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En af clisse sma g/ise smuttede fra nin far, og lob onkring ude i gdr.
dan. Den var bare sd sod og lyserod med en lille kralle pd halen. Fri.
stelsenfor at lade den vere, har veret for stor for min far. Han beslut-
rede selv at passe den. Den blev sd tam og kelen, sned sig necl pd ryg-
gen og ville klaes pd maven. NAr man talte til den, kom den lobende,
loftede de smd lyserode orer, iftede med dem og den lille krollede hale
og viste pd den mdde, at den yar hjertelig glad. Den blev gdrdens kale-
dccgge i monge mdneder. Fik navn og kom til at hedde Gysse. Gysse lob
frit ombing og fulgte i htelene pd mennesker overalt. Men tiden kom,
llvor ctet ogsa yet Gysses tur til at ende som slagtegis. Der tar ingen
pd gdrden, der kunne slagte den, for den kiggede og yiste angst, son
ont den forstod, htad der skulle ske. Den mdtte kores vek, sd andre
kunne slagte den, og der yar stol sorg tilstede. En ling er helt sikkelt -
grise kan smile, vise glede, lytte ogforstA.
Det var nodrendigt, at mennesker og dyr fk lot at have hver sinfunki-
on, ellers gik det galt eller trist. Men grisene havde det trods alt meget,
megel bedre dengang end de har i dag.

Kaj Olsen forteller om nogle drengestreger og om en"sort" gris
under besEttelsen, Han er fsdt ind i en glasmagerfamilie i 1903, og
han fulgte selv i sin fars fodspor og blev glasmager.
IJan forteller folgende:
Til stuelejlighederne i glasmagerreekkerne hofte en lille forhave, og tit
tantlige oyrige lejligheder et stykke jord som kokkenhave. Endelig
landtes en bygning, der indeholdt ca. 30 stalde - til grisehold for de,
.!er onskede noget sddant.
Lige over for skolen ld et lille hus, hvori der boede en aldre dame,
\amme dame hayde en gris ved siden af huset i en dertil indrettet stald.
I'i\)ar tre drekge, der dagligt benyttede denne stald som skit ested, nAl
vi i frikrarterene skulle have en smog. Dette havde sftet pA i ktng tid,
tlden der var sket noget hemed. lvlen en dag, vi stod med en smog der-

Oktober 1998
2



ovre, stak en af grisene tt),nen ud forneden. Da vi sA det stak vi en
brtendende cigdret imod den med det retultat, al grisen hylede af
smerte.
Da vi kom hen lil skolen, stod overlcereren lige inden for ldgen, og t:ed
siden af ham, stod - den gamle dame! Vi jlk besked pit at gd til nr. 3 fot'
at |enle der, ag lidt efter kon sir oterlcereren og .lamen, som fofit Jik
budt en stol, og sh Jik ti et t celdigt foredrag om mishandling af dyr.
Aldrig lnr nogen tab sA rammende, Ejort nig sA flor og fAet mig til dl
skamme mig sit meget sam vores overlcerer. Og atdig har en endeftrld
r.erel merc \jelfortjent end den, vi fik denne dag.
Jeg har aldrig mishandlet dyr siden.

Under besteltelsen opievede Kaj Olsen folgende:
Pd glastczrket i Ejby arbejdede en mand, der slagtede grise hjemme, og
han tilbsd os kob ctf en gris. Jeg spelaierede lcenge over det, men blev
sd enig med en kollega om, al li skulle dele en hel gris, - del rar Jor
ovigt lige op til jul. I:i havde regnet med, at han lag den med til glas-
1)e&et i Ejby, stt kunne vi trdnsportere den i sponogn til Amagerba-
nen, og herfra Jd den helt hjem. Men manden rille sandelig have, at \i
sel\) nodte fren i Visinge, h|or han boede.
En mandag kort for jul korte ri sd fra glasverket til lisinge pA cykel

