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H.C. Andersen fcjres overalt i er.
Lokalhistorisk Samling vil ogsA
deltage i hyldcsten af dcn store
digter med cn udslilling om Tim-
by Kommune pA H.C. Anderscns
tid. Vi har fundet cn pige Dorthe
Nielsdatter, der som den encste i
Tarnby sogn, er fodt samme dag
som H-C. Andersen, nemlig den 2.
april 1805 i Sundbysster. Vi fol-
ger hende gennem livet og fo ael-
ler samtidig. hvad der sker i vores
kommune genncm 180O-tallet.

Udstillingcn bliver vist pa Ho-
vedbiblioteket Kamillevej 10 lia
mandag den 9. lllai til lordag den
28. maj

TARNBYsoGN
I begyndelscn al' 180o-tallet om-

la11ede Tamby Sogn landsbyernc
Sundbyoster og Sundbyvester,
Kastmp,'larnby, Maglebyli l le,
'Iemmerup og Ulletup. Mod syd
var naboen St. Magleby med el'ter-
konmerc fra dc hollandske ind-
vandrere fra omkring 1521 samt
skipperbyen Dragor. I 1801 boede
der 3126 personcr i Tarnby sogn
lbrdelt pA 645 iamilier. De voksnc

var forst og frenrmcst beskeliiget
med at dyrke gronsagcr, der var
100 girdmaend, 250 husmrnd og
502 tjene3tefolk samt en hel del
hindvaerkere f.eks. smede og tom-
rcre. Men ct par industrivirksom-
hedcr kunne ogsA tilbyde arbejdc.
PA Kastrup Verk, der var grund-
lagt i 1747, brendtc man kalk og
i Sundby var dcr en limfabrik og
en llrvemoller.

NAPoLEoNSKRIGENE
Tiden omkring H.C. Andersens

t'odsel var prpgct al krigc i Euro-
pa. Danmark lbrsogte at holdc sig
neutral under Napoleonskrigenc,
men England var bange lbr, at
Danmark villc stille sig pi Frank-
rigs side og scndte derfor en flade
mod Kobcnhavn i 1801.

Amager blev sat iforsvarsti l-
sland, adskilligc soldatcr blev ind-
kvarteret rundt om pA aen. bl.a.
Kongens Livjagerkorps, der del-
log i kystbevogtningen. Livjeger-
nes l. regimcnt havdc kvarter i
Kastrup og stabskvarter pa
Kastrupgard. Dercs opgave bestod
i at holde oje med, at ingen deser-
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Sverige men havde opholdt sig i
Danmark i lidt over 10 ar. I forve-
jen havde familien 3 sonner. Fa-
milien boede i l80l inde i Koben-
havn, da faderen, Nieis Pedersen
var Datros pi et handelsskib. Pi
dette tidspunkt levcde lidt over
700 svenskere pi hele Amaget'.r

Familien var igen tet pd kigen
denne gang ved de dramatiske bc-
givenheder i augusl 1807, hvor
den engelske flAde indesluttede
Sjelland al' frygt Ibr, at Drmmark
ville tilslutte sig Napoleon og blo-
kere den engelske Oslersirhandel.
Under den engelske blokade blev
Amager sal yderligere i l-orsvars-
tilstand, der blev byggel sma bat-
terier pa ocns kystsidc og der var
knap 2000 soldater heraf 200 fra
kystmilitsen. som Niels Pcdcrscn
deltog i. Han var svensk affqdsel,
sd han blev indl'ort pi en speciel
listc ovcr troverdige svenskere
der var tilknlttct kystmilitsen i
1808, da Sverige gik ind i krigen
pi engelsk side .

Mistaenksomheden 1ik militaret
til ligeledes at udferdige en liste
over de svenskere i Tarnby sogn,
der var "mindre tillidsfulde" - dct
var 84 eller 537o af de svenskere
dcr var tilkn).ttet militsen.

Den 2. seplember 1807 sendte
englenderne en rcgn af brandra-
ketter og bomber ind over Koben-

havn. Byen var et inferno af ild.
1600 indbyggere blev dr€bt, og li-
ge sd mange saret. Vor Frue Kir-
kes tarn blev endvidere ramt.
Samme nat dode pi Saltholm The-
resia Topp, gill med l'uldmegligen
pa Kastup Verk. Da "Sundet var
fuld af engelske kigsskibe" som
der sdr i'kirkebogen, blev There-
sia begravet pA Saltholm i stedet
fbr pi Tirnby kirkegard. Gravste-
non er stadigvek bevaret pa Salt
holm.

