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Jagt pAAmager
JagtsEsonen
er nu for alvor gaetind, og derforfortaellesi det folgendelidt om, hvordanjagtcnpa Amager- og Saltholm-cr forgaet
gennem1iden.
De kongeligcjagter
De danskekongerhar drevetjagt pi Amagersidendet 16 arhundrede,hvor de var cne om jagtretten.Man udsatteflere gangchjortevildt, men dct var ingen store succes.Tii gengeld har ocns harebestand,altid veret beromt.Mangeharerer blevetindfangether
pA oen og udsatandresteder,bl.a. heh oppepe Island og ogsi pd
Saltholm,hvor dc for 50 ir sidenvar en hel plage.
Men bestandcner ogsd flere gangeblevet slemt medtaget,flcks.
underSvcnskekrigene
i 1658-61,hvor del var sAgalt,at dcn danske konge i 1662 lbrbod beboemepA Amager at "lcrnc en haic
dsd cller levende".
Frederik d. III (1650'eme)havdeikke den storeinteressefor jagt,
nen det havdchansdronning,Sofie Amalie,lil gengeeld.
IIun var
olie pa falkejagti Nordsjaelland
efterharer,der i forvejenvar indpA
pa
langet Amagor.Harejagten voreso foregik med bosseelier
mynder.Til det sidstcvar Amagerspecieltvelegnetp.g.a.det llade
terraen.Myndcr.jagereftcr ojne og ikke efternesen, som de fleste
andrehunde.Jagtenforegik til hcst, med helst flere mynderog et
par honsehundetil at finde og rejse harerne.Myndeme blev hos
rytteren, indtil haren lettedc,og ct hidsigt kaplob begyndte.Nar
haren var taget, mattejegercn skyndesig af fd den fra hundene
for, at de ikke skulle ltde den. Myndejagtenodelagdcmangc afgrodcr,men e1totallorbudmod dennejagttbnn kom lorst i jagtloven af 1894.
Ovcrsvommelserog krybskytteri var arsagtil, at harebestandelr
ind i mellem gik ned. I 1734var del blevel se sleml at amagemes
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bssserblev forsegletog segletmattekun brydesi nsdstilfalde,
Der blev ogsdfort noje kontuolved Amagerportmed,hvad der
blevudfsrt afvildt fra Amager.
I l8l8 blev der tagetinitiativ til at anleggeen storreskov pA
Amager,der i forvejenkun havdehavdenoglesmd lundeeller
remiser.Det var det Kgl. Landhusholdningsselskab,
der stodfor
anlreggelsen
af den nye skov,der hk navnetKongelunden.
Seljord af St. Maglebylodsejeme.
skabetkobte 300 tdr- overdrevs
Men det tog sin tid inden,der kom gangi skoven,bl.a.fordi de
mangeharersdelagdede ungetreer. Man matteligefremhave
til atjageharemeud af skoven.
noglesmdgravhunde
Driftenaf skovenblevefterhdnden
for dyrtfor selskabet,
sdi 1845
overtogkongen,Cbr.d. 8, Kongelunden.
Herblev detfo$te egentlige
vildefasaneri
til.

Kongejagten
i Kongelunden
november1917
Detkongeligefasanerie
iJegersprisvar ikkenogensucces,
og det
blevi 1840fl)'ttettil Kongelunden.
Et part,anderlandblev opdyrket medkartoflerog boghvede,
samtI tdr. landmedberbarende
2
Oktober1997

E*nrr.z, d4. . .

buske,som foder for fasanerne.
Fasanerne
trivedessa godt pa
Amager,at der blev ansaten fasanjrger,Chr. Frcderiksen.
I{an
bosattesig i dentidligereplantorbolig,
somhereflerblev kaldtfor
Fasangirden,det senercJrgerhus.Den n),udnevntefasaajeger
fik 80 fasanhoner
de daverende16 hoog 4 hanertil at supplere
neri Kongelunden.
pa fasan€r,
afholdti Kongelunden.
I 1840blevde forstekongejagt
Der var efterhAnden
700-1000fasanerog derblevskudtca.500.
UnderFr. d. 8 og Chr. d. 9 afholdtesdernormaltkun 1 jagt om
aret.Kongenankomi vognmedfirspand,lakajerog alt hvaddertil
mensjagtdeltagerne
horte.Hesteneblev opstaldeti Fasangarden,
nod en drink vedrotundenmidt i skoven,hvorderogsablev budt
mestharerog favelkommen.
Mellemsatemebl€v vildtetsamlet,
saner,ved Lovenskjolds
monument,hvor betjentesorgedefor at
jagten
i 1879deltogiovrigt prinsenaf
ingenlob med det. Ved
Wales.
Den 4. nov. 1919afholdtesden sidstekongejagti Kongelunden.
Fasanedet
blev nedlagtaretefter,hvorefterpublikumfik samme
D€n sidstefasomtil andrestatsskoye.
adgangtil Kongelunden
i
Kongelunden
var
Chr.
Albrechtsen.
sani€ger
Jagtretten
aflosningog udovelse,
Efter lov af 25 marts1851om jagtrettens
moden 6rligafgiftelleren engangsovergikjagtentil grundejeme
der gjaldtAmager:
sum.I lovenvar der dog cn specielparagraf,
fandtespa Amager,skulledetvere forSalengedetKgl. Fasaneri
private
pd
at
budtfor
oen slqdeellerfangefasaner.
v@retdr€vetaf det skovdiEfter 1920harjagteni Kongelunden
Statsskovstritl, hvortil skovenhorte.I tidenunderKobenhavns
(1962-75)
storre
skovjagt
om aret,
distriLl
afholdtmannormalten
derblev i snit skudt20-30fasanerom areti skovcn.
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Klapperi Kongelunden

Fasanjagtcni Kongelunden1938.Foransidderdrengene,der var
klappere
Helge Hjeds lotellcr ibogen "Til Ullerup" om dct at vrereklapperl
En stol begivenhedi byentar den krlige klapjagt i Kongelunden,
derforegik den tredie onsdagi november.Jeg er kun i stand ,il at
beretteom det setfra en klapper, da jeg kun har deltagetso en
sddan.Jegerne tar nedlemmetaf enj aglfolening,og lal Ira bAde Ullerup, Tommerup,St.Magleby og enkeltef'a Kobenhavn.
Jagten blev ledet afskovrideren i Kongeltutden. H',:erjeger skulle
stille medto klappere.
Vi madte sd om nlorgenen til klapjaglen, og vi klappere tog
spendt hinanden i ojesyn og vurderede styrkeforholdet. Vi stillede
op med et p(1r metersindbyrdesafstandpd en sti, og pA et tegn
4
Oktober1997

Elz'4t'4o. d4, , ,

gik vi fre xadgennemsAtun,idet ri med krpppesloEpA buskcog
tr@erfor at jage alt vildt op og frenad. Var skoven regnvdd, ttar
det en klam fornojelse. Ndr jegerne nu sksd det opjagede vildt,
1)ardet ogsA vorcs opgaveat opsamleyildtet og folge eyentuelt
anskudt vildt.
SA bg vi opstilling forqn n@stesAL og j@gerne gik fremad pdny
og tog opstilling. Saledesfortsattesder skovenigennem.
Frokostenrarede et par ti1@r.Hver klapperfik 5 kr, en sodavand
og et stykke sandkage. Jegerne spiste pd Kongelwdsktoen, en
strdt@kt bindings\)elksbygning, der dengang ld, l^)or del nu er
parkeringspladsi hydset mldt i skoyen.
Nu |ar det sAdan, at det vat wdtaget, at der eksisteredeet trendskab mellem drengenefra Ullerup og demfra St. Magleby. Man
sagde,at en Krussemaglebyerskulle ikk brTde sig om at kore
gennen Ullerup, udenat hanfk en gang bank Og pd samtnemdde kunne vi heller iA:kzregne med at kore uden risiko genten St.
Magleby. Sh da vi drenge havde spist vores madpal:.keri pwilloen, sd beg)ndteden stole knmp ruellemUlleruppereog St.Maglebyere. Det var en drabelig kamp med fuzppe og slangebasser,og
vijagede hinanden i mindreflokke rundt i sko|en.
Nu lenge efter mindesjeg, at der yqr en stor del slarcspili det Vi
jagede hujende hinanden, men direkte nerkamp med krcppene,vi
tar udrustede med, blev altid undgdet.
Ndr jagten var blevet blest af, blev lildtet lagt til parade. Dengang jeg tar med, \)a/ udbyttet et par hundrede fasaner, nogle
sneppeL eI par r@veog noglefd harer.
Inden auldionen startede, blev to fasaner udleveret til far
(skolelerer Chr. Hjeds i Ullerup) og frk Schjorring (lererinde i
Ullerud.
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Jagtuetten Saltholmudlejestil etjagtselskab
afoensejerlaugfor
enanekke.Vildtetpa oenvartidligereet vigtigtsupplement
til
husholdningen
for oensbeboere.Beboeme
blevdedbrogsatidgeveretrigtigllbr hermedat undga
ligt opl&rt i at behandle
s$deulykker.Det foftellerHansZimlingi sinenedskevneerindringer.I-IansZimlingfik allerede
som12arigsit fomtej agtgever, menhavdeindendahavdehanprovetat renseadskilligegejagt.
verer,nArdevoksnevarkommethjemeftervelovcrstAet
Desudenvar drengene
oftemeddevoksnepajagtog blev opleerti
hvordanmanf.eks,skulledekkesig,nir fuglenkom.De var med
pejagti flerear,for de selvfik lov atjagealene.

Kaninjagtpa Saltholm1937.FravenstreGsorg,John,Svendog ?
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Strandjagtenforegik fra en skydepram,og foran pd prammen var
et fordrk og bagveddetteblev der saten sk&rm, somjegerne
skjulte sig bag.
I Ludvig Svendsens
bog : Fugleneso i Oresundfra 1935,forteller
denneom vinterjagtenpA Saltholm:
Jegeren placeres med hyidt Overtrekstoj i Sneeller Ishytter eller
i SlEdepram langs Iskantenfor at slg,deVinteranderne, ndr disse
tr@kkerlangs Iskanten. I tidligerc Tid blev der ogsaa sktdt en
Del Vildsyaner herude, og SvanefrikadelleL roget Svanebrystog
Svanepolser var enfasl Retpad Gaatdene oM Vinleren.Nu er
Svanernet otalfredet,...
Langs Kysten ligger lige i Overfladen bestemteSlen, hvor Selerne
gerne vil ligge og dase. Med Forsigtighed kan man kommedem
paa Skudhold med en mindre Motorbaad eller SlEdepram.Selvom
Selen ikke rammes i forste Skud, har den langt ud til det dybere
Vand, og der kan blive Anledning tilflere Skud ved at forfolge
den. Tidligere var det iLke ualmindeligt at slcydeflere Seler paa
en enkeltJagtdag; nu skal man vere heldigfor atfaa blot een. I
dag er selen ikke etjagtbytte lengere,da denblev totalfiedetfor
en del Ar siden.DengangLudvig Svendsenvarjager var krybskltteri pA Saltholmet stort problem.Han skiver videre:
..der dri|es et til Tidel rct ondafiet KtlbslEtter| Landgangpaa
Oen er forbudt fra andte Steder end den nordlige Barakkebro,
men krybslgtteregaar i Land, hvor detpasserdem....Oftehar de
en Pram paa hver Side afOen, vcelgerden nermsete til at forsvindei og henterden anden,naar de skal Hjem..Harerslcydes
ulovligt baade i Frednings-og Jagttid, og det ovrige t/ildt er ogsaa god Salgsvare.For et Par Aar sidenble| der tagetto krybslEttere,som hatde skudt Oensto tamne Staner; defk 250 Kr. i
Bode...
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LudvigSvendsen
i enskydepram
ved Saltholm.
Ca 1952
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Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetaf lokalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 460s4s
ABNTNGSTTD:
16.20
MANDAG
TIRSDAG
12-16
FREDAG
12.15
LokalhistoriskSamlinghar desudenudstillingerpd Kastrupgirdsamlingen:
Midt pi Amagerog KastrupGIas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige 19-21
Og pi Piydsen,
AmagerStandvej
350,1.sal:
Kastrupfiskerne
og havnen,Plydsen,og
Stoppenfllen.
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Abent:Lordagog sondagl3-17

