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Folgende indberetninE frd 17 43,

som vi hcr gengiver i uddrag, er
trykt i Arbog udgivet af Historisk
Samfund for Kobenhavns Aml,
1918. lndberetningen om
"Tilstanden i Ksbenhavns Amt
ved Aar 1740" menes at vare
skrevet af Amtmanden over Ks-
benhavns Amt Niels Gersdorfl'.

@.,, @rrlttol'o,o
Oen Saltholm er beliggende ost

for Oen Amager. Den er et plat
(ladt) Land, ogbuges afAmager-
ne, som om Sommeten har en stor
Del QvEg paa $@s. Paa denne O
brydes ogsaa store mengder
Kalksten, som Kalkfabrikken ved
Kiobenhavn bruger.

Om sommeren er denne O folke-
rig, thi da holder Kalkfabrikken
mange folk der for at arbejde ved
kalkstenene, og Amagerne har li

' geledes Fol! derpaa. som ophol-
der sig i dcres Mrelkehl.tter, hvil-
ke er fuldkomne Boliger, lavet af
Iotdsoder (Gr@slor\)), saadan som
Husene siges at vere udi lsland.
Ellers bor der kun en Mand hele

tiden paa oen, som hlrrer under
Store Magleby paa Amager.
Denne O bruges kun til Grees-

gang og der er ingen Skov, ej hel-
l(rr Agerjord; men der findes paa
nogle Steder nogie Buske, som
ser n€sten ud og lugter ligesom
som de1, de har i Flaugerne
(hawrne) som almindeligvis kal-
dcs Ambra, saa ddr maa de voxe
vildt.
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Udsnit qfkofi tegnet afkaptajn ag chefowr Dftgar Ladseri, Andreas Lotts, l775 Kor

tetrber.le ta db-erende klksNe/ken huse os de ta atuagersognes n.zlkehuse.
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Landct er ellers fuldt al Iugle-
vildt afden Slags, som ophold(-r
sig ved Strandsiden, saasom Rod-
ben, Strandskader, Maagcr, Ryler
og deslige, som ruger deres flngcr
ud. Afog ti l  f indes der vildc Gi@s
derpaa Landet. Der er ogsaa om-
kring Landet en Maengdc afSoe-
hunde (sreler); men paa Landet er
intet andet Vildt undtagcn nogle
faa llarer.
Der fiskes ikke fra Oen. Mcn paa

Landet er en Brond, som har no-
genlunde fersk Kildevand, dog ik-
ke altid, lbr naar Soen er hoy og
kan staa ovcr det meste Land paa
Oen, da bliver det brak og syltet,
hvilkct da ogsaa kan siges at vere
Aarsagen til, at de lre Flollendere,
som i gamle Dage have boet paa
denne Oe, har lbrladt Oen og fl)-t-
tet til Amager igen.
Denne O er ellers omgivct vidt

ud i Slrandcn paa grundct Vand
med ncesten lutter Kampsten, saa
findes der ogsaa paa mange Ste-
der en stor M€ngde Kalksten,
som Kalkfabrikken, kan hente op
naar Vandet er lal,t. Afdisse
Kamp- og Brostene skal dc fleste
Gader og Stenbroer i og ved Kio-
benhavn vere lagt, og de flcste
Broeslen, som selges i Kioben-
havn, er ogsaa hedtet der. Den
storste afdisse Kampstcn kalder
Amageme "Enkesten" lirrdi den

ligger alene og lengere ude i
Strandcn end de andre; men reg-
nes ellers affolk fbr vere cirka
saa stor som et Bondehus paa 3
Fag lang og 3 Fag bred.
Endelig lindes ogsaa paa denne

O et Slags Utoj, som kaldes Fire-
ben, de opholder sig baade ude i
Vandet son paa Graesset. Paa
Ryggen har de i'arvc som en Snog,
men en hvid Bug, hvorpaa er
Ska:l som paa en Sild. De storste
afdem cr orkring 15-16 cm lan-
ge, ganske tynde, deres Hoved er
som paa en liden Aal og Rumpen
som paa en Mus. Endvidere lin-
des et andet Slags utoj, som kal-
des Vandkalve; dc ser ud nesten
som en Spyflue, og som begge er
skadelige f-or Creaturerne, thi faar
de dem, som det let kan haende,
cnten ved at Ede eller at drikke
dem, creperer de strax.

