.1852-1858 Anders Pedersen
Maglebylille - den levende landsby

165 Taks. 941
d.13.12.1847.
166 Brandforsikring for
Tårnby Sogn 18711892.
167 Brandforsikring for
Tårnby Sogn 19171958.
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28.1.1858-1903 Adkomst for Svend Pedersen
der har ægtet Anders Pedersens enke Ingeborg Pedersdatter
28.5.1903-1935 Emm Kirstine Albertine Jensen f. Andersen(arv)
14.11.1935-1943 Ellen Henriksen f. Jensen
(arv)
1943- Staten

Folketællingen 1834
Jonas Larsen 54 år gift husmand og vægter
Marchen Henriksen 48 år gift husmoder
Lars Jonasen 15 år ugift søn
Margrethe Jonasen 17 år ugift datter

Folketællingen 1860
Svend Pedersen 73 år f. i Tårnby Sogn enkemand husfader og arbejdsmand
Lars Jonasen 41 år f. i Tårnby Sogn gift husfader indsidder og arbejdsmand
Karen Andersen 32 år f. i Ballerup Sogn gift
husmoder hans kone
Ane Larsen 5 år f. i Tårnby Sogn ugift datter

Folketællingen 1890
Svend Andersen 62 år f. i Sverige gift husfader
og arbejdsmand
Ingeborg Petersen 63 år f. i Sverige husmoder
Ellen Marie Jensen 11 år f. i Tårnby Sogn datter
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Folketællingen 1901
Svend Andersen f. 13.4.1827 i Sverige enkemand kom hertil i 1845 husfader husmand
Kristine Albertine Andersen f. 1.4.1850 i
Tårnby Sogn enke husmoder.

Folketællingen 1921
Kirstine Jensen 61 år f. 1.4.1860 i Tårnby Sogn
enke husmoder og husejerske

Folketællingen 1925
Kirstine Albertine Jensen f. 1.4.1860 i Tårnby
Sogn enke husmoder og husejerske

Matr. 118a Hus nr 10
Brandforsikringsnr. 10-11/86/191/655

Smed Hansen foran smedjen. Fotograf Inga Aistrup. 1946.
Maglebylille - den levende landsby
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Bygningshistorie

171 Taks.nr. 220 den
18.12.1820.
172 Taks. 980 den
23.11.1849.
173 Brandforsikring for
1årnby Sogn 18881927 og 1917-1958.
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Huset blev første gang takseret til brandforsikringen i 1820. Stuehuset var 5 fag lang og 3 fag
dyb og opført af mur- og fyrretømmer med
stråtag. Huset var indrettet med to indgange
til to forstuer med to grundmurede skorstene,
en stue med en jernbilæggerkakkelovn, et
spise- og et pigekammer, samt en trappe til
loftet Overalt var der bræddeloft og -gulv,
engelske vinduer samt fyldningsdøre. Desuden var der en svinesti opført af tømmer og
brædder, en brønd på gårdspladsen med karm
og vippe samt et hegn med en låge. Vurderet
til 460 rigsdaler. 171
I 1849 blev huset igen vurderet på grund af
tilbygning af et smedværksted. Huset var nu
10 fag langt og 4 fag dybt, indrettet med to
indgange fra gården til en forstue, to stuer
begge med kakkelovne, to små køkkener og
et lille kammer. I den østlige længe var der
indrettet et smedeværksted. Mod syd var en
tilbygning opført af grundmur med stråtag,
2 fag lang og 2 dyb, indrettet til brænde- og
materialehus. I gården var en brønd af tømmer og brædder. 172
I 1858 var stuehuset helt opført i grundmur
og med stråtag, og der var tilføjet en bygning i
grundmur med tegltag til lokum, vognskur og
svinehus.
I 1884 var der igen sket ændringer. Ejendommen bestod nu af et stuehus og en smedje
med enderne øst - vest opført som tidligere
i grundmur og bindingsværk med stråtag, et
materialehus i vest af grundmur med stråtag
samt nu endvidere en beslag - og grovsmedje
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syd for stuehuset i grundmur med tegltag
samt lokumsbygning og svinehus.
I 1916 var der indrettet butik i stuehuset,
der nu var helt i grundmur men stadig med
stråtag. Et andet mindre stuehus mod vest i
grundmur med stråtag og i syd beboelse med
smedje og en stald samt et beslaghus. Disse
bygninger var bygget sammen. Et lysthus lå i
havnen. 173

Her har fra 1830 'erne og frem til nedrivningen i 1969/1970 været smedje og fra ca. 1901
desuden butik. Læs om butikken et andet sted
i bogen.