for at hente grisen. Vejret var godt, der li et tyndt lag sne pd ttejene,
nen det generede os ikke. Da Ni kom til stedet, var dlt klart, grisen \,(r
slegtet og haberet, og hret halrdel pakket i to rene s.ekke. Vi Jik ht,et
sin lagt over sl.)ret pit cyklen - med onsket ou dt kamtne godt hjeu og
sd stdrtede ri med godsel.
Da.,i havde cyklet i et ktatters tid, bemccrkede lygterne frd en bil,
der kon imod os. Der var kun to muligheder: Enten var det Politiet el
ler ogsA \ar det tyskerne, andre kunne man ikke vente at mode i bil.
Ili ncermede os hinanden, og vi kunne konstatere, ot det rdl' politiet. De
rar lirtigt ude afbilen, og den ene havde en hund med.
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"Det yar dog tatans", mumlede vi til hinanden, ,,nu 
ryger grisen!" -

"og en bode i tilgift!"
De kom over imod os, og sd sker det, at jeg genkender politimanden
med hunden. Han havde for veret ansat i Kastrup, og - rtkjeg at vide -
var nu ble\tet forJlyttet til Rodoyre. Vi harde spille! musik sammen, me_
dcns han var i Kustntp. P.g.a. a,{ norket havie han ikke genkendr nig.
men det gav et s@t i ham, da jeg sagde: "God aften D......, kan nin
trceffe Dig her? " Fra forste fcerd havde han kikket me$ pA scekken. cler
ld pd styret. men nu sA han op pit mig og udbrod. Hvad fanden, - er
det Dig Ka| - det er vel nok lenge siden", og tryk*ede mig i hdnden. Vi
Ialle lidt om "dengang", og han fk at r)ide, at jeg for tiden arbejdede
pd Ejby Glasverk, - alt inens han hayde besvcer med at holde hunden
y@kfra yore sekke.
Efter enforklaring til sin kollega, on at jeg l)ar en gammel ten af ham -
og lidt omvores musik tog han afsked med os medfolgende ord: ',Kom
ntr godt hjem med arbejdstojet i s,eA:kene, og har det godt", sd korte de,
og vi Andede lettet op.
Det var denforste og sidste hjemmeslagtede gris, ti kobte trnder bigen.

Akel Theisen, fodt i 1908 og opyokset ved Amager Strandvej for-
tEller i bogen "Amagerborn er 1900 forteller om hjemmeslagtnin_
gen:
En in[eressan! foreteelse yar den delvise seluforsyning, der fandt sted i
nin barndom. Pd bondergdrdene var det jo ganske selvfol,

Oktober 1998



Der er blevet slagtct gris hos fanilieme Jensen og Sorensen i Kastrup
Ca. 1920

geligt, men i de jordlase huse hd|de ri .lhid en ot opfodt-e. Forst pd
sommeren ko bte nin ./otler for kr. l ,5 0 en pattegris oppe i Maglebylille,
der dengang var en stor landsby-. Gtiscn, sont tti born gik og kelede for,
blev sdfodret op, sir den blev et orclentligt 'slagteein". Omltring mid
ten af noyember m|ne c|, kon tlen [okale slagter, og sd tar der t,celdig
"sh"ig og sl.,rA/", tlen clag hjennrcslagtningen fandt sted. Det 1)at rtlMt
lorligt clengang. Del ror hele festdage derpi med "fedtegrever" pd
borclet og blodpolser i lange bancr. (;t isen kom i saltetonden og fatt.e-
ret i lobet afNintercn.

HISTE
Indtil 1950'erne \ar hqsten Lnrnd\rjrl igt i amagerbruget. Man brlLgte
den fleks. ved ti lsi ining al mnlkcrnc. man plojede med hjallp af hestcn,
og man fik transportsrct sinc \arcr ind ti l  gronttorvet iKsbenhavn. He-
sten blev ogsa benlttet som tri!kkfali l i l  hakkelsesmaskiner, teerskev&r-



ker og bronde ved en sakaldt hestcomgang. Ilesten gik rundt og rundt
og trak cn bom- der sad pa et ston kamhiul. der igen dre\ et l i l le kam-
hiul pa en lang akscl.
I'i dc storrc gdrde havdc rnan lorudcn arbc-idshestc ogsa heste til finere
bfLrg. I ' .cks. t i l  skovture og fastclarrrsridning-
l)ct var ikkc alcne gardene. dcr hardc bchor lbr hestekrarfter t i l  trans-
po11. l)roschcnle Iar datidens kollcklivc tralik. I Ierom fortlgller Kaj Ol-
scn bl.a.