a (16
tv,/o | | -./J ) ) | t/t./? /
- er skilt fia Si@lland ved Flavets

Gennemlob, almindcligvis kaldet
Kalleboc Strand, og fordi den ved
Kiobcnhavns og Christianshavns
Festningsverker er indsn@vret, er
Slrommen ved Christianshavns
Broc nogle Gangc saa sterk, a1
den lct kunde drive et Mollehiul.
Udi dennc Sokant og deromkring

er en stor Mengde afSvaner, som
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saa vidt vides ikke findes lige no-
getsteds,ja, man kan endog se
dem ligesom tamme Fugie flydc
paa Vandel inde imeilem Fest-
nlngsvErkerne.
Salig og hoylovlig Kong Chrisli-

an den 5te som vi mindes tned
src{iygt har haft cn sarrdcLcs Lyst

til Svanejagt paa Kalleboe Strand,
hvorlbr ogsaa den Gaard ved
Bondcbycn Sundbyoster paa
Amager blev bygget og kaldt
"Svaneleje Gaard", hvor det kon-
gelige Herskab, saalaelge Jagten
varede, fandt llehag i at opholdc
sig der. Men denne (iaard er nu et

')L--. .::

i,/, , l/1,,,tn.

Q/zt'*<z da ao. 3 - V/4rt4 2003



Vaeftzhus som er Privatpersons
Eye og kaldes Rodegaard.
Denne Oe Amager er ellers et

plat Land, - der er ingen Skov
kun nogle hdr og ddr planlede
Treer, og hvorafnu nogle af
Treerne er saa gamle og store, at
de Soefarende kan bruge dem
som Merker at sejle efter.
Der er i Taambye Sogn og Birk

9 Byer, - Taambye, Kastrup, Ma-
tiboeli,lle ( Mo gl e by I i I I e ), Ulletup,
Tommerup, Sundbyeoster og
Sundbyewester, Raagaard og
Wibberup, Og da dette Lands
lndbyggere nu er blevet blandet
med hinanden i 200 Aars Tid,
kaldes de i Almindelighed Ama-

gcrc, saa synes det ligetil, at
Amageme i Taambye Sogn faar
lige Frihed og Rettigheder med
de ovrige Amagere.
lor en Del Aar sidell har der

veret llere Ildebrande, hvorfor
de har indrettet en god Brandord-
ning og Vedtaegt mellem sig, og
lbrsynet sig med Sprsyter og an-
den Fomsdenhed.
Denne O er gjo( til €n meget

f'rugtba O ved hjelp afdisse
Indbyggeres store Arbejdsomhed
og Industrie. Der findes ikke en
udyrket Plet Jord undtaget det,
som ligger til Felles, hvorafno-
get indtages naesten hvert aar af
0vrigheden.

Svanelejesoard, assd kaldt Dyekes Cauld os siht laldl Rodesard irulen ne.ld'nins
i 1912-J3.
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Der avles Rug, Byg, ,Erter, og
Havre, saamegct. at Indbyggeme
kan saelge afdet og de kunde have
mere, hvis de ikle havde en stor
Del al'deres Agerjord til Haugeur-
tet (hareurter), Kaal og Roddcr,
for en {erdedel afAgerjorden er
anvendt til det. Og de har saa stor
erfaring i alle tankelige llaugeur-
ters Frembringelse, at ingen Uftc-
gaardsmand kan fortaelle dcm no-
get dc ikke ved. Og med disse
Ting, saavel ogsaa deres Melk og
Smor, er det, at de hver Torvedag
bcsoger Kiobenhavn og har det
bekcndte Sted for dem selv alene,
som kaldes Arnager Torv. - Ja,
adskillige afdem rejscr til Sjael-
land, isirir til Helsingoer, Kioge,
Roskilde, Frederichsborg og
Ringsted, med fyldte Vogne med
Haugeurter, Kaal og Rodder, som
de saelger.
Enhver er interesseret elter at

Kiobe, hvad de har, for foruden at
de har gode priser, er de meget
renlige med deres Sager, og der-
Ior rejser de fomemme folk o11e
ud ti1 dem for at spise melk med
dem.
Dcrcs IIuse, som udadtil ser ud

som andre Bonderhuse, er indadtil
prydet paa hollandsk Maade, og
skwet og smykket, saa dct or en
saerdeles Fornoyelse at komme til
dem.

De lbrstaar at anvende alle fbr-
nodne Ting, for at faa Giodning
betaler de Bryggerne i Kioben-
havn lbr deres biprodukt, som de
giver dercs Crcaturcr og sparc paa
Fodringen, paa den Maade kan de
fodrc flcrc Crcaturer cnd ellers
om Vinteren.
Det eneste, som disse Indbygge-

rc Mangler, og som denne O ikke
kan producere ved deres Arbejde
og Flid, er Ildebrand (Brrexd,ref,
derfor maa de kobe det, for selv-
om de aarligt faar skenl(et fra De
kongelige Moser i Amtet, er det
ikke ner lilstrekkelig. Man reg-
ner med, at denne Mangel er
grund til en Del besver, de kan
nemlig kun koge mad en gang om
ugen, og dei er normalt om Son-
dagen a1 de paa en gang tilbereder
Salt Mad og Flesk
Gron Kadl udi en Garnpose
Jlvid, slor Kadl udi en diuo Po,\e
Erter udi en Krukke
Grodudien Pose
Guletodder og Roet.
hvomred de klarer sig lJgen igen-
nem, undlagen nogle Gange var-
mer de Ol eller laver sig Sobekaal

t .

lrcfrugtcr er der hc11cr ikkc
mange afpaa Landet, derfor er
der ingen der srelger afdet.

Der er mange Harer baade graa
og hvide, saa naar Det kongelige
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Tek:t i billedet;

"En nand og ko e i .leres
Sdn- e et ueUig-ddgs
drdgt i det sda kaLlede

Danske,'bt|.1ger".

En Pise og uhg Kdrl ide-
res Son- e er Hellidags

dragt i det sua kaldede
Ddnske Artuger.

a-, //'

::r*.*

[,k\e pler pa Danske-
bydragten, 1753.

Herskab vil adsprede sig med
dcnne Jagt, kan de paa nogle ti-
mer faa flere hundrede drelet
sammen, og det €r da almindeligt,
at der blive dralbt saa mange, at
dc tit ikl<e kan l-aa Plads paa een
Vogn.

Amageme er glade for saadan en
jagt, naar den sker i Januar eller
Februar Maaned, for naar der ikke
er mange Harer tilbage, bliver
skaden paa deres Haugeulter og-
saa mindre, for Haren er en steelk
Liebhaver. Derfor kundc det vaere
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sandt, naar der foftelles om en
Schoutes Kone, at hun tilbod
Kongen at ville dandse med ham,
hvis han vilde alholde en Ilare-
Jagr paa Amager.

Der findes ogsaa Aggerhons,
Btokfigle ( Vadejigl e. Udt ry kke I
bentyttes afi@gere - gelder og-
saa kramslitgle), Srcpper, Viber,
vilde Giaes og Ender, Kramsfugle
og anden Fuglevildt ved Strand-
breden, ligesom paa Oen Salt-
holm, hver Slags paa sin Tid af
aaret, men dog flest L@rker og
Spurve.
Af tamme Fugle er der Duer,

som Amageme ogsaa holder og
faar Unger af, ligesom de ogsaa
holder tamme Giaes, Ender, smaa
og store Hsns baade til hjelp til
deres Husholdning, og til at s@l-
ge.

Men afCreaturer har de kun
Kiser, som dc feder op og sclger.

Deres Ileste k!,ber de sig til og
har kun sjeldent en indtjening:
deres Svin kober de ogsaa, og fe-
der dem op for igen afselge
dem, de ikke selv bruger. Og dem
der holder Faar ved saa godt som
nogen at udnytte, Uld, Melk og
Lam.

Der er ingen fiskeri undtagen
nogle Carudser som Amagerne
kunne have i deres Gadekiere og
andre Vandhuller, som de siel-

den og kun til cget Brug fisker.
Men liskeri i Stranden har tidli-
gere vaeret lbrdelagtig paa denne
O, og Indbyggerne har hall ad-
skillige Bundgams- og Aale-
gaardsstader lejet afKongen lbr
en vis Afgift; men nu giver man-
ge afdisse Stader ikke lengere
lisk. Aarsagen til Fiskeriets Af-
gang paa disse Steder er ube-
kendt.

