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25 kvinder og meend i amagerdragt foran stuehuset pa NotdgArd
ved Amager Museumsforenings 100 ers jubileum den 23.9.
2001.
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Sondag den 23- september i dr fej-
rede Amager Museumsfbrening
sit I00 als jubilaeum. Dct blcv
blandt andet markeret med med-
lemmernes deltagelse i hdstguds
rjenesten i Sl. Magleby Kirke,25
afdem i amagerdragt.
Museunrsfbrcningcn blev dog
forst st i f tet den 17.11.1901, men
af praktiske og "vejrlige" grunde
valgte man en mildcrc mined.
Amager Muscumsforcning blev
dannet med det lbrmel dels at ind
samle genstande, der kunne belyse
Amagers historie, og dels at 11
byggel et museum. Tiden var in-
de, for det val f.eks. ikke l:engere
modeme dt gi mecl amagerclragt,
si opkobcrnc havdc let ved at
ovefiale beboeme pi ,len til at af-
handc dc ganlc dragter.

4llu.rrunrubegrubrt
i Banurarh
Museer kendes helt t i lbage t i lbagc
tjl 1500-tallet, hvol specielt f),r-
ster indrettede sakaldte kunstkam-
re eller raritetskabinetter- Det skc-
tc ud fia dcls cgnc interesser, men

lllll &r
ogsa for at oplyse om naturenes
og historiens nangfoldighed. I
Danmark blev de l'orste kunst-
karnrc oplottot i anden halvdel af
1500 tal let. Dissc samlinger kun-
ne indeholde etnograiiske gen-
stande, male er, ma'llter og antik-
viteter.
I 1807 blev der ncdsat en kom-
mission til "Olclsagernes Opbcva-
ring", og de lik stor betydning for
de kulturhisloriske museer. Det er
blandt andct dcnne kategori af
museer, Amagermuseet holcr til,
Flcrc offentlige specialsamlinger
blev etableret i lobct af 1800-
tal let, og de blev i  1892 samlet
under betegnclscn Nationalmuse-

Sarntidig var der opstaet flcrc pro-
vinsmuseer i de storre kgbstddcr
fra rnidten af 1800 tallot. De var
blcvct oprettet pA privat initiativ,
dercs hovedfomil var dog at sik
re oldsagcrnc.
Et gennembrud fbr indsan'rlingen
af dansk alnruekultur- korn i for-
bindelse mecl cn udslilling afinte-
riorer lia bonde og bor-genniljoer
pe Kunst- og Indr,rstiudstillingen I
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Kobcnhavn i 1879. I lcr blc\ haldc ojc for r igt igheden af l ir l
blandi andet Jan Wybrandts sluc keoplysning. Han ha\ de allerede i
lia en gard i St. lvlagleb], vist. 1899 \'eret rned til at stilic TArn-
Dcnnc stuc indgik i  Dansk lrolkc- by Sogns Folkebibl iotek. og her
rnuscum, dcr blc! oprcttct 6 iir cl: r,ar han cndtidcrc fomrand.
ter. i  1885. R uclo l l  Jorgcnscn diskutcrcdc tan-
I tlc cftcr{blgcndc ir blcv ilcr tlln- kcn om cr muscurn meo sln ver.
rlet en rekke mindre lblkenusccf lir-l'irtteren Holger Rosenberg. dcr
l i lNt og fremmcst ibycrnc. blandt.ndet var medarbejder ved

bladel "Dannebrog". Men Rudoll '
.lorgensen udbr-edte ogsl sine ide-

Il[Anlfttf b l 
cr til blandt andet medlemner al.

c(ryrcrscn cT rarnny \ogn{ | or-
- { l l l i t q f f l t l l l 5 f i : t  k ,h rh l i o tLk  nc ' r r l i e  l i t r c '  P  I .  Pc -

tcrscn fra Tirnbv og tomrcnrcstcr
Del var ikke en af dc incllixllo H ns Nissen 1i-d Kaslrup. Fra slar-
el lcr cn af"\ 'orc'som |lat) si l . lcf tcn \ar det tanken at placere el
hcrude. der lik ide- muscurn i 51.
cn til stiftelsen af \4aglcby. clcr si
Anlager Muscurns- den hollilndenles
lorening. eller som ankonsl i begylt-
dct hed dengang dclscn af l5{)(J
"(Jen Amagcrs Hi tallet. havde gilel
storiske Samling". Amagers kultur
og dermed Ama dets serpreg. Dcr-
gcrmuscct. Dct sy- 1br heDvenclte man
nes i1t v&re canLl. , l t  sig selvfolgcl ig t i l
pharrr. RudolfJor- .  l .r  " ":  .  ;  sognefbgeden d6r.

, l  ." , ,q$, ' i  !  ^., ,

blcl ansat pa glas- (itrtut t,hdt,t l?ttlt,(.1,,!ci\(n. Ieby kro clen
\ ' :erket i  1888. RtF Kt\  l r  ( ; t . t \ \ ( .k.  d.r  \ rr  nrni  l7. l  Ll90l .  h\or
dol l  Jotgensen dtnld!.r  t i l tut , l t , t \ l i ,1, t ine.n forst  I lo lgcr Ro-
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Arkiteh H. lYright s fo8lagf/a 1903/1904 til ek nusarmsbygning i hobrensk stil.
Folslaget blev aldrig rcalisera, i skna Uev gA en i Hoyengaden 12 i St. Magleby
Kobt.

ssnb€rg holdt et livligt foredmg
om skikkene pe
Amager og bagefto blev "Oen
Amage$ Historiske Sarnling"
stiftet. Sogrefogeden Crilles Zi
brandts€n blev formand og Ru-
dolf Jorgensen blev ikke glemt,
han blev valgt som seket@r. I ov-
rigt var alle landsbyer pA Amager
rgpr@senteret i bes$elsen.
St. Magleby Bylaug forerede for-
eningen en byggegrund til opfu-
relse af et museum. Museet skulle
opfores i holstensk stil, da rum-
mene i denne bygningst),pe ville
verc mest praktisk til udstillinger,
Men for€ni[gen fattedes penge, sd

hvad var mere nerliggende erd at
holde en sommerfest i Kongelun-
den. Den fandt sted den 24ju1i
1904. Progammet omfattede op-
visning af vAbenovelse, bryde-
kampg gymnastik, optraden med
gamle amagerdanse, solo- og kor-
sang, danseestlad€r, sltelte og bo-
der. Tilstsmningen til dette ar-
rangement var sA stor, at man hur-
tig lsb tff fo! festtegn. og folk
brod igennem afsparringeme.
Herved gik man gtip af rigtig
mange enteindtagter. Man reg-
ner med. at de! var mellern l0-
20,000 mennesker, og det var kun
de f@neste de! fik betalt indean-
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Deltasere ifesten i Konselunden den 21.juli 1904.
Bageste xEkkefra v: l,u.lorica og F M. Petersen, E en os.Idn Adrionsen, Ane Jan
seti, Crille: Zibra .ltsen sant Aght og Jacob Ditchsen..
Fo6te rckke Trein ag Jan Honsen Schntidt, Leery!ffid Nosted, Jan Getsen tned
sin kone, og Crilles ZibrundtJansen ned sin kone.

gen. Overskuddet blev derfor kun
pe 2.500 kr.

I Amagerbladet kume man efter
festen lese folgende vers:

Nu slatlle de Gamle staa op al Gra

og se on dc tunne kencle Hlvett
som i Sondags og TnsAtgs den tog
srg ur1
i Konselundens festlise Skud
Jeg trcr at seb i detl ril(lerte Drom

har de ikke tunkt sig et1 sed&v1
Sfton
df Mennesker f.erdes paa Anager-

Tracls Solens Braal
trods Storet somJbg orer alt og alle
modte der'rel ti Tusind md (l
da de h6rte dct gdmle Amdger kalde
Det har de sikkert ikkc lortrudt
den Underholtlning cler bler dem

var en anden end den som i Byens

til Publikums Sanser og Pengepuilg

EM /- *. q - &blz' 20ol



')Kri lersensen r ikke at wtkie n1a-

me dt se paa rlet unge Anagers
Dans
i eldgd le Drugters er',,erdige
GId s
et FolkelitjsbilledeJra sNutld e Dage
Hvortil md suare sjeldetlt ser Mage
Skont Trzngslen t'ar stor wr Begej-

og Maseet kan nufad sit pad det tor-

Den aborlige Grund til de nunh'e

var dt samle de nange spredte Re-

dl Amager I an(ls Fol tids kul tur
og lultLe den i d i et stiu klt Bur
hror rle kan tale Mialernes Sprog
son Bladene i en Billedhog
tdle til Falk ned llistoriens Tunge
gkcde de Gatnle;fornoje de Utge
og atler-ftestne med skonsom Haand
det skole (Pslen bristede Bad d
som Fortid ned Nutid fofiindel
i kra,ft afde samle historiske Minder

")Kvintessensenr det vigtigste

Forfatteren havde fat i fonnalet
med at oprette et museum, men
han havde desvelre ikke ret i at
museet fik "sit pd det torre".
Interessen for sagen dalede ogsa
efter festen i Kongelunden.
Der skulle et par girdbrande tiJ i

1910 i St. Magleby og branden i
den gamle ladegird i Timby i
1912, for der igen kom gang i mu-
seumssagen. I 1915 kobte forenin-
gen en stor privat samling fta Hol-
landsminde i St. Magleby. Denne
samling dannede grundstammen i
den gerd i Hovedgaden i St. Mag-
leby, scrrn foreningen kobte i
1921, og som ijuli 1922 ble\t ind-
vlet som Amagermuseet.

!ffiurreetx ssnli grr

Det nyoprettede museum rumme-
de en samling af Amagerdragter,
mobler, porcelen, redskaber og
meget ancet.
Udover den private samling fra St.
Magleby som foreningen havde
kobt, var der ogsa privato, der
havde afleveret genstande til mu-
seet. Beboere fra Ternby kommu-
ne havde blandt andet afleveret
folgende:
En terrin, en porcelensbakke, en
gron og gulglaseret flodeskil og et
par tallerkner, der var blevet red-
det under branden pi ladegirden i
Tamby. De plartede nu pi hylder-
ne i spisekammeret, mens en figur
afen Tirnbykone i kirkedragt stod
i et glasskab i "udstillingsstuen" i
muselnnsgarden.
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En skibsmodel fra I 840 af en hol-
landsk Ostindiefarer bygget af
skibsbygger J.N. Westh i Kastup
stod ogse her i en glasmonhe.
Garhl€r N. Knudsen fia Kirstine-
hoj i Tommerup havde foreret
museet 3 billede( af amagedrag-
ter fra 1850, der hang pi veggen
sarnmen med en pastel fta Ka-
strup Havn og et fotognfi af is-
skruninger ved Kastrup i l88l af-
leveret af Rudolf Jorgensen.
Men et af de Yesentligste bidrag
fta vores kommune var Tgm-

merupstuen. Den stammede fra
Comelius Cdlles Jansens gerd og
menes at v@re fra 17o0-tallet. Stu-
en var tidligere blevet benyttet
som "lillesal" eller g@stev@relse,
Fodpanelet er malet med jagt- og
landbrugsmotiver, dorene og vin-
duespanelet med kinesiske moti-
ver. V&ggene er benukket med
l?ened og nalet med bibelske mo-
tiver fra det gamle testameDte.
Loftet er malet i runde feltsr med
bomemotiver og blomstervaser.
Hele stuerl blev kebt, fl],ttet og

Stuelengen i nuseunsgdrden, Hovedgaden 12. - Foto ca. 1922.
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opstillet pa museets regning. I
2000 blev stuen rcstaureret af
konservatorer pi Kronborg. Si
den er stadig et besog vErd.

llfiuarel i iug

I 1973 blev Amagemuseet udvi-
det ved kub afendnu en gerd i St.
Magleby, Nordgird. Girden her
bliver i dag flittigt benlttet til
skiftende udstillinger. I forbindel-
se med 100 ars jubiheet har mu-
seet en meget spendende udstil-
ling af hovedvandsag fta Ama-
ger. Denne udstilling er Aben til
og med efierirsferien.

