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S ogneprEsten har siden middel-

alderen haft andre opgaver end li-
ge de kirkelige handlinger. I folge
kirkeordinansen af 1537 og dan-
ske Lovs 2 Bog skulle sognepr@-
sten praedike, dobe, sorge for nad-
ver, skriftemil og sjalesorg samt
kristelig oplering og fattigforsorg.

Den kdstelige oplering fode ef-
terhanden til at praesten fik over-
ansvaret for det lokale skolevesen
og han var fodt fomand af skole-
kornmissionen indtil 1933.

Han stod i spidsen for det lokale
fattigv€esen indtil kommunalrefot-
men i 1867-68. Dette okonomiske
ansvar forte endvidere til, for en
kort Anekle, at han deltog i det
politiske liv, idet han var fodt
medlem af sognelbrstanderskabet
fra 1842-55.
Udover disse forpligtelser fik

ha.n som statens lokale repr€sen-
tant ogsa opgaver indenfor sund-
hedsv&senet. Han underskev f.
eks, kokoppeattester, og fofie til-
syn med jordemodrene indtil
1810. Det var ogsA pr@sten der re-
gistrerede ftemmede der kom til
sognet, udfyldte folketellingsske-
maer samt pe$onoplysningeme i
skudsmilsbogeme.

Lanberth Ddniel Btuun, f. 8.10. t754 i
Bunderup pa Sja' an.l.
Soe eprzst iTanbt Kirke l79l - 1339,
og hdr ogsa skre')et i Liher Daticus.

Afgifter og boder opkravet af
sogneprasten i 1 700.tallets
slutning

Nu om stunder klager man over
de mange forskellige skatter og af-
gifler man som borger mA legge i
de fbrskellige kasser hos kirke -
stat - amt - og kommune. I1700-
tallet var tiderne absolut ikke an-
derledes, men arsagerne til boder-
ne og afgifterne var andre.
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I Timby sogns l,ibcr Daticus
(1 738-1 865) skrev sognepresten
(i det citeredc N.R. With) naermc-
re om de personer og de episoder,
der fsrte til, at boder og afgifter
skulle tilfalde amtstuen.

Liber Daticus er sognepr@stens
kaldsbog eller embedsbog, hvor
han indfortc af'skri l'ter af admini-
strative sk velser, biskoppens vi-
sitater, oplysninger om kirkens
vedligeholdclse og stand, oplys-
ninger om sognets skoleholdere
og degne, statislikker over befolk-
ningen og de eldste indl'srsler
vedrorende konllrmationeme i
sognet.

"Elierr@tning som aarligen ind-
hentesfra Amtsstuen til at biel@g-
ge Amt donra I t e r e n s Re gns ka b e r
angcaende Lcyermaal, Hellig
D.tgs Bodct, Copululions Penge,
it: Degnelraw elc. " - som der stAr
i Tamby sogns l-iber Daticus.

Disse oplysninger begynder i
aret 1'162.

Lejermal
Med lejermil lbrstAs samliv

udenfor aegteskabct, derjo kan gi-
ve sig udslag i et barn. For denne
"utugt" skulle der betales boder,
og syndeme skulle afgive 6benba-
re skiffemAl i menighedens pi-

Stik afRieter ca. 1899: En Kone barcn-
de i stetlen Jor Jot.leDtodcrcn et Bdn lil
Ddahen i Taanhy paaOen Ahager

hor. Skriftemelet blev som oftest
anvendt som stmf, ner kvindeme
i'odte udenfor @gteskab. Dette op-
horte omkring 1767.

Det bedste var hvis man fik fat i
faderen, for derved undgik sognet,
at skulle betale understottelse til
barnet.

I 1762 er der ikke nogen lejer-
milsager, men i 1763 nEvner
pr@sten, at et kvindemenneske fra
Kobenhavn Marie Pedersdaft er
l'odte et u@gte bam. IIun udlagde
en norsk landsoldat ved navn Ole
som bamel'ader, LIun boede et par
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dage hos en husmand i Sundby-
oster, hvorefter hur forsvandt.
Hvor hun blev af, vidste praesten
ikke.

Et andet uegte barn var lbdt af
Karen Pedersdatter, som tidligere
havde sat hele 4 u&gte bom i ver-
den. Ior den vedblivende "utugt"
blev hun ved Timby Birketing
domt til at sidde i bornehuset.
Men hun appellerede sagen og
var derfor endnu ikle "kommet til
al udslad Kirkens Disciplin" det
vil sige ibenbare skriftemdl.