' ' l lLrsscn" lra Kastrup ti l  Christianshavns'l i)rv i
votncn nred'-' l ' imc Irctcr" pi bLlk!icn. I1)to Cilrl

datidcns sprog: Time-
Flensburg. Ca. 1900.



Kaj Olsen:

Forbindelsen med Kobenhavn foregik dengang med et hestekoretoj
(bussen), en charabanc med J hest for. Rtlten gik fra Kastrup Havn til
Chr. Havns Torv et par gange om dagen, - men det almindeli4ste rar
nu, at man spadserede ad Kastrupvejen til Augustagade, htor sporvog-
nen dengang havde endestation

Bonderne slog "katten af tonden". De |ar ifort hoje hatte og skjo e-
.Ermer, - og var naturligvis idende pd heste. Delte sidste forcgik ftrste-
lavnsmandag i " Kastrup Lund". Forud for tondeslagningen hatde
"tondekarlene" - med musik i spidsen - aflagt besog i de mange bonde
girde, der pd den tid fandtes i og omkring Kastrup.

Med vinteren og dens megen sne, som dengang fk lor at ligge til den
smeltede, lulgte mange glade timer for os born. " Fragtning" med slcede
efter hestekoretojerue f.eks. I/i slog et tov om bagakslen pi vognen, og
vi lamne jo selv styre sl@den.
KastnLp Lund bestod afen meget stor restauralion ued flere store loka-
ler, en meget stor dansesal og en keglebane. Samtidig landtes en del
vcerelser til bruglor overnatning samt en stor rcjsestald. Fontden alt
dette, hofie en stor park til, som igen var omgivet af mange store tr.eer.
I selve parkenfandtes gynger og slEdetelt foruden en del lysthuse samt
en meget stor gr@splene - og endelig en m siktribune. Langs den ostli-
ge side af parken fandtes smA forhojninger med bcenke, hvorfra man
havde udstgt over Oresund, ja, lige til Saltholn. Hret enesle sondag
sommeren igennen besogtes Kastntp Lund af mange mennesker, iser
sangforeninger fra Kobenhavn, men ogsA hestekoretojer, dende og
gttende fandt vej herti[.
Nu har delte dejlige sted ma e vige pladsen lor "Dan Llotel" og
"Kastnq Krogen".

Oktober 1998
,7



I-Iver landsby havde sin egen smed, ofte endda mere end en. Han repare-
rede bsndemes redskaber og skoede hestene.

Ellen Svenningsen er fodt i 1889 i Tarnby og blev senere gift med
smed Vilhelm Svenningsen iTommerup. Hun fortreller om sit l iv
som smedekone:
Ndr vores kunder skulle have 8 heste skoel, sendte min mand kunderne
ind til mig, sd de kune fir en titr rarmekaffe i ventetiden, indtil Vilheln
havde hestene parate. Det \)ar jo rart at sidde i varnen sd det var de
godt tiUreclse med. Det kostede ikke engang I kr. pr. sko til hesten, sd
det rar ikke dytt. Yi havde to svende og en dreng. De boede pit verelser
over smedjen og var pd kost hos os. Der var nok at la',)e for en smed i
gamle dage.
[i hatde et par gamle hesle henne lra Yestergdrd, der skulle skoes.
Nirr ejeren Tsnnes Nielsen kom med dem, sagde han, at vi bare kunne
slippe dem los nitr de var klar, sd de blev sat ud pd wjen og sd lob de
hjem, sddan var del i gamle dage.