I sommerhalveret og i efterirsfe-
rien levendegores museet med
hjalp af ftvillige karle og piger.
I den forbindelse vil jeg give or-
det til formidler Merete Nygaard
fia museet:

EFnng u0 uI
hurbshubst
Amagermuseet soger karle og
piger
Der findes garanteret en masse
engagerede mennesker, som har
tid og overskud. Mennesker med
kvaliteter og kvalifikationer som

Etza"at444., - 6k4ta 2@l
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Arnllgcruuseel l t i lbcr, at komne i
kontlkt med. si i ledes, at musect
kan golcs cndnu mere lcr cndc.
I,lusecls eksistcrende K{ e- og
I ' igeglLrppe bestirr p.t.  af hcn ved
(r0 l i ivi l l igelLrlonncdc pclsoner
nrcd Yidt l inskcl l iS baggrund og
med on aldcfssprcdning lia ?-75

Kallc- og I ' igegluppens l lnkrio
ner cr dels, al rncd\. irke t i l  at lc-
vendegorc museelj og dcls at give
en hju:lpcnde hiinrl, nir dcr cl slu--
l igl legct pres pi l .

lLl6en Vc(l at udvide Karlc og l, i-
ge_gruppco er. a! dnnnc et lbllcs
skab omkring museel rned pcrso-
ncr, som hur k\ 'al i t ikationer, \(nn
urniddelbart kan blugcs vcd musc-
cl. Den vlrscntl isstc kvali f ikatiol1
er. lrl n]an har lyst lil at yde el
stykke t i ivi l l igt afbcide, og vir:rc
med t i l  at l tablefc cl tel lcsskab
onkring lcvendegololsc af nrusc-
ct. Har nlrn samticl ig kcndskab t i l
hindvrelk, har st ict ibutik, kcn-
Llcr t i l  l i rrmidl ing. har gronnc
lingre el lcl cr god l i l  at malc. leg-

air
:-$:

D. h it illig! kuth, ot! pig.t got rI hcsag t)d .lrrtgctru^t.t l(.\Iligt. sdrtt|lig nkl dt fu
og!ti n4\, h),!!g.t iig
l l10 t ) i f th . lun\ . ,  : l )01
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ne, kokkerere, broderc med mere,
se er Amagermuse€ts Karle- og
Pigegruppe et sted, hvor man kan
boltre sig.
Melet er, at Karle- og Pigegrup-
pen med tiden skal v@re repr@-
senteret alle dage i museets ab-
ningstid. De gamle traditioner
som gennetn arhundreder har
gjort, at Amagerhisto.ie er go' hi-
storie, skal levendegores. Ama-
gerdragleme skal luffes, s)'tujet
ordnes, hestevognene ud og rulle,
kilmarken plantes og hostes, bin-
dingsverket tjeres og dlrene
passes- et arbejdende museum til
glede for museets gester.

Kontakt museets formidler,
Merete Nygaard, pi tlf.:
32 53 02 50, og kom forbi mus€et
i efterirsferien den 13.-21. okto-
ber, hvor museets karle- og piger
er i sving med masser af aktivite-
ter.

ven g ntrsen

Merete Nygaard
Formidler

Am agermus eels adre sse r o g
dbningstider

Det "gamle" Amagemuseum
Hovedgaden 12
Nordgirden: Hovedgaden 4

Abningstider:
l. maj- 30. september:
Alle dage 12- l6 (ikke mandag)
Loktober 30. april:
ons, - ssn. l2-16.

Et M /4 4. , - 
"4/"/s' 20ot



t 2

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

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej l0
2770 Kastrup

Tlf.32 46 05 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling

f*trupgarO*"-f i"g*

har desuden udstillinger pi

'rMidt pi Amager" og
'rKastrup Glas"

Abent Tirsdag og sondag
14.00- r 7.00

Onsdag tillige
19.00-21.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00

I