"UdiAaret 1766 ere 2 de ucegte
Born ble',,ne fadte her i Taarnby
Sogn, for hrilke Lejermaale som i
sin Tid til KiobenhaNns Amtsstue
ere bleven Anmeldte, Boder lil
hans Kongl. Mayst skulde beta-
les."

En anden udlagt barnelar var
Hans 0lsen. son afhusmand Ole
CluistopheNen i Sundbyvcster,
".tom siden skal hdve begiwl sig
til Ki.Jhenhaw, dlr gi|el sig i
Kongens Tje este so Mdtros, i
det ellkle llaab at hdn pa1 defi
Maade skulde bli|e befriet.fur
Kilke s Di'ciplin og Bode1"', og
vi kanio tilfoje. for at undge ct
livslang ansvar. men det var ma-
ske strafnok at komme i Kongens
kliEder.

Sabbattens overtradelse
Ved foroldning af 12.3.1735 om

helligholdclse af son- og hcll igda-
ge havde alle pligt til at gi i kirke
pd son- og helligdage. samtidig
var dct forbudt at fcstc pi disse
dage.

Tatnby kro ca. 1950. Det Nar dog ikke denne krc, der onndlat i tek\len, nen en dnden
der b pd tna&atte sile af Englandtvj. Krcen her rat indrcuet i det gdnle Jauighus.
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Bestemmelserne blev indsk@r-
pet i 1748, men her ti l lod man
dog igcn l'ester pa hverdage. Kra-
vet om tvungen kirkegang blev
f'astholdt indtil en ny forordning
rradre i kIaft 26.3.1845, og reg-
leme angiende helligdage blev
lempet.

I l'772 et "Sabhalens O\re r@-
delse bleven sau almindelig, at
del er umrligl enlen al |ide sam-
me, eller derom at afimelde noget
i Srerdeleshed" skrfter prestet

De overtraedelser af helligdage-
ne som presten modte i 1760'er-
ne og 70'erne var fsrst og frem-
mest besogpe sognets kroer
"hvor.jeg ikke kommer" som
prEslen skynder sig at skrive.
Men han nevner dog en sag fra
den I l. oktober 1772, hvor der
var sket noget pe Tamby kro hos
Poul Pedersen Raagaard. Men
presten var ikke i stand til at an-
melde nogen personer, der var til
stede- der synes dog at vere giort
noget fia biskoppens side for at
fa denne "uorden" til at sloppe
blandt andet efier et slagsmal
samme sted. Muligvis har det ud-
montet sig i en bode.

En anden sag var en udpantning
"for en del Penge" i 1770 hos en
husmand, i Sundbyvester 2. si n-
dag efter advent - det skete endda
midt under gudstjenesten. Si
praesten beklagede sig over "al
saadanne som skulale haw Inal-
seende med" at sabbatten blev
overholdt det vil sige retsbetjen-
tene, burde have vist sig som et
godt eksempel for resten afme-
nigheden.

Hvor EaDDnel den er vides ikke ncn ?d
keden s en non\ tler wr pftNAet til erin-
.Iing oh ('ht trII og Dtonnihg (at oline
Mathildes tiktefalkeiagt pd Anuger i
1772.
Detl blev ti.hte gang heryttet vcd et brll-

Bru.le'oh'et ta TA b, kitke
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Maslebt lilte Ma e, den samle uole, der ontales la oi ful tdndsbyen.
Foto Catl Flensbtg ca 1940

Copulationspenge
- eller vielsespenge blev opk€-

vet efter en forordning af7.5.
1661. Det var en af'gift, der blev
betalt ved vielser i kirke eller p -
vathjem, aigiftens storrelse var af-

hengig afstand og indtegt. Af-
giffen bortl'aldt ved en ny forord-
n|ng af 12.9.1792, d,og ikte i Ko-
behavn hvor den forst blev afskaf-
fct i 1868.
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De par, der indberettes i 'fernby

sogn, er dog forst og frcmmest
folk, der arbejdede pi Kastrup
Verk, og folk med en stone ind-
komst, der kom udefia.

I 1766 blev "Mahler ved
Casr rup Porcel laihs Fabr iqre "
og Jomfru Magdalene l'ormann
gifl, og i den anledning betalte de
4 rigsdaler.

I 1770 blev Skibscaptajn Lorents
Klees viet og matte som en anden
nygift fra I(obenhavn, brygger og
bager Andreas Hvidberg, ligele-
des betale 4 rigsdal€r. Men en
sukkerformer Hans Flenrich
Schwartsacker og porcel€nsma-
ger Jens Thisted pa Kastrup Verk
havde ebenbart ikke sa stor en
indtegt, si de kunne nojes med
det halve i samme ir.

I ovrigt klagede presten over at
de personer, der var beskeftiget
pe Kastrup V@*, godt ville lade
deres bom dobc, men ikke lade
barselskonerne blive introducerct.
Moderen (gift som ugifi) blev an-
set for uren efter fsdslen og skulle
derfor "introduceres" i kirken af
praesten cf 5 uger efter fodslcn.
Om pr@sten i det ovenn@vnte til-
felde gik glip afen indtaegt vides
ikke.

Folkeskat
Ifolge forordningen af 24.1 2.

1760 skulle handverkeme i
sognet betale folkeskat afde
ansafte, men som presten skrcv
forsvandt svendene og laerlingene
ofte effer en uge, si det kunne

CnsL'r.iirs Byr *
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Udrnit orct Katuup lan^by hed KastntpgA Jra1787.
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vere svert at holde mandtal pa
disse.

Det er forst fra 1'772, at pre'sten
noterede hvilke handv@rksmestre
der havde folk til deres
"Haandverks Brug".

I TArnby havde smeden Niels
Larsen 2 svende. I Sundb).vester
havde smed Abrahamsen 2 sven-
de ansat, samme sted havde bod-
ker Lars Mogensen dog sin egen
ssn, smeden i Sundbyoster Jens
Torkildsen havde een svend og
Msller Claus Lorentzen i Castrup
"har efter Berelning" dn svend og
to drenge. I Maglebylille matte
moller Henrich Rajersen dog no-
jes med dn svend.

To steder er streget ud - meske
er folkene der forsvundet.

Prsesten angav endvidere "Om
KongL Bejenle Forpagtere og
andre som fute eller opholde sig
paa Lyst Steder i Taarnby Sogn"

Her kunne der ogsi vare folke-
skat at hente. I 1774 noterede
pr€sten folgende: "NB. Paa Sva-
neleye el. Rode-Caard i S.Asrcr
opholder sig Birke-Dommer
Schmidt med Familie -...., men
disse soge ikke Tbarnby Kirke. Lj-
heller harjeg paa Molletne uden-
for Amager Port eller Madame
Holm, hos hvilken Proculator
Flindt, son er gift i Khavn, skal

paa nogen Tiid have opholdt der.
Da disse ikke ere lever i Menighe
den, folgelig ikke ere nig bekiendl
kondjeg ikke deron alleslererer."

I 1776 n.evnes at Fabrikor Dide-
richsen i Kastrup (Kastrup V@rk
og Kastrupgard) svarede skatter af
sine gdrde som andre Amagere
mens Hr. gentzler som var med-
ejer afde samme steder opholdt
sig nogen tid om sommeren i Ka-
strup men ellers var bosiddende i
Kobenhavn.

Man mA sige, at der var nogen-
lunde styr pi folkene i Timby
sogn i 1700-tallet - specielt som
her, nir der skulle betales skatter
og afgifter.
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SmiR m,,*r6rs iubi,reum! !
!! Vi er meget glade lbr den store intcrcsse, der er omking bladet. Bla-

det komn'ler nu i ct oplag pi 450, og vi mi som regel mclde "udsolgt",
f$ir rndneden cr gret.

Vi kan glcde de la.er<. der ik-l,e h.rr allc numrcne. med at de eldre
r- argflngc cr inJbun,ict ug I 'cn l ines pi Ho\ edbibliglekcr. Pe \ orei hjem-
i-. i" ia-" f indcs der cnJriJere uddrag rfenkcltc numre.

gp Her tbller en or erqigl o\ cr hlddels inJhold lenneln lU a-r:

1993
L Arkiv 20 ar + Fogelstrom
2. Byvaben - Korsvejens skole

Carslensmind€
L Kastrup Sobad - SlEgtsforsknnrg
4. Kolonihaver
5. tjllerup Heste- og Kramn€marked
6. Biblioteket
7. Sognered - Borgncslcr
8. Juleernrdringer - Kasirupluod

1994
L Udsigrt i lAmager
2. Fastelavn
3. Pogeskolen - TArnby Kro
4. Kastrup frcnne
5. Saltholnl
6. Lufthavnen

8. Skottegardsskolen
9. Al l6gArdcn
10. Tommerup
I L Ti l  Ul lerup

1995
L Carl Flensburg

5. Konfiflnation
6. Laurids De Taurah
7. Sildefiskeri
L Smeden
9. De ganlesjul

1996
1. Skytteforeninger
2 .  S I D  I 0 0  e r
3. Konference om Amager
4. Fiskeriudst i l l ing
5. Plyss€ns udstillinger - Amager Fsr

og Nu
6. Alhambra
7. Ny bog onl amagcrdragter
8. Stoppenelen
9. Jul pA en Amagcrgiird

1997
L Svcnskere pA Amager
2, ljastelavn
3. Bryggeren i Kasirup
,1. Sogneradsvalg fsr I9l7
5. NaturomredetVestamager
6. GarlnerietNyKastrupgard
7. En Tembydrcngs sommerferier

2. Isvinlcr 8. Amage.s losrivclsc -
3. Amagcrlands Flcrkraavler Forening Forfattere om Amager
.1. Taamby Vlllaby 9. Jagt pa Amagef og Saltholn
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10. Svenskere, brobisser og nybyggere
l l .  JulpA en Amag€rgard

1998
L En lufthavnstolders dagbog
2. Maglebylill€ i 1920'eme
3. Thorvald fra BryggergArdcn
4. Maglebylille -

den forsvundne landsby
5. F€rgeme Fa Kastrup
6. Turistmal i vores Kommune
7. Stednavne i Tamby Kornmune I
8. Skolegang for 100 ar siden
9. Husdyr i Tamby for og nu
10. Stednavne i Temby Kommune II
ll. Jul hos en Kastrupfamili€

r999
L BilleftorpAAmagerban€n

i 1950'eme I
2. Billertor pA Amagerbanen

i t950'eme l l
3. Arnager Travban€
4. PA flu8t over Sundet m€d

Kastrupnskere
s. Temby i middelalderen
6. 150 ar - Danmarks Riges Grundlov
7, TBK IOO Ar
8. Saltholm
9. Arkivernes dag
I0. Superfos i Kastrup
ll. En udsrillingpA Kastrupgard

2000
L Tamby ved AltusindeskiRet
2. "Oresundsposlen" - l. del
3. "Oresundsposten" - 2. del
4. Lufthavnen fylder -

Tillykk€ med de 7i er!
5. "Skipper i egei skiv"
6. "Skipper i egei skiv" - 2. del
7. I skole

8. Smeden
9. Crundcjerforeninger
I0. Hvad dode de afl
l l .  Jul  ib€dstes bamdom

2001
l.  Li l lebror iv i l labyen -

TArnby Villaby 100 er
2. Sygekas*r - l@enineer I
3. Religiose foreninger -/ofaai,sal ?
4. Okonomiske foreninget - JbreninEer

3
5. Nar den rsde hane galede -

Brandvesen (75 ar)
6. Polilisk€ foreninger -/ore,i,s?f -l
7. Foreninger for jiitidsaktiviteter -

8. Fodboldklubber -/rtu,i,s./ 6
9. Amager Museumsfbrening -

10. Skiver, skriver om V€stamager
I l. Jul i den gamle prastegard

2n02
L Forlystelsesliv
2. Fastelavn
3. Aftenskol€r
4. Kastrup Glasvark
5. Kolonihaven
6. Sonmergleder
?. Kommunegrenser
8. Srorm over Amager og Salrholm
9. Erindringer lia Lojteglrdskvarter€t
10. Hestevogn, bus og 1og pA Amager
l l .  Jul  og vinterdage pA Sal lholm

2003
l. Kastrup Glasvark -

(fortsat fia 4/2002)
2. Kastrup Clasvark - III
3. Amtsforvalt€rens Notater fra 1743
4. Sogneprasten forteller
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf. 32 46 05 45

w'ww.bibliotek.taa rnbfdk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
shstsforske inks.

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

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00

KastrrpgArrdssamlingen

"gfttdt p,& 6Qnzag*"
''IKASIIRIflP GILAS''

Abent llrsdag t sonoag
i4.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


