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LAURIDS DE THURAH

Sorr.rmeftid - ferie - turist - Turen 96r til... boger. En af
de fizrste af denne slags var Laurids de Thurahs be-
skrivelse af Amager og Saltholm eller "Ontstrzndelige
og Tilforladelige Beskrivelse over den liden Oe Ama-
ger, Og Den, ei langt derfra situerede endnu ntindre
Oe Saltholm ". som bosen helt konekt hedder.



Det var Thurahs plan at udgive topoglafiske skildrin-
ger af alle Danmarks landsdele, men Laurids De Thu-
rah dsde desvarre ungJ som 53-Arig, og nAede kun at
udgive enkeltvrrkerne om Bomholm, Samsoe og
Amager.
Bogen om Amager og Saltholm med den meget lange
titel udkom i Aret 1758 og var smukt trykt hos bog-
trykker Nicolaus Moller, senere kgl. hofbogtrykker i
Kobenhavn, og med meget fine kobberstik, hvoraf
nogle prospekter til at folde ud var udfsrt efter Thu-
rahs egne tegn inger.
Laurids de Thurah var af god familie, son af bisp
Laurids Thura. Shgtsnavnet stammer fra en lrrd filo-
log fra Skelskoregnen, som hed Laurentius Petri. Pe-
trus, som betyder klippe, hedder pA kaldaeisk Thura.
Laurids blev fodt iArhus den 4. marts 1706 ogi 1719
konr han til Kadetkorpset i Ksbenhavn. Laurids blev
Sekondlojtnant i 1725 i Rensborg. Her konstruerede
han en model til en hangebro, som kongen blev si
begejstret for, at han kaldte ham til Kobenhavn og
bevilligede midler til, at Laurids kunne rejse pi stu-
dietur i udlandet.
Laurids havde altid onsket at blive bygrnester og arki-
tekt, og ibyen Kassel iTyskland fandt han stor inspi-
ration til senere bygningsvrrker i Danmark. Han blev



efter hjernkomst Hofbygmester i 1733 og i 1740 blev

han adlet af Kong Cbristian VI og forte derefter sit

navn med "de" og f ik v ibe n.I  17 54 blev han Gene-
ralbygrnester og afbetydelige bygge- og ornbygnings-
arbejder kan Laurids de Thurah tilskrive sig Hirsch-

holm Slot, Erimitagen i Dyrehaven, Pavillonerne ved

Frederiksbergs Haves hovedindgang og ikke mindst
det flotte snoede spir pi Frelsers Kirke pA Christians-
havn. som snor slg avet om.

Laurids de Thurah fik ret til at Jare vitben i 1710.



Amager og oens historie

Laurids de Thurah fortrller om navnet Amagers op-
rindelse, men har ladet sig vildlede afteologen og hi-
storikeren Erik Pontoppidans historie om Amager som
et forridskammer. Dette holder ikke stik, da Amager
som hele Ksbenhavns spisekammer forst er aktuel
med holbndemes bosettelse pi oen, og navnet ken-
des langt forinden, men bortset fra defte viser'fhurahs
Amagerbog forbavsende indsigt i forholdene pi Ama-
ger.

Thurah beskiver skovene pi oen, som tidligt for-
svandt, men sgm man i 1700{allet kompenserede for
ved at plante smi lunde, remiser. Dette blev gjort, for
at kongens berommelige harer kunne soge ly i dirligt
vejr.

Harerne er temmelig store, og megel fetle, nten tler-
hos afubehagelig Smag, Thi som Landet er opfyldt
med Kaal-haver, sd soge Harerne denrdi deras meste
Fode om Vinteren, hvorudover Kiodet har saadan
Smag of Kaal, at de neppe ere spiselige.

Citat fro Laurids de Thurahs bog ont Anager.



Hollanderne kom til Amager, fordi Christian den II
inviterede dem hertil, for at de med deres store kend-
skab til at dyrkejorden kunne lare danske bsnder at
drive mere effektivt landbrug. Befolkningen kunne
siledes lrre at spise gronsager

I-Iollendernes skikke og levevis beskrives, og Laurids
de Thurah roser dem for deres okonomiske hushold-
ning, som danner grundlaget for deres velstand. Han
fortal ler om bryllupsskikke og fastelavnstraditioner,
og khdedragten beskrives i detaljer.

Den kvindelige Amagerdragt var bemorkelsesvzerdig
ved sine smukke farver, og mandsdragten baerer tyde-
ligt prcg af hollrndernes fortid som handelsskippere,
hvor f.eks. bukserne var vide som sofolk bructe det.

Thurah fortpller ogsA om hollendernes srrlige be-
skyttede retsstatus, Scoutjurisdiktionen, som bestod i
300 hr, 1521 til I 821 , da Hollanderbyen kom under
Amager birk.

Kastrups store bygmester Jacob Fortling roses for sit
store arbejde med Kastrup-fajancen.





Saltholm

Saltholm blev pi Thurahs tid brugt til sommerophold
for kvaeg, heste, far og g&s. Daglige forsyninger fra
Saltholm af karneme lk, ost, flode og usaltet smor
blev bragt til hovedstaden afridende amagerske un-
gersvende, de s6kaldte flsdelrusarer eller smorrlttere.
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