Ellers tager Dragoerne ud paa
Soen og op imod den skaanske
Val /,$,rl og ned ad Sundet lbr at
tiske Sild, Makrel, Flomfisk,
Torsk, Flynder, Aal, Stenbidere,
Krabber, osv., men Sildeliskeriet
er det bedste, og naar de fanger
mange, salter de dem og saelger
dem, og ellers toner de dem.
Nogle vintre kan de ogsaa vere
heldige at fange mange Aal, som
de ogsaa salter. Paa Amagersiden
ved Kalleboe Strand opholder der
sig en Del fattige Matroser, som
baade Vinter og Sommer lober
der og fanger Aal, og sommetider
Rejer og Flynder, som de selv
spiser, og afog til faar de saa
mange at de kan selge afdem.

Der er ikl<e mange Vilde Dyr
paa dcnne folkerige O, men der
lindes nogle faa Reve, som jages
naar der er Jagt.

Der lindes ogsaa Fiskeodder,
Maar og Vaesel, og de sidste er
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Amagerne temmclig plaget a1'.
Al lnsekter findes dcr Oldenbor-

rer, Rauper, Kaalormc, Jordtop-
per, Bremser. Humler, Fluer. Myg
og deslige, som de ogsaa plages
al; men dc cr isar meget plaget af
Rotter og Mus i deres llusc, selv-
om de er rigeligt lorsyncdc med
Katte-

Qvindlblkcne anklages ogsaa
1br, at dcr i dcres Pelse opholder
sig en stor Del Lopper, som for
Hofligheds Skyld kaldcs
"Serkekyllinger", mcn selvom de
ikke nogter, de kenderjo ogsaa
disse lmccter. indrsmmer ingcn at
vi ikkc bor kalde dem andet end
Lopper.

Det ligger ikke til Amageme at
holde Bier, fordi det ikke lykkes.

Mincralia og Naturalia lindes
heller ikke paa Amagcr. For nogle
aar siden blcv der gravet pala nog-
le Stedcr paa Sundbye l;clled, i
'l'ilfelde afat der skuldc findes en
Sallaarei mcn der var intet at gio-
le.

Ellers lindes der, blandl de Sten
uden lbr Christianshavns Fest-
ning, som Amagerne har deres
Gangsti paa naar det er Hoyvan-
de, en stor Sten, hvor omking der
ligger adskillige smaa Stcnc, som
naar man mcd en Sten slaar mod
den, giver dcn en hoj Klang fra

Dette Land har inge[ Soer cller
Stromme. Deres Korn males paa
Vcjrmoller og I laandkvesrnc. Der
ligger to velindrcttede Oliemollcr
mcd tilhorende Bygninger paa
Oen taet ved Christianshavn, dog
ejer Amagerne dem ikke, de tilho-
rer I'olk indc i Kiobenhavn.

Der bruger mange navne som
ikle bruges andetsteds i Nationen
Saasom Mandlblkenavne : Adrian,
Auskier, Bo, Bonde, Crils
(Corne lius), Dirk, Eibert. Erland.
Frek fF,'rdelicrr), Genid, Is-
brand, Palm, Rajer, Sigbrand,
Theis fMalrtar, Weybrand; og
dcr er det besynderlige, at der er
nogen i Hollenderbyen som er
dobt med det bckendte Navn Ja-
cob, men som mundtligt kaldcs
Japik.

Qvindfolkcnavne er 1'olgcndc:
Act (Agatha), EacI (Agnete), Al-
hcd, Ariene, Diver, Duyfl, Em
(E m er en I z e ), l.ain, Leen
( Mal e na), |,oj der., M rrtic
( M a r gr e t h a ), Malft e d, Maj nu'
Neel, Reinu. Iiono, Sass, Trin
(Catharind), Weim[t.

Prcspect afA,'nger setj a ast i 1756.
De era boesta|et henriset til: A-Dragot,
B l lallpnderbycn, c-Maslehylille, D-
Maqleb,lille haj, L Tarnb,, F-Ka\|rry,
G-Kustrup h!r*, l1 Ftederik\bary.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.3z 46 0s 4s
wnrv.bibliotelctaarnby.dk

Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slestsforskerlinks.

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

Kastrupgirdssamlingen

"qftrdt pdgft,nager"
&

''KASIIRUP GILAS''
Aoent lrsoag 111 sonoag

14.00- 17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
r 3.00-16.00