lna Astorri kan huske livet ismedjen i Tirnby:
Pd den tid ( i 1940'erne) lit Englandsvej nrcd gd e ogjorder til begge
sider. Der tar endnu meget fit ejendomsbebyggelser. Man havde sta-
dtg,-ek hestevogne til transport af landblltgsvarer og til fnt bnrg. Me-
get fd hatde en automobil.
Smeden var en meget betldningsrtld hdndvcerker for bonderne. Allid
t'ar der redskaber, som skulle s@tles i stand til sonmerens brug. Selv
onkting hestevognenes hjul tar der jemringe, og de blev jo ved megen
brug slidt ned. Det var en stor oplevelse at vcere med til smeden. (Smed
Lindgreen der boede oppe i Titrnby lige wd Tdrnbyvej.
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Snrcd icn  i  V ihcrLrp .  lo50

l t  st, I lu t t i l | i rkc ctt ereh c!|, :r r ic t, l lar |n kncekket tand ptt en harve
ud ctf en kltnp glodcttLlc jcrn futtct uLl f iu essen med en lang tang.
Ilan Jbntrcrle Dtc.l en hdnDnct l)11 t:n.jernholt. og indimellem blev gen-
\|a]tdetl d)?lcl i  rrr irL.r 'a r l , l  s|r[ ,r l  I)t ' t  tctr herl igt at komme i1d i



smedjen, dejligt varmt, altid traylhed. llcendene bar tykke lcederforklce-
der, men tar ellers i skjortecermet. Der Nat ikke meget lys, lyskilden
kom Jra ild$tedet. Spcendende \)at det ogsd at se, en hest bliye skoet.
Forsl blet en masse hitd hud skttret af hestens hay. Sci blet der brtendt
i leslen df den hirde hud, taget mAl skoen. Ndr hesteskoen var for-
met, bler den shet fdst mecl som. Der var forskel pit tykkelsen af skoen
on det rar en arbejdshest eller jintbntgshest. En helt uforglenmelig
dttlQ tar der i smedjen.

Nlary Jensen har fortalt det fslgende om sin ven! Thorvald Jensens
barndom i Bryggergirden. Thorvald bley fodt i Kastrup i 1896,
hans far var fyrbsder pfr Kalkverket:
Thorvald lob tit byE ndet far folk. Bry-ggerens ho1)de heste stAende i
e hestestdld pA Sdlh'cerksvej, oE hyer dag ndr Thanald komJra skole,
hentede han en hesl der. Han var jo ikke ret stor, sA lldn kunne nLet;ten
ikke komme ap pA de store heste, men sd hayde han en stot kasse, som
han stillede yed siden af hesten, og pi den nfide kunne han kravle op.
Nir hon kom over pd den anden side af Saltvtzrksvej, ontkring ved to
tiden om eftermiddagen, havde den gamle fabrikrnt Flensburg sovet til
niddag. Ndr fabrikanten ho e Thonald rdbte han gerne: "llej jokey,
skal det vere en taore ellet en femore i dag". llu aJhang det lidt af
hvilken he"t, Thorvald havde: \jar det en der kunne lobe lidt, stt sagde
han Jbmore. l/ar det derintod en gammel hest, det luntede ufsted, sagde
hdn en laore. Sk tog den ganle Flensburg sin stok og gd,- hesten et lille
rap i rumpen, og sh lob den med Thorvald ned til Bryggergirden. Der
bler heslen sptendt for ligesom i en hestegang, som man havde i ganl
mel liLl, ag der red Thomctld sit rundt pA hesten og trak t,and op i en
stor tonde, der Jbrrynede hele Bryggergirden med vancl. De slculle bliye
vecl til ktnden var helt fuld, helst til den Jlod lidt aver. Dengang sparede
man Nand op lil, ndn skulle vaske. Sd stod der gerne etl tonLle nede i
girden, her samlede man regnvand op til dette formitl.