Ejerliste
-1768 Hendrich Didrichsen
17 68-1815 Hendrich Jensen og hans enke
Ehm Hendrichsdatter
15.12 1815-Jacob Michelsen sælger huset
samme dag til Niels Welander
15.12.1815-1846 Niels Welander

Matr. 120a Fællesskolen
Brandforsikring 10/37/112/217/651

Den gamle fælles skole, senere beboelse. Ca. 1930.

Bygningshistorie
Denne ejendom blev opført som fælles skole
for Kastrup og Maglebylille og er derfor
omtalt andet sted. Da de to byer fik hver
deres skole i 1877, blev skolebygningen solgt
til mælkeforpagter Paul Johan Lakjær. Han
opførte et nyt stuehus vendt syd - nord i
grundmur med stråtag. Det lå 18 alen fra den
gamle længe, der lå parallel med stuehuset
og fungerede som stald, lo, vognport m.m. Et
svinehus lå med enderne øst - vest, 3½ alen
fra den gamle længe og var opført af tømmer
og med bræddetag.176
I 1920 var der tilføjet et svinehus i grundmur
med cementtag.
Huset blev revet ned i begyndelsen af 1944,
ifølge en skrivelse fra sagfører Hans Svendsen.177

Ejerliste
1836-1876 Tårnby Sogn
27.1.1876-1904 Poul Johan Lakjær
13.10.19041906 Hans Jansen Lakjær
3.5.1906-1917 Poul Johan Lakjær
22.3.1917-1930 enken Johanne Dorthea Pouline Steffensen f. Lakjær
15.12.1930-1944 fru Sidse Hansigne Christensen.
Folketællingen 1840
Laurits Hansen 44 år gift husfader skolelærer
og kirkesanger
Anne Pedersen Hedberg 40 gift husmoder
Johanne Hansigne Hansen 18 år ugift
Dorthea Birgitte Hansen 16 år ugift datter
Peter Emil Hansen 12 år ugift søn
Emma Henriette Hansen 6 år ugift datter
Thora Helene Hansen 4 år ugift datter
Hans Jensen 22 år ugift tjenestekarl
Folketællingen 1870
Laurids Halfdan Skjoldager 32 år f. i Lyngby
Sogn Københavns Amt gift husfader skolelærer
Karoline Amalie Halberg 29 år f. i Lyngby
Sogn, Københavns Amt gift husmoder
Niels Andreas Skjoldager 9 år f. i Lyngby Sogn
Københavns Amt ugift søn
Christian Frederik Skjoldager 4 år f. i Tårnby
Sogn ugift søn
Emma Emilie Skjoldager 1 år f. i Tårnby Sogn
ugift datter
Christian Emil Hogrefe 10 år f. i København
ugift søstersøn til husmoder plejebarn
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176 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18711892
177 Forsikringsprotokol
Tårnby Sogn 18881927 og 1917-1958
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Anna Jakobsen 23 år f. i Sverige ugift tjenestepige

Folketællingen 1901
Poul Johannes Lakjær f. 18.12.1839 i Rødovre
kom til sognet i 1868 fra Sundby enkemand
husfader og mælkeforpagter
Hans Jansen Lakjær f. 7.11.1873 i Tårnby
Sogn gift søn arbejdsmand
Hanne Lakjær f. Andersen f. 29.10.1871 i Sverige kom til sognet i 1889 fra Store Magleby
gift svigerdatter
Carl William Lakjær f. 12.9.1895 i Tårnby
Sogn ugift sønnesøn
Jacob Jansen Lakjær f. 2.12.1896 i Tårnby
Sogn ugift sønnesøn
Sidse Pouline Lakjær f. 2.2.1899 i Tårnby Sogn
sønnedatter

Folketællingen 1921
Pauline Johanne Steffensen 52 år f. 14.2.1869 i
Tårnby Sogn enke husmoder og jordbrugerske
Hansigne Steffensen 29 år f. 6.1.1892 i Tårnby
Sogn ugift datter jordbruger
Christian Niels Steffensen 24 år f. 11.6.1897 i
Sundby ugift søn landmand
Albert Steffen Steffensen 19 år f. 23.6.1902 i
Tårnby Sogn ugift søn landmand

Folketællingen 1925
Pauline Johanne Steffensen f. 14102.1867 i
Tårnby Sogn enke husmoder og jordbrugerske
Kristian Steffensen f. 11.6.1897 i København
ugift søn landmand
Albert Steffensen f. 23.6.1902 i Tårnby Sogn
ugift søn landmand
246
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Ejner Christensen f. 9.9.1897 i Tårnby Sogn
gift svigersøn landmand
Hansigne Steffensen f. 6.1.1892 i Tårnby Sogn
gift datter jordbruger

