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DEN GLEMTE INDVANDRING
Svenskerepi Amagergennem350 Ar
Det er som regelkun den hollandskekoloni
i St. Magleby,man n&vner,nir man taler
om indvandrerepA voress. Denneindvandring,som ogsi kaldesfor lykkelig,
blev fejret med pomp og pragt i september
sidsteir.
Men der har i al ubemrerkethed
varet en
andenog mere kontinuerligindvandringtil
Amagergennemihvertfaldde sidste350 ir,
nemligaf svenskere.
I 1997gennemfores
en kampagnekaldt for
o'Nordiskhr 1997pA lokalmuseerog lokalarkiver", hvor museerog arkiver vil fortrelleom lokalenordiskeforbindelser.
LokalhistoriskSamlingi Tirnby har sammen med andre lokalarkiveri Kobenhavns
Amt valgt at srcttefocuspi voressvenskdanskeforbindelser.
I
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LokalhistoriskSamlinghar i samarbejde
med foreningenNordenvalgt at lreggeud
med en svensk-dansk
viseaftenonsdagden
19.3kl. 19 pi Hovedbiblioteket.
Her er deltagerneselvaktive.Den musikalskeledsagelsekommer der nrermereom senerei
pressen.
Hvis nogenliggerinde med svenskeviser,
man har sungeti familiensskod eller i
foreninger her pi Amagerobedesman
kontakteLokalhistoriskSamlinginden arrangementet.
Samtidigefterlyservi beretninger,erindringer og andetoder fortreller om svenske
familier, der er kommet her til kommunen.
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Skdnskeflygtninge pd Amager i 1600-tallet
Danmark var i krig med Sverigeflere gange i 1600-talletog mistedebl.a. Skine, Halland og Blekinge.Svenskerne
satteind med
en hirdhrendetforsvenskningafde tidligere danske besiddelser.Danmark svarede
igen med at opfordre Skines indbyggere
til at flygte til Sjdland. De skinske flygtningeville i si tilfreldefi skattelettelser.
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Svenskangrebpi Amager 1659
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Der var flere tusinde skininge, der tog
imod opfordringen og flygtede til Danmark Det er blevethevdet, at hollenderne
i St. Magleby forstod at holde den svenske
flygtningestromvrek fra Amager. Men i
Tirnbys aldst bevaredekirkebog fra 16761692optreder der ikke ferre end 34 personer,der alle kom fra Skine.
Et enkelt regteskab blev indgiet nemlig
mellemen skinsk smedesvend
og en besovet eller'ofalden'o
kvindefra Sundby.
Hovedparten af de dsbte bsrn med svenske modre stirr opfort som uregtei kirkebogen.Det er mangetriste skebner, der dukker op mellem linierne, voldtagnekvinder
og kvinder, hvis kerester er dode og begraveti Skine. Et eksempelpi det forste er
: otFaderenberettesat vaereen rytter som
kom til hendei marken sammested ( Skine).Videre kenderhun intet til ham."
Det ser ud til, at de svenskeflygtningeblev
taget godt imod af befolkningen i Tirnby
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sogn. De fleste boede hos den lokale befolkning, der heller ikke sagdenej til at sti
faddere til deresborn.
Svenskerei Tdrnbyi 1700-taUet
Der er ingen tvivl om, at der ogsAi 1700tallet. var mangesvenskerei Ksbenhavnsomredet.I hovedstadenvar der en koloni
pi knap 2000 svenskere,de udgiorde 2oh
af befolkningenher. Pi Amager levedede
som fattige tjenestefolkog husmrendmed
og uden jord. Ved et kig i TArnbys kirkeboger finder man under uddeling af "de
fattiges penge" i begyndelsenaf 1700-tallet
flere skinske folk, der fir hjrelp hovedsaglig til betalingaf kister til deresdode.Under t'uagte fsdte" finder man mangeskinske kvinder, der var sogt hertil for at fsde
deres6'uegte'o
bgrn.
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Da Kastrup Vrerk blev anlagt i midten af
1700-talletblev der ansatmangefremmede
hindverkere, bl.a.svenskepottemagere.
Dissevandrendesvendeforsvandt fra oen
igen, nAr der ikke lengere var arbejde at
finde. Mange af tjenestefolkene
var sresonarbejdereeller 66trrekfugle",
de kom hertil
om foriret og tog hjem igen om efterdrret,
nir arbejdeti markerneli stille.
Stor tilgang i 19OO-tailet
Tilgangenaf svenskere
til Amagerfortsatte
og stegstot gennendettedrrhundrede.
pdr
Omkring 1800var 3/5 af tjenestefolkene
Amager af svenskafstamning.De danske
karle og piger foretrak at tjene i hovedstaden,hvor lsnnenvar storre.
oh aI
I6rene 1823-31udgorsvenskerneT,6
de dode mend i Tirnby sogn.De dodevar
tjenestefolk,husmrendmed og uden jord
pi Saltholm.
og nogleenkeltestenhuggere
6
Januar1997

El"r.ttst d4. , .

I 1868/69var der misvrcksti Sverige,og det
betod, at svenskerei stor stil udvandrede
enten til det forjettede land Amerika eller
til Danmark og Tyskland.Der var stor forskel pi disse udvandrere. Gik turen til
Amerika, var det som regelfamiliegrupper
med stor oppakning.Var milet Danmark
var det enligeunge mrendog kvinder med
en lille bylt toj som enesterejegods.Mange
i dennesidstegruppe havdemiske et lonligt hib om at vendetilbagetil Sverigemed
en god sum pengepi lommen.
De fleste blev dog boendeog giftede sig
med danskere.Overenstemmelse
i sprog og
kultur giorde det nemmerefor datidens
svenskeindvandrere at blive integret i det
'danske
samfund.
Industrien i Kastrup og bondergirdenei
kommunennod godt afdennearbejdskraft.
Enkelte opniede en forbedring i deres levevilkir og blev hindverkere og endog
girdejere.
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I 1901 var hele lUYo af befolkningeni
Tirnby sognafsvenskoprindelse.Et meget
stort tal ogsesetmed datidensojne.
Efter L. verdenskrig blev de okonomiske
forhold bedre i Sverigeog strommen begyndteat vende.

Smedeslregten
Fogelstromi Kastrup stammer fra Sverige.Den forste, Niels, kom
hertil i 1862.Smedien1920
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