PA Sdhholm

Der udskibcs f irr fra Saltholm Ca. 192

Da Thorwld yar drcng /ik han nogen gtug lot til et tage over til Sa[t
Itoln ned Ilolnbttden, t1i.lrcsk ag koer skulle ytd grces derovre. Sd
ltjctlp han aed dt drie krealurerne ktngt ind pd oen. Kromanden og
krokonen derovre, de heclislnok Dirchsen hlev kaltltfor Ilolmekongen
og Llo[ntedronniryen. Krokonen rt altid srit god notl 'lhot'vald, han
behotede alth ig at lttta ntad nted, hun bercerle.le han. og lnn fk god
ntad tlcr. ;IJ og til skete .let, .tt de owrna ede pA,\aLllloln ogforst sej-
lecle ltjent ont morgenen
Ot]l elieitrel nLir kredturcrne:^k1t1le hjen igen. rar' torvald ogsi med.
Ilan ni have vu ct an rrlsli Llreng. for nogle af handerne ville altid ha
re hant ntecl. Ilt|t havrle to:{ pi Ltt indftugc lrcstettc, ltun kendte deres
ntnnt og t i t l . ; te, l t |eu d. l i Iharle. 1'honuld var iktc "^i i  stor, sd det tar
nterlieli.qt ut htut ku ne l tle ,:lc store heste. I]un /i[talte tuig, at en-
gung blet L{et et ./bt'fctt Ll.ligt lot denrejr pd SaLtltolnt og under sddanne
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LNejr stimler heste altld sammen. Pd oen yar der en lille saml[ng treer,
som man kaldte skoven, og tmder torden\rejret harde alle hestene sam-
let sig der, og her rar Thor-vald ved at blive klemt mellem de store dyr.
Ileldigvis kom der en og hjalp ham med at fd dyrene ind. Hyis han yar

faldet ned mellem dem, yar han sikket bleyet trampet ned.

Kaj Olsen fortzeller videre om dyrenes ophold pir Saltholm:
Havnen var ligeledes et yndet sted dt vele, - iser om fordret, ndr de
mange ki.eaturer (heste, koer, fdr og g(es) bleN sejlet tit Saltholmfor at
gresr^e der hele sommeren. Og om efterdrel, ndr de krtm tilbage, tar
der tit lejlighed til at ride hestene til de rcspekti\)e gdrde pa Amager -
og derved tjene en la-ore. Nitr fdrene kom hjem, skttlle de samles sam-
men pA stranden. De horte i reglen til pA den anden side af Kobenhatn
og shlle derfor drites igennem byen over Langebro. De nAfte blive pd
stranden til hen pi aftenen, da de jo ikke ktmne komne igennem, for
lrafikken tar ophort.
Det skete tft, ndr fttrene sitledes blev dreret igennem Alleen, at en ga-
dedor blet, [tbnet, og et fAr smLitede ind, - men sddan noget har folkene
selvJblgelig Jbrst fun.{et LLd afyed hjenkamsten!

KOER

De llesle gArde pi Amager havde nogle lA koef. De fik meget af affal-
det lia gronsagcrne, som var den vigtigste indteegtskilde for amager-
bondcrne. Overskydende nirlk blev solgl t i l  bl.a. mejeriet Vulkan.
Smonet krernede man selv heLt op ti l  ca. 1960. Det kunnc 1A en hel bli i
farve pi grund af hvidkAlsbladcne, som koerne var blevet lbdret med.
Det smagte lid1 slramt. og si matte man holde en pause et stykke tid.
L)ct var si-rligt et problem om vinteren, lbr i den ovrige tid gressede
koerne enten pi f icl ledcn c1ler pi Saltholrn.
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Aksel Skriyer forteller om kreaturernes grrcsning pi Tirnby Fel-
led  i  1930 'e rne :
lrra m[n barn- og ungdont husker jeg ]:elleden sont min foretruk e
tuuleplads. Det er is@r Tltrnby Fcelled, jeg tcenker pd.
I tretliyerne vdr Finderuptej : Nordre Strandvej en smal slaggevej ned
dybe grofter pd begge sider. Istzr den sldlige grotft, der farte hen til den
store molle ved tejens ende, t,ar dyb og far[ig, is{er nar tyndisen an1
interen stod op ad kanterne og gjorde den til en sand;t'relde.
For enden af tejen tar leddel, en brcd primilir ldge, der lorte incl til
fcelleden, der dengang tar ddskilt fra den tilstodende markjord alene
Ned et lat dige ned pigu itd pd krogede lrcgnspcele, en afsp(erring, so]n
ti ttden vanskelighed kunne forcere.
Fru leddet falts.tlte |ejen n@m1esl sam el spor mod slran.lkdnten et p(r
lntndrede meter ude. Pd hojrc side ver lvlejlghrds Ftelled og pit venstre
side Titrnby Ftellecl, n^om i tek';lende bredde strakte sig nod syd helt ud
mod Kongelunden. I den lavvandede strand ltt Koklapperne, de lare
oer, der endnLt ses som s\)age .forhojninger i leftenel.
Fcelleden var flad som en pandekage, dog med enkelte kunslige Ja loj-
ninger, is@r af ntililer oprindelse. Sonmeren igennen rdr den hjem-
sted Jbr kreaturer ag heste, son vi fercledes helt naturligt imellent. Ty-
pisk kttnne der vtere 3 140 utgkreattLrer ag 1A 50 heste, tilhorende de
sj':ellandslte landboforeninger, tler lejede grtesningsretten art Tdrnbv-
bonclerne. Spcendendc var det, n;tr dyrene ankon ont fd'Aret. Sa rar
dlle Ii born pd pletten. LastbiI efter ldstbil, inclreltet til kredturh'ans-
pu't, dJleverede deres tLregerlige last affordrskirtle t{yr, der straks log

ftt pit den nyerlwervede frihed ned bukkespring og alskens gebarder.
Det var absolut ikke nindre spendende, nttr de skttlle hjem igen. EJier
ntineders frihed tar cle nennesl halutilde, og de medhjtelpende ttnge
mennesker gav ikke l'esten,^ crtvhovs negel efier. mens ri born siL be
undrende til og hjalp efter [:edste evne, nltr de stakkelg d,-r skrle.fan
ges,.fordeles og pd tognene lgen. I de lidligste dr wtr der ogsd nn[ke-
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koer p& ftelleden. Der var wl 25-30 stykker, der horte tit pi forskellige
af Titrnbys gitrde. De skulle malkes morgen ag aften. De blev derfor
hentet af ragteren sidst pA dagen, hvor de stod brolende ved leddet og
lentede. Turen gik sd i losdrift ad Ndr. Strandvej, Olie;fabriksvej, Sme-
dekersvej, Englandsvej, Titrnblvej og Amagerlandet'ej , hvor den en-
kelte ko pd forunderlig vis selv fandt ud af, hvor og htornhr den skulle
dreje aJ til sin ejermand. De blev slt pd g&rdene efter malkning, og rue-
ste morgen gik tLren sa den modsatte Nej erter morgenmalkningen. Den
mesl hdndgribelige erindring for mig i den Jbrbindelse er nok mine cy-
kelture til og fra Td.rnby Skole i. begyndelsen of trediverne, hvor ti af og
til kom /or skade at cykle gennem frisk aflagte kolorte fra dyr, hvis ma
te ntiske ikke tar i perfekt orden! Stcenkklapper tar ikke opfundet.

Ellen Svenningsen fort?eller om sangen om Bojers ko:
Da den ganle lczre Branmer trak sig tilbage kam i stedet Petersen,
Kaj's far. flan hatde keppen med, det rar de ikke tant til, den gamle
Brammer lod dem omtrent gore som de ville. De sang om Bojers ko, det
tar en vild ko som de ikke kunne fange om efterareL de kqrte fre mand
i vogn ud for at fange den, men de kunne ikke. Sd tar der en dreng, An-
ders Syendsen, han kravlede ap i peletr.eet og sad der og sang om
Eojers ko- Skolelceren kom forbi og sagde at hris han kunne synge den
fra ende til anden sk le hdn fA fri resten af dagen og det kunne han,
det var origfualt pa den tid at lare sAdanne en sang. Det r)a/ ./lnde$
Stendsen pd Nordregard. De rar nod til at s$tde koen, den kunne ikke
fanges og de var bange for den, det yar Edvard Gertsenfrd St. Magleby
der giarde det, det tar engang i 9a'erne.
Sangen om Bojers ko er forfattet afChr. Pedersen og er blevet sunget
prt Rode Kros teater.
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Mel : Sk?erslibervis€n
Tenk en nand her af vores rnidte,
han havde sku eD dejlis ko,
men en dag ku han den inte hitte,
jes lw€r ej - nsh. pA nin tso.
Os hele byen hj,elper BOJER,
mer tank, o skrEk - ja hojst fatal-
thi man opdager, da man soger,

