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Amagerdragterne
-deres historie og brug

Emnet for denne mAneds Glemmer du... er den nye
bog om amagerdragter udgivet i anledning af 47 5 iret
for de hollandske indvandreres bosattelse pi Amager.

Bogen er skrevet og fotograferet af Birte lljorth,
Dirch Jansen og Lisbeth Moller. Bogen er pi 150 si-
der i et meget smukt lay-out. Der er mange flotte far-
vebilieder. som illustrerer teksten i rigt mil.

Bogen koster 198 kr. og kan, silange oplag haves,
ksbes oi biblioteket.

Vi kan desverre ikke i dette blad gengive farvebille-
deme, men nedenstiende er blot en af de mange gen-
givelser fra bogen af gamle stik. Dette er af Rieter fra
o. 1800.



Den tidlige amagerdragt

Birte Hjorth stir for afsnittet om den tidlige amager-
dragt. Heri redegores for den historiske sammenhang
for holleendemes indvandring, og vi horer om kilderne
til dragthistorien.
Birte Hjorth har med vanlig gnurdighed dokumenteret
sit emle med mange udforlige referencer til kilder, og
hun kan derfor ogsi krydre sit emne med pudsige hi-
storier som den om Mette Ssrensdatter fia Sundbyve-
ster og Malene Nielsdatter fra Kastrup.
De to amagerkoner var mandag den 13. maj 1176 om
eftenniddagen ude p& Norrebro. Her observerede de
en anden amagerkone, som der imidlertid var noget
mistenkeiigt ved, for hun var ifort helligsdagstoj,
sksnt det var mandag. Desuden si hun si underligt
byltet ud. Dette mitte opklares, og det viste sig, at pi-
gen var en tidligere tjenestepige hos Theis Willumsen
i Hollaenderbyen, hvor hun havde stj ilet tojet. Den
20-irige pige mitte en tur i Christianshavns tugthus
efter dommen ved St. Magleby ret 26. september
7776,
Si sidan kan amagerdragtkendskab ogsi resultere i
pigribelse af tyve.
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Endnu et stik af Rieter fra o. 1800, der viser en pige
fra Tdrnby sogn, der selger grontsager.
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Den tidlige dragthistorie er opdelt i en beskrivelse af
kvinde- og mandsdragten. Vi far detaljerede beskri-
velser af dragtemes anvendelse og tilbehoret til drag-
teme medtages ogsi. Man f&r hermed en grundig gen-
nemgang af de mange fagudtryk for dragtemes enkel-
te dele, og hvordan og hvornar de benyttes.

Der er forskel pi dragteme i de enkelte sogn, og mel-
1em de danske og de hollandske k-vinders brug af far-
ver og tilbehor. Mandenes dragt var inspireret af
spansk mode fra 1500-tallet med de korte posede buk-
ser og kofte troje. Den karakteristiske floshat, en bli
flosset hat, der kan minde om en komblomst, er blevet
amagermandens kendemrrke.

Gift mand fra Hollenderbyen i sandagsdragt med
floshat. Fra Thuras amagerbeskrivelse, 1758.
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Amagerdragter i 1800-tallet

Lisbeth Moller stir for bogens sidste to-trediedel, og
giver ligeledes en grundig gennemgang af amager-
dragteme for denne periode. Her er ogsi en opdeling i
en kvinde- og en mandsdragt beskivelse, men des-
uden er ogsi medtaget et afsnit om bomenes toj, som
nu begynder at blive beskrevet i kildematerialet.

I defte afsnit dokumenteres teksten elegant af foto-
grafier afnulevende modeller, som ifort forskeliige
amagerdragter er placeret foran et spejl, saledes at
dragterne kan ses bide forfra og bagfra. De fleste fo-
tos er gengivet i farver, si dragterne rigtig kan komme
til deres ret. Der er ogsi fotoserier, som folger pA-
klaedningen af modelleme, siledes at f.eks. den
komplicerede proces med at srtte hovedtoj og tor-
kkde kan folges noje.

Bogen slutter med gode rid og vejledning til, hvordan
de mange dragter i privateje opbevares bedst muligt.
Det fremgar nemlig, at amagerdragterne er noget, som
familieme har vemet meget om, og derfor er der rig-
tig mange originale amagerdragter bevaret.
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Tirnby-dragten

TAmby-dragten tilhorer de sikaldte danskebydragter,
dvs. det er ikke de hollandske indvandreres dragt, men
dragten som blev baret af danskeme i sognet.

De to dragttyper har dog mange fallestrrk. Grund-
dragten er den samme: sort kledesskort, sort silke-
forklede, sort silkeliv og kirkehuen. Den store forskel
ligger i de store, rige solvsmykker. Torkhdeme er
som regel storre end i St. Magleby og Dragsr, og er
sjaldent broderet.

Fra venstre: Aff Corneliussen, Sundbyvester, Karen
Dirchsen, Tdrnby, Neel Raagaard, Tdrnby, Ane Ja-
cobsen, Sundbyvester. Ca. 1902. Fotofra Tdrnby Lo-
kalhis toris ke Samlinp.
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Her et af de smukke nutidige fotos af en model i
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TArnby-dragten.



Hvorfor en bog om amagerdragterne?

I indledningen til bogen skriver forfatteme bl.a. fol-
gende om, hvorfor de har lavet bogen:

Kendskabet til den meget vanskelige lmnst, hvorledes
de forskellige amagerdragter samles og beres, er altid
sket ved mundtlig overlevering fra den aldre til den
yngre generation. I dag er der k-un fi personer tilbage,
som i deres bamdom har haft familiemedlemmer, der
jrvnligt har biret dragterne. Man er snart ude i 3. og
4. generations overlevering og ved hvert generations-
skifte tabes der viden.

Det er siledes vasentligt for amagerdragtens videre
skabne, at den viden, der eksisterer i dag, bliver ned-
frldet og tilgrngeliggjort, siledes at den nuverende
og konrnende generation af dragtbrugere - heri ogsi
medregnet foikedansere - har en hAndbog i amager-
dragtens rette sammensetning. Ellers kan man frygte,
at dragJeme lidt efter lidt vil andre karakter og frem-
treede i en forfladiset form. hvilket vil v€re trist.

Okober 1996



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af 1o-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

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

AsNnqcsrm:
MANDAG 16.20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling pi Kastrupgird:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - sandag 14-17
onsdag tillige 19-21