Ordforklaringer
Alen:

1 alen=0,628 meter

Collongeovn:

eller kolloneovn er en
høj rund kakkel- eller
jernovn

Engelske vinduer:

Indtil ca. 1800 var
blyindfattede vinduer
det mest almindelige.
Men de kunne ikke
lukkes op, og derfor
blev der let dårlig luft
inden døre. Omkring
1830 blev det et lovkrav, at der i hver stue
skulle være et oplukkeligt vindue. Derfor
blev engelske vinduer
mode. Engelske vinduer er lavet af trærammer med seks eller
otte små ruder i hver
ramme og hænglser i
siderne. www.museerne-vestfyn.dk

Fjerdingvej:

1 fjerdingvej=l,882

Hartkorn:

jordens ydeevne, der
måles i tønder

Kaste- og rensemaskine:

bruges til at
rense
skaller fra
kornene

Maskekule:

Mask er restprodukt
dannet ved frafiltrering af urten, som
anvendes i ølbrygning.
Masken anvendes til
foder

Simple vinduer:

Indtil ca. 1800 var blyindfattede vinduer det
mest almindelige. Men
de kunne ikke lukkes
op, og derfor blev der
let dårlig luft inden
døre. Omkring 1830
blev det et lovkrav, at
der i hver stue skulle
være et oplukkeligt
vindue

Stænge:

danner et gulv i et
(hø)stænge
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Trablers:

er et stykke træ, der er
længere end en træsko. Træstykket har en
rem. Trablen sættes på
fødderne, og anvendes
til at træde jorden flad
med

Tønde:

1 tønde=8 skæpper=32 fjerdingkar=96
album.
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Kilder
Trykte kilder
Amager Bladet
Amagerbørn år 1900 fortæller. Udg. AfTLS
1979
Hjorth Birthe: Krig og pest på Amager. Nyt
fra lokalhistorien. Nyhedsblad fra Dragør
Lokalarkiv, nr. 3, 1995
Jans, Svend: Amagers oldtid, 1982
Københavns Diplomatarium bind V på
www.eremit.dk/ ebog/kdS
Nicolaisen, Chr.: Amagers historie. 19071915, 3 bind
Waaben, Ebba: Christian 4s salpeterværker.
Kbhn 1995

Utrykte kilder
Dragør Lokalarkiv: Jan Dirchsens erindringer: Fra krigens tid Dragør Lokalarkiv
Tårnby Stads- og lokalarkiv (SOL)
Amager og Tårnby Birk:
Skøde og panteprotokoller ca. 1771-1920,
samt
Registre til skøde- og panteprotokoller ca.
1771-1820
Registre over adkomster ca. 1820-1860
Realregistre til skøde- og panteprotokoller
Tårnby Birk. Skifteforretninger i kopi
Københavns Amt, Branddirektoratet:
a)Brandforsikringsprotokoller 1858-ca.1870
b )Brandtaksationsprotokoller 1800-1869

c) Brandtaksationsprotokoller for sognetaksationsmænd i Tårnby Sogns søndre distrikt
1858-1862
Den Almindelige Brandforsikring for Landbygninger: Brandforsikringsprotokoller ca.
1858-1957
Jordebog over Amagerland i kopi
Kop-og Ildskat 1690 i kopi
Maglebylille Bylaugs arkiv 1798-1968
Hesteforsikringen i Tårnby Sogns søndre del
på Amager 1888-1935
Jan Clausens og hustrus Syge- og Begravelseskasse 1912-1973
Maglebylille Salonskytteforening 1886-1963
Maglebylille Jagtforening 1934-1962
Oeders Liste 1771 i kopi
Tårnby Kommune: Byggesag 2314 og 3038
Tårnby Tingbog 1659 i kopi
Tårnby Sogns skolekommission
Tårnby Sogn Fattigkasse regnskab 1780-1801
Tårnby Sogneråds forhandlingsprotokol 18831891. I kopi hos SOL
Folketællingslister 1787-1925
Personarkiver

Landsarkivet for Sjælland
Amager Birk: Fuldmægtig Juuls papirer 18221919
Københavns Amt: Diverse indberetninger
1771-1848, Breve fra diverse embedsmænd
1673-1818 og Landvæsenskommissionens
protokol 1800-1835 samt
Fuldmægtig Juuls papirer 1822-1919
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Københavns Amtstue: Journal for Amager
1807-1840 og Blandede sager 1700-1900
Retten i Københavns Amts Søndre Birk: Amagers Tinglysning - Maglebylille
Schouten i Store Magleby: Diverse dokumenter 1818-1900
Tårnby Birk: Varia 1797-1910
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