. at koen den er blevetr gal.
Den vil stange
ej la'e sig fanse,

, neh, den var bleven bang€,
bisses'over stok og sten.

Skrek og radsel den udbredte

til at dJebe der Inan sig beredte,
og rusted'sig i by og land
Med leer ho!,v, gleb og hakk€
i sluttet trop man huligt star,
selv €n ned bosse pd sin nakke,
hrn havde lant den hos Raagaard.
Og de sleb kniv€,
og d€ sleb sakse,
sakse og knive slibes,
her er sk?erslibernandl

Hele dage nan tlred'
p, mrrk og €ng i regn og slud;
PETER ANDERSEN rrorjeg i.red'
pa den to, halrrredie skud
Men koen den blev bar€ gnaven,
fordi man huUeed dens skind,
til vejN den loftede se halen
og fo'r i hast pa BOJER ind.
Og han blev bange.
den sk le stange,
ej rllde hrn den fange,
men soste ved et vandhul skjrl.

ib landr  h\er  kv inde brm og mand om a.  de1 .kak og den malo ' ,

Imod HANS ANDERSEN sig vendte
i strakt galop den \'.rede ko,
In€n ner afmrJken han hurtig rendte,
i stikken lod har sine trasko
HANS OLSEN, som sku' koen genne
med softespaden, var ej sen,
pe FISCHERS vogn en ptads at finde,
helt trostelmed "En lill€ en";
thi han blev bange
den sku' lum slange,
hvis han den ville fange,
derfor hop' han til fischer op;

Til Store Magleby var'et rygted'

EDVARD GJERTSEN dog ikke ilygted'
nej tv€rtimod hans fingre k1or.
En skome dag da ser han raden,
den sbrer mod ham lise lukt,
se deNed fik den ossa skaden,
et slimt, et knald - og den var skudr
Os def blev slade
og 1ifd os gamnen.
alle strommede de sanmen,
endt vaf al skr€k os nod.
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I'ONS
Der var mange, der holdt hons i gamle dage bAde pd gdrdene og
ved husene. Det var ikke rene racer men en meget broget skare. De
haner, der fik lov at leve, blev udvalgl efter storrelse og farvc.
Honseflokken fik lov at ga ude. Om vinteren var moddingen den
foretrukre plads, for her var bade fode og varme. Nar det var sAtid
og kartoflerne skulle hgges, blev honsene dog lukkct inde, fort&l-
lcr Jan Dirchsen i sin bog: "Hollenderbyen og dcns mennesker"
l ia 1982.
I slutningen af 1800-tallet dukkede dcr lerkreavlerforeninger op.
De beskeftigede sig med de rene racer, avling afnye, afholdelse af
udstillinger m.m. Amagerlands Fjerkrravlcrforening blev stiftet i
1894.
Nedenfor fortaller Ina Astori om honseringe, de blev anvendt til
meorkning af honsene, sA man kunne aldersbestemme dem. I
1930'eme blev ringene populere blandt bom og i l950 eme kom
de i produktion som legetoj.