Mandag d. 7. september om
morgenen overgav Danmark sig.
llercftcr scjlede englaenderne af-
sted med den danske fldde. Dan-
mark l-olte sig nu tvungct til at gA
ind i kigen pA Frankrigs side'.

ILDEBRAND
Den 15. oktober 1808 udbrsd der

brand i 'lArnby landsby, hvor 7
garde og et hus nedbralndte. l-lcrc
koer, heste og lar blev ogsi llam-
memes b),tte. Det tog nogel 1id al
fd genopbygget disse gnrde. da
krigcn medforte mangel pi byg-
ningsmaterialer. Grunden til at sa
mange garde og huse blev ramt
ved ildcbrandene dengang skyld-
tes, at bygningemc la tet op ad
hinanden. Elter denne ildebrand
blev llere af de ramtc gardc gcn-
opbygget pa markerne udcnfor
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Landsbyen. Llclski l iningen i bcgl n
delsen ir l '  1800-lal let hrVde dog
ogsil medliJrl. al nogle girdc i
lundsbyerne i Tiilnby sogn havdc
vftlgt at 1l)ttc ud pd rnarkenle.

VAsrrqnvrt.E
I  decernber 1813 blev rr lbenhvi-

lcn urrdcrskr'cvct og den 14. januilr
I81.1 blev deI sluttel l iecl i  Kicl.
Dannark nldtte al!14 Norge lil
Svcrigc.

Krigen havde \.reret se dyf. at
statcn var blevct crkla:rct bankcrot
i  1811. Mcn farni l icn Pcdcrscn
havde i 1812 l iel ruid l i l  at kobe et

hus, sonr ogsd senere skrLlle blive
rammen om t)orthcs l ir , .  I Iusct Id l
Frcdrik VII s gade og 1,ar b,vgget
af birrdingsverk og havde strdtag.
Husel var ikke siEfligt stort. dcr
var cn tbrstue med skoNter1 og
del vaf der nracl lavningcn fbrctik.
I)csudcn var dcr cn stuc med en
.jernbileggerovn sanrt ct sovckant-
mer. Der Yar bradclegulve og lof
tcr, dorcnc havde \ldninger og
vinduerne var de siilialcltc cngcl
sKe.
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BARNDoMSMINDER FRA
AMAGER

August Bournonville fort.eller
om sine bardomsminder pi Ama-
ger i Mit Theaterliv, bind l, udg. i
1979 side 34-38. Hans tidsbil lede
af Amager i begyndelsen af 1800-
tallet givcr et fingerpeg om hvor-
dan livet blev levet pA oen. I ind-
ledningen til erindringerne om oen
n@vner han at Kgbenhavneme
heller ikke dengang anse sen v€er-
dig som udflugtsmel.

"men til den ganske nerliggentle
o Amoger kom r)i sj@lclent eller al-
drig; i del h.tjeste mdske til de s
vi. udslrukte Jielled, ndr et mili-
l@rt eller lctiminalhistorisk skue-
spil lokker en nysgerrig mtengde
derud; men hvilken sanmenlig-
ning kan yel Jinde sted imellem hi-
ne hesperiske, af naturf@notuener
og historiske minder opfyldte, eg-
ne og de skovlose fader, der be-
grenses aJ Kullebodstrcnden og
Kongedybet! Der.lindes jo ikke en
plel, hror man under lr@ernes
,rlgtgge kan legge sig ned pii
mosleppet og overlade sig til |Ag-
he dromme; den lange, snorlige
londevej forcr forhi Sundhyerne,
l itrn- og Maglcby til Dragor
owralt den samme ensformighed,
P@ne huse og gdrde samt uover-

skuelige kdlhaver! Ihgen turist er
_/ristet til dcnne rcjse! Den origi-
nale klededragt, der tildels endnu
kun er bibeholdt af den kvindelige
bejblkning, kan man jo hver dag
iagttage pA hrvene, og de.-uden
rober det hele amagerlir en sd af-
gjort sans.fbr del rent pruktisk, al
det nteppe.fhlder nogen ind, at der
skulle lindes stof til poetisk in.tpi-

Den gird Boumonville besogte i
Kastrup var gArd nr. 3, der brend-
te i 1834. Den la ved Kastrupvej -
tidligere KastrupgArdsvej- mellem
Saltverksvej og Kastrupgard.
Sidse Tonnesdatter var fodt
30.12-1766 og var datter af Ton-
nes Olsen fia LadegArden og blev
viel t i l  Jens Jacobsen 28.6.1784.
Han drzde i 1808 og Sidse blev si i
stedet gili med den 20 ir yngre
Mikkel Olsen. Sidse dade i 1832
to ar for gArden brendte. Girden
blev genopbygget ved Saltverks-
vej - og kendes miske af den el-
dre generation som "Per Hones
gArd".

