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FoEtdet uttallon:
Bruden pyntes, Amager.
Maleri afJulius Exner.

Hem)isninger i tel,:ten:

I . Heller ikke Kastrup uodgik en ildebrand, d€r skete i I 834, hvor 6 garde og 2 huse

2. Samm€nlign pristat i: Poul Thestrup: Mark og skilling, kroner og sre. l99l.
3. Ls mere i Amager, ud E. 2002 side 2t2-274. Iohanne Luise Heiberg ( I 8 l2- I 890)

skev i 1848 vaudevillen "En sondag pA Amagef' heri sangen " I Kongelunden skal
brylluppet st6".

4. Sundby Kirke blev forst bygget i 1870.
5. Les mere om skoleme og undervisningen i Ternby Sogn i beglndelsen af 1800-taller:

Poul Feldvoss: Skolen i de syv landsbyer. Tambys skolehistorie 1583- 1814.2004, side
I 3 3- I 49. Flere oplysn inger om skolem€ i I 8o0-tallet As pