
MANEDSBLADET

Jugt pfr Amqger og Sultholm
Nr. 9 Oktober 1997
Tirnby Kommunes

Lokalhistoriske Samling



Ee-*'24 d.. . .

Jagt pA Amager
JagtsEsonen er nu for alvor gaet ind, og derfor fortaelles i det fol-
gende lidt om, hvordanjagtcn pa Amager - og Saltholm -cr forgaet
gennem 1iden.

De kongeligc jagter
De danske konger har drevet jagt pi Amager siden det 16 arhund-
rede, hvor de var cne om jagtretten. Man udsatte flere gangc hjor-
tevildt, men dct var ingen store succes. Tii gengeld har ocns ha-
rebestand, altid veret beromt. Mange harer er blevet indfanget her
pA oen og udsat andre steder, bl.a. heh oppe pe Island og ogsi pd
Saltholm, hvor dc for 50 ir siden var en hel plage.
Men bestandcn er ogsd flere gange blevet slemt medtaget, flcks.
under Svcnskekrigene i 1658-61, hvor del var sA galt, at dcn dan-
ske konge i 1662 lbrbod beboeme pA Amager at "lcrnc en haic
dsd cller levende".
Frederik d. III (1650'eme) havde ikke den store interesse for jagt,
nen det havdc hans dronning, Sofie Amalie, lil gengeeld. IIun var
olie pa falkejagt i Nordsjaelland efter harer, der i forvejen var ind-
langet pA Amagor. Harejagten pa vores o foregik med bosse elier
mynder. Til det sidstc var Amager specielt velegnet p.g.a. det llade
terraen. Myndcr.jager eftcr ojne og ikke efter nesen, som de fleste
andre hunde. Jagten foregik til hcst, med helst flere mynder og et
par honsehunde til at finde og rejse harerne. Myndeme blev hos
rytteren, indtil haren lettedc, og ct hidsigt kaplob begyndte. Nar
haren var taget, matte jegercn skynde sig af fd den fra hundene
for, at de ikke skulle ltde den. Myndejagten odelagdc mangc af-
grodcr, men e1 totallorbud mod denne jagttbnn kom lorst i jagtlo-
ven af 1894.
Ovcrsvommelser og krybskytteri var arsag til, at harebestandelr
ind i mellem gik ned. I 1734 var del blevel se sleml at amagemes
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bssser blev forseglet og seglet matte kun brydes i nsdstilfalde,
Der blev ogsd fort noje kontuol ved Amagerport med, hvad der
blev udfsrt afvildt fra Amager.
I l8l8 blev der taget initiativ til at anlegge en storre skov pA
Amager, der i forvejen kun havde havde nogle smd lunde eller
remiser. Det var det Kgl. Landhusholdningsselskab, der stod for
anlreggelsen af den nye skov, der hk navnet Kongelunden. Sel-
skabet kobte 300 tdr- overdrevs jord af St. Magleby lodsejeme.
Men det tog sin tid inden, der kom gang i skoven, bl.a. fordi de
mange harer sdelagde de unge treer. Man matte ligefrem have
nogle smd gravhunde til at jage hareme ud af skoven.
Driften af skoven blev efterhdnden for dyrt for selskabet, sd i 1845
overtog kongen, Cbr. d. 8, Kongelunden.
Her blev det fo$te egentlige vilde fasaneri til.

Det kongelige fasanerie iJegerspris var ikke nogen succes, og det
blev i 1840 fl)'ttet til Kongelunden. Et par t,ander land blev opdyr-
ket med kartofler og boghvede, samt I tdr. land med berbarende
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buske, som foder for fasanerne. Fasanerne trivedes sa godt pa
Amager, at der blev ansat en fasanjrger, Chr. Frcderiksen. I{an
bosatte sig i den tidligere plantorbolig, som herefler blev kaldt for
Fasangirden, det senerc Jrgerhus. Den n),udnevnte fasaajeger
fik 80 fasanhoner og 4 haner til at supplere de daverende 16 ho-
ner i Kongelunden.
I 1840 blev de forste kongejagt pa fasan€r, afholdt i Kongelunden.
Der var efterhAnden 700-1000 fasaner og der blev skudt ca. 500.
Under Fr. d. 8 og Chr. d. 9 afholdtes der normalt kun 1 jagt om
aret. Kongen ankom i vogn med firspand, lakajer og alt hvad dertil
horte. Hestene blev opstaldet i Fasangarden, mens jagtdeltagerne
nod en drink ved rotunden midt i skoven, hvor der ogsa blev budt
velkommen. Mellem sateme bl€v vildtetsamlet, mest harer og fa-
saner, ved Lovenskjolds monument, hvor betjente sorgede for at
ingen lob med det. Ved jagten i 1879 deltog iovrigt prinsen af
Wales.
Den 4. nov. 1919 afholdtes den sidste kongejagt i Kongelunden.
Fasanedet blev nedlagt aret efter, hvorefter publikum fik samme
adgang til Kongelunden som til andre statsskoye. D€n sidste fa-
sani€ger i Kongelunden var Chr. Albrechtsen.

Jagtretten
Efter lov af 25 marts 1851 om jagtrettens aflosning og udovelse,
overgikjagten til grundejeme mod en 6rlig afgift eller en engangs-
sum. I loven var der dog cn speciel paragraf, der gjaldt Amager:
Salenge det Kgl. Fasaneri fandtes pa Amager, skulle det vere for-
budt for private pd oen at slqde eller fange fasaner.
Efter 1920 har jagten i Kongelunden v@ret dr€vet af det skovdi-
stritl, hvortil skoven horte. I tiden under Kobenhavns Statsskov-
distriLl (1962-75) afholdt man normalt en storre skovjagt om aret,
der blev i snit skudt 20-30 fasaner om aret i skovcn.
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Klapper i Kongelunden

Fasanjagtcn i Kongelunden 1938. Foran sidder drengene, der var
klappere

Helge Hjeds lotellcr ibogen "Til Ullerup" om dct at vrere klap-
perl
En stol begivenhed i byen tar den krlige klapjagt i Kongelunden,
der foregik den tredie onsdag i november. Jeg er kun i stand ,il at
berette om det set fra en klapper, da jeg kun har deltaget so en
sddan. Jegerne tar nedlemmet af en j aglfolening, og lal Ira bA-
de Ullerup, Tommerup, St. Magleby og enkelte f'a Kobenhavn.
Jagten blev ledet afskovrideren i Kongeltutden. H',:er jeger skulle
stille med to 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 meters indbyrdes afstand pd en sti, og pA et tegn
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gik vi fre xad gennem sAtun, idet ri med krpppe sloE pA buskc og
tr@er for at jage alt vildt op og frenad. Var skoven regnvdd, ttar
det en klam fornojelse. Ndr jegerne nu sksd det opjagede vildt,
1)ar det ogsA vorcs opgave at opsamle yildtet og folge eyentuelt
anskudt vildt.
SA bg vi opstilling forqn n@ste sAL og j@gerne gik fremad pdny
og tog opstilling. Saledes fortsattes der skoven igennem.
Frokosten rarede et par ti1@r. Hver klapper fik 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
parkeringsplads i hydset mldt i skoyen.
Nu |ar det sAdan, at det vat wdtaget, at der eksisterede et trend-
skab mellem drengene fra Ullerup og dem fra St. Magleby. Man
sagde, at en Krussemaglebyer skulle ikk brTde sig om at kore
gennen Ullerup, uden at hanfk en gang bank Og pd samtne md-
de kunne vi heller iA:kz regne med at kore uden risiko genten St.
Magleby. Sh da vi drenge havde spist vores madpal:.ker i pwillo-

en, sd beg)ndte den stole knmp ruellem Ulleruppere og St. Mag-
lebyere. Det var en drabelig kamp med fuzppe og slangebasser, og
vijagede hinanden i mindre flokke rundt i sko|en.
Nu lenge efter mindes jeg, at der yqr en stor del slarcspil i 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. Den-
gang jeg tar med, \)a/ udbyttet et par hundrede fasaner, nogle
sneppeL eI par r@ve og nogle fd 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 pA Saltholm udlejes til etjagtselskab afoens ejerlaug for
en anekke. Vildtet pa oen var tidligere et vigtigt supplement til
husholdningen for oens beboere. Beboeme blev dedbr ogsa tid-
ligt opl&rt i at behandle geveret rigtigl lbr hermed at undga
s$deulykker. Det fofteller Hans Zimling i sine nedskevne erin-
dringer. I-Ians Zimling fik allerede som 12 arig sit fomte j agtge-
ver, men havde inden da havde han provet at rense adskillige ge-
verer, nAr de voksne var kommet hjem efter velovcrstAet jagt.
Desuden var drengene ofte med de voksne pajagt og blev opleert i
hvordan man f.eks, skulle dekke sig, nir fuglen kom. De var med
pejagt i flere ar, for de selv fik lov atjage alene.

Kaninjagt pa Saltholm 1937. Fra venstre Gsorg, John, Svend og ?
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Strandjagten foregik fra en skydepram, og foran pd prammen var
et fordrk og bagved dette blev der sat en sk&rm, som jegerne
skjulte sig bag.
I Ludvig Svendsens bog : Fuglenes o i Oresund fra 1935, forteller
denne om vinterjagten pA Saltholm:
Jegeren placeres med hyidt Overtrekstoj i Sne eller Ishytter eller
i SlEdepram langs Iskantenfor at slg,de Vinteranderne, ndr disse
tr@kker langs Iskanten. I tidligerc Tid blev der ogsaa sktdt en
Del Vildsyaner herude, og SvanefrikadelleL roget Svanebryst og
Svanepolser var enfasl Ret pad Gaatdene oM Vinleren. Nu er
Svanerne t otalfre det,...
Langs Kysten ligger lige i Overfladen bestemte Slen, hvor Selerne
gerne vil ligge og dase. Med Forsigtighed kan man komme dem
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 slcyde flere Seler paa
en enkelt Jagtdag; nu skal man vere heldigfor at faa blot een. I
dag er selen ikke etjagtbytte lengere, da den blev totalfiedet for
en del Ar siden. Dengang Ludvig Svendsen varjager var krybsklt-
teri pA Saltholm et stort problem. Han skiver videre:
..der dri|es et til Tidel rct ondafiet KtlbslEtter| Landgang paa
Oen er forbudt fra andte Steder end den nordlige Barakkebro,
men krybslgttere gaar i Land, hvor det passer dem. ...Ofte har de
en Pram paa hver Side afOen, vcelger den nermsete til at for-
svinde i og henter den anden, naar de skal Hjem..Harer slcydes
ulovligt baade i Frednings-og Jagttid, og det ovrige t/ildt er og-
saa god Salgsvare. For et Par Aar siden ble| der taget to kryb-
slEttere, som hatde skudt Oens to tamne St aner; defk 250 Kr. i
Bode...
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Ludvig Svendsen i en skydepram ved Saltholm. Ca 1952
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460s4s

ABNTNGSTTD:
MANDAG 16.20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pd Kastrupgirdsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup GIas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Piydsen, Amager Standvej 350, 1.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenfllen.

t r  rAbent: Lordag og sondag l3-17