"...erihdringen om de glade da-
ge, jeg i min harndom tilbrcltte
ho,t vor gumle gront- og m(plke-
handlerske Sidse Tonnesdatter,
der ejede en gdrd i K.rstrup, og
vur giJi med en temmelig ng
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mafid. Mqn gor sig neppe nogeh
.foreslilling om den gl@de, hvot-
med jeg sleg op pd den lunge,
smalle vogn med den hsje, kun-
stigt udskirne bugsm@k og de bld
hynder, besat med rode, uldne du-
ske: hvilken behagelig folelse del
var ./ir mig at sidde imellem ama-
gerfar og amagermor og holde
tommerne, medens faller smogede
sin pibe og smilende besvarcde de
forbikorendes vittigheder, der
gratulerede ham lil dert ye lille
son, som hans bealagede kone hay-
de sk@nket ham.

Det gik fod for fod, og vi ndede
langl om l@nge gdrden, hwr jeg
ifulge aflale skulle forblive som
g@st .fta deh ehe toryedag lil den
anden; jeg ble\r loJiet af vognen af
en somandskl@dt, ung mand og
overleverel til en velvoksen, rod-
mosset pige; de[ yar konens horn
dflorste @gteskab, begge lere ttr
eldre end deres stedfatler, men ly-
digt og villtotnt tyende pA gAr-
den. Sonnen Jacob havde tjent til
orlogs, og datteren Ake rot husets
perle; hun hawle netopluldendt a[
male storsluen med bld paneler,
prylede ned roser og tulipaner;
sehge-omg@ngene og de :/ildige
bolslre var baldyrede af hendes
egne h.endet: hun kunne en
m@ngde riser og .fortellinger,
dansede yppetligt bitde ricl og

langengelsk og var derhos den
Iihkeste bade i marken og i kalha-
,rek: kl@Jier hatde hun "nm den
bedste karl, kunne b@re en tonde
rug pd sine skuldre og, ndt del
gjaldt, wnde en nesvis springfyr
pd hotedet i en muddergrof. BAde
hun og broderen var ubesbivelig
gode imod mig, men harde pd @g-
te landboris deres morskab af al
binde kobenhavnsbatnet noget
rtas pd @rmel, som f.eks. for@re
mig en ko, der malkede /lode, og
en ditto, der malkede kernemelk,
give nig en htndfuld sah rtr det-
med dt Jitnge spun'e o.s..t).
Jeg havde det guddommeligt hos

de k<ere .folN blev tralderet med
posegrod, det \)ar krydrel med sa-
fran og.fyldt med rosineL red med
Jacob til |ands og til smedien og
Jik lov al svomme i den balgende
rugmark. Jeg sor iden oversle
seng, fa hvis himmel der hang en
pl@gtig uldktasl; i haven var der
inlel synde igt, men toftek rar de-
slo rigere, thi der vankede gule-
rodder, hvideroer og gronne @ et
i overflotl.

Men ak! de syandt kun altfor ha-
stigt, de dejlige feriedage! Her var

Jbt tkig landlivets og.frihedens po-
esi, i Kohenhqvn skolegangens og
formaningerneo' prola, og skont
jeg hayde et kerligt hjem folte jeg
nig unrlerlig jbrlaryt, nAr ri korte
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ind ad den morke dhagerport,
forbi bornehuset og genneth Chri-
slianshayns fedtede gadar for at
lande pd hjsrnet af Konpagni-
str.ede og Knabroslrede, hvor mi-
ne foraldre boetle, og hvor Siclse
havde sit stade. Jeg havde imid-
lertid gjort mig yndet hos de gode
.folk og Jik oftere indbydelse til at
folge med dem d et par dage ad
ga gen. Jeg havde netop be-
gtrult at efterabe den kunst, der
senere skulle hlive miI levebrod,
men jeg kunne ik:ke komme til at
overbe\)ise mig om resullalerne af
mine bestrebelser, fordi speilene i
r)or sal hang sd hojt, at jeg k1n
med hovedet kunne nd o|er kon-
sollerne: hos mine amagervenner
havde jeg derimod adgang til den
stalelige stolstue, der sktd ensom
og alvorlig me.l sine u^kdrne
egeskabe, store linnedkister, hol-
landske indskrilier i bjelkeloJiet,
blanke messingfatle med bibelske
basrelicffer og det store bord med
de plumpe, drejede ben, lige an-
vendeligt til festtallel og ril ligleje:
her hahg et spejl, der formedelst
det lave loft ludede stterkt .fbrover
og tillod mig at bettugte min hele
lille person; det var akkurat, hvad
jeg behowde,.fot at orJe fiine
spring;jeg kastede rusk benene ud
til siden og slog sdlerhe sammen:
det lykkedes fo tuffeligt! Gdr-

dens beboere lonnede mine pnz-
slationer med eenstennigt bifald,
og da jeg fiste disse ungorske trin
Jbr min fader, komponerede han
en lille dans, h|ori jeg giorde de-
but pd llofteatret.

Det rar heniho..l slutnikgen aJ
den langvarige krigsperiode 1807-
1815 med.de hdtde vintre, dyrti-
den, bktkaden, kaperfarten ou
JtemJbr all det Jb{aldne penget.e-
sen tued den v@/alilose sealdelmas-
se, hvoraf der udkrtevedes 100
Rdlr. dansk kurqnt til et par sto.t-
ler, 48 Rdlr. til et pund kalle og
hvor man gav en k*sk 30 Rdlr. i
drikkepenge! Det politiske lit, yar
pd den tid langtfra sd udviklet som
nyomslunder; dagbladene lestes
kun sj@ldent af landbefolkningen,
og del var i gruntlen de materielle
Iryh der i almuens kredse fohes
og omhondledes.

De store begivenhede\ som den-
gang rystede og omveltede Euro-
pa, fandt kun ringe deltagelse,
hrorimod de eldre endnu var gen-
nemhevede af eriwlringen om
rrPdselsdagene fra Kobenhavns
b ombar de ment, o g b e s tand i g.fryg-
tede Jbr et nytlehdtligt o|erfald.

Som et lyspunkt pi hin morke
baggrund stod minde, om liNj@-
gerkofpsels kanbhhemenl i lands-
byerne langs Amogers l<yster. Det-
le smukke korps, der allerede i
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l80J ttar frivillig sammentlddt og
havde udmerket sig ved udfaldene
under Kobenhavns belejring, be-
sad i sin midle mange forl nlige
kreJier af de forskellige borger-
klasser, tleriblandt Jlere af Det
ko gelige Tealels kunstnerc, der

forte el ypperligt humor med sig,
h'rilkel ikke blot i kanpens sjeblik-
ke virkede oplivende, men rtesent-
lig bidtog til at mildne det ked-
sommelige ved den besverlige og
anstre ngende lcyst be\togtning.

Vinteren 1808 gjorde formelig
epoke i Amage$ folkeliv ved de
hyppige besog af dem, der slod i
slegt- eller venskabsforhold til
li'rj@geme; det ene lystige gilde
alosle det andet, navnlig var del
wd fastelavn, at ma rel slog
gekken los, og de gamle lege: at
sli katten af tonden, stikke til stA-
mqhden og treekke holsen af gd-
sen, bler a sel for trivielle i mod-
s@thing til de kamedier og maske-
rader, der ithproiseredes, og
hvori den geniale Dupuy rar sj@-
len og den ledende tanke. Denne
udmerkede operasager, violinvir-
luos og komponisl havde som
o.rerj@ger udvisl en sd glimrende
lappefied, al han blev udn@vnt til
l@jtnanl i korpset, men pi samme
tid blev del ham betydet, al porle-
pdehs \,@rdighed ikke tillod ham

li,emdeles at oplr@de pa scenen!
Violinen maue han tlerimod pro-
ducere hvorsomhelst, og da han i
den anledning modlog ans@tlelse
som koncettmester i Det kongelige
Kapel, opoliede han sine leatral-
ske laurber for den milit@te Elans
og samtidens bornerthed. Ikke
deslofiindt€ .foflsatle han i det
daglige liv de roller, hvori han
havde glimret pd scenen, og man
ril pAsfi, .lt h^n har repeterel du-
elten af Don Juan hed mere end
een Amager-ZerIina".o
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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

rvww.bibliotektaarnby:dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slestsforskerlinks.
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Tirsdag 12.00 - 16.00
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