Reinhard Rasmussen fortrcller bl.a om sin barndoms hons i
Maglebyli l le i slutningen af 19206rne:
trli boede i et strdtekt hus med udhus. I trdhuset var der hestestald,
hesten vi havde var en nordbagge. I stalden var der ogstt en ge-
deb k, det yar min broder Ejlers. Den hatde han byttel sig til for
en sabel.
I den ene ende af stalden havde honsene sine redekasser og lige
udenfor var honsegdrden. I udhuset var der ogsit lokum - ogsd
kaldet retirade. l)er var en tenmelig stot g/L!t1d til, sont blev dyr-
ket.
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Honselus
Jeg lttut huske, at retlekasserne engang 1)dr lagt uclenfor. Der
sktLlle gores rene og bicltes. ] en reclekasse yar clet.tre rum, sa i

.jj '

l )cr '  lbdres hons pi i  Nora-lcrs minde ca. 1920

nin Jdntusi vat t{et e JhNetnaskine. Jeg har nok cret ca. 5 ar
tteng.ng. sA jeg sdtte lttig op i det nidterste nun og legede flyver
ctg.jeg hor sikkert ltuJi (lat !'jort. Jletl da nin mor sd, at jeg sad i
rctekassen, vu tlet sjote frtrbi, for redektssen var;ftLld af hon
se/ts og det r(u'dlt nit toi ogsA. ,\A jeg matte af nted alt tojet og
ntot brctntlte ./et aLlrant rcn ucle i girden. Jeg kont op i en balje
ratd og bler, :ikrubbet o\'.t del hele. Det /bregik ogsd i gdrden.
I Iutt htu yceret tossct. og jeg har nokJiet et par.flade

l lomcnc pa gardcnc vaf opliudsomme. ndr dc skullc f inde pii nye
lcgc cller l inde ting- dcr kunnc bcn)ttes hcdil. lna Astorri lbrlrrl-
lcf onr honscrinscnc. dcf \ar ct ] irclet slykkc lcgctoj.
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Ina Astorri fortEller om honseringe:
Hvis honsene hwde ldet nye honseringe sat pa, mdtte en af os
holde ragt for ik:ke at blhte opdaget afde voksne. De andre gik ind
i hsnsehuset, indfangede honsene med. en lang krog, der lige pas-
sede til en honsefod og aftog honsefingen. Vi mA e altid passe pd
ikke at t6ge for mdngq sd blev det jo opdaget. Det stovede og rte-
rene stod os om orene. Sd op pd holoftet for at dele rovet ogvores
honsekrpder voksede pd forunderlig vis. Sd.danne ting kunne fore-
gi ret sd lydlost.

KATTE
Cardenes katte havde en funktion; at fange de mange mus. De fle-
ste var, som det fremgar af nedenstaende, vilde og blev ikke holdt
som krledyr, sidan som man ser det idag.

lna Astorri forteller:
En rigtig spendenfu tid var ndr de ilde katte havde JAet killin-
ger. Der var mange vilde katte pd gdrden, de var gode til at holde
bestanden af rotter og mus v@k Kattene var meget dygtige til at
gemme deres kiLlingereder. Altid oppe pd ho eller halmloftet. Dis-
se ho- og halmlofter strakte sig over lo og lade og stalde. Netop
der samlede man korn og andre afgroder til dyrene i hele vinter-
perioden. Men jagten pA ka ekillinger foregik ahid i fordrs eller
efterdrsmdnederne. Om fofiret var det sverere for kattene at
gemme deres killinger for os born. Som smA detektiwr gik vi pA
jagt. Vi sad mange gange musestille i timevis for at lytte os frem
til, hvor de var. Ndr vi var heldige at hore de smA piv, rar det sA
hjertet bankede. Vi hdbede de var uden ojne endnu, for sd tar de
lettere og fr op. Hvis de hade Jdet ojne ma e vi ha\)e fat pA rykke
arbejdshandsker, for de hvesede, bed og kradsede. Den vilde
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F or sidefot o : Fru Ous c her P eters en fodrer
hons i gdrden tilvilla "sovang", ca. 1890



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ IO
2770 KASTRUP
TLF. 32 46 05 45

AgNnicstto:
MANDAG 16.20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pt Kastrupgirdsamlingen:
Midt pfr Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pi Plydsen, Amager Standvej 350, 1.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Fra Sverige til Tirnby.
Abent: Lordag og sondag 12-16


