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Amagerdragterne
-dereshistorieog brug
Emnetfor dennemAnedsGlemmerdu...er dennye
bog om amagerdragter
udgiveti anledningaf 475 iret
for de hollandskeindvandreres
bosattelsepi Amager.
Bogener skrevetog fotograferetaf Birte lljorth,
Dirch Jansenog LisbethMoller. Bogener pi 150sider i et megetsmuktlay-out.Der er mangeflotte farvebilieder.somillustrerer
teksteni rigt mil.
Bogenkoster 198kr. og kan, silange oplaghaves,
ksbesoi biblioteket.
Vi kan desverreikke i detteblad gengivefarvebilledeme,men nedenstiendeer blot en af de mangegengivelserfra bogenaf gamlestik.Detteer af Rieterfra
o. 1800.

Den tidligeamagerdragt
Birte Hjorth stir for afsnittetom dentidlige amagerdragt.Heri redegoresfor denhistoriskesammenhang
for holleendemes
indvandring,og vi horer om kilderne
til dragthistorien.
Birte Hjorth har med vanlig gnurdigheddokumenteret
sit emle med mangeudforligereferencertil kilder, og
hun kan derfor ogsi krydresit emnemedpudsigehifia Sundbyvestoriersom den om Mette Ssrensdatter
sterog MaleneNielsdatterfra Kastrup.
var mandagden 13.maj 1176om
De to amagerkoner
eftenniddagenudep&Norrebro.Her observerede
de
en andenamagerkone,
somder imidlertid var noget
mistenkeiigt ved, for hun var ifort helligsdagstoj,
sksnt det var mandag.Desudensi hun si underligt
byltet ud. Dettemitte opklares,og det viste sig, at pigenvar en tidligeretjenestepige
hosTheisWillumsen
i Hollaenderbyen,
hvor hun havdestjilet tojet. Den
20-irige pige mitte en tur i Christianshavnstugthus
efter dommenved St. Maglebyret 26. september
7776,
ogsi resulterei
Si sidan kan amagerdragtkendskab
pigribelse af tyve.
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Endnuet stik af Rieterfra o. 1800,der viser enpige
fra Tdrnby sogn, der selger grontsager.
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Den tidlige dragthistorieer opdelti en beskrivelseaf
kvinde- og mandsdragten.
Vi far detaljeredebeskrivelseraf dragtemesanvendelse
og tilbehorettil dragteme medtagesogsi. Man f&r hermeden grundiggennemgangaf de mangefagudtrykfor dragtemesenkelte dele,og hvordanog hvornarde benyttes.
Der er forskel pi dragtemei de enkeltesogn,og mel1emde danskeog de hollandskek-vindersbrug af farver og tilbehor. Mandenes dragt var inspireret af
spanskmodefra 1500-talletmedde korte posedebukserog kofte troje. Den karakteristiske
floshat,en bli
flossethat, der kan mindeom en komblomst,er blevet
amagermandenskendemrrke.

Gift mandfra Hollenderbyen i sandagsdragtmed
1758.
floshat. Fra Thurasamagerbeskrivelse,
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Amagerdragteri 1800-tallet
Lisbeth Moller stir for bogenssidsteto-trediedel,og
giver ligeledesen grundiggennemgang
af amagerdragtemefor denneperiode.Her er ogsi en opdelingi
en kvinde- og en mandsdragtbeskivelse,men desuden er ogsi medtagetet afsnit om bomenestoj, som
nu begynderat blive beskreveti kildematerialet.
I defte afsnit dokumenterestekstenelegantaf fotografier afnulevendemodeller,somifort forskeliige
er placeretforan et spejl,saledesat
amagerdragter
dragternekan sesbide forfra og bagfra.De flestefotos er gengivet i farver, si dragternerigtig kan komme
til deresret. Der er ogsi fotoserier,somfolgerpAklaedningenaf modelleme,siledesat f.eks.den
kompliceredeprocesmed at srtte hovedtojog torkkde kan folgesnoje.
Bogensluttermed goderid og vejledningtil, hvordan
bedstmuligt.
de mangedragteri privatejeopbevares
er noget,som
Det fremgarnemlig, at amagerdragterne
familieme har vemet megetom, og derforer der rigbevaret.
tig mangeoriginaleamagerdragter
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Tirnby-dragten
TAmby-dragten
tilhorer de sikaldte danskebydragter,
dvs.det er ikke de hollandskeindvandreresdragt,men
dragtensomblev baretaf danskemei sognet.
De to dragttyperhar dog mangefallestrrk. Grunddragtener densamme:sortkledesskort,sort silkeforklede, sort silkeliv og kirkehuen.Den storeforskel
ligger i de store,rige solvsmykker.Torkhdeme er
somregel storreendi St. Maglebyog Dragsr, og er
sjaldent broderet.

Karen
Fra venstre:Aff Corneliussen,
Sundbyvester,
Dirchsen,Tdrnby,NeelRaagaard,Tdrnby,Ane JaCa. 1902.Fotofra TdrnbyLocobsen,Sundbyvester.
kalhistoriske Samlinp.
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Her et af de smukkenutidigefotos af en modeli
TArnby-dragten.
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Hvorfor en bog om amagerdragterne?
I indledningentil bogenskriverforfattemebl.a. folgendeom, hvorfor de har lavet bogen:
Kendskabettil denmegetvanskeligelmnst,hvorledes
de forskelligeamagerdragter
samlesog beres, er altid
sketved mundtlig overleveringfra denaldre til den
yngregeneration.I dager derk-unfi personertilbage,
somi deresbamdomhar haft familiemedlemmer,
der
jrvnligt har biret dragterne.Man er snart ude i 3. og
4. generationsoverleveringog ved hvert generationsskifte tabesder viden.

Det er siledesvasentligt for amagerdragtens
videre
skabne,at denviden, der eksistereri dag,bliver nedfrldet og tilgrngeliggjort, siledesat dennuverende
og konrnende generationaf dragtbrugere- heri ogsi
- har en hAndbogi amagermedregnetfoikedansere
dragtensrette sammensetning.Ellers kan man frygte,
at dragJemelidt efter lidt vil andre karakter og fremtreedei en forfladisetform. hvilket vil v€re trist.
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf 1okalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJlO
2770KASTRI]P
TLF. 32 50 09 76

AsNnqcsrm:
MANDAG
TIRSDAG
FREDAG

16.20
12-16
12-15

LokalhistoriskSamlinghar desudenen fast
udstillingpi Kastrupgird:
Midt pi Amager
Kastrup Glas
Abent: tirsdag- sandag 14-17
onsdagtillige
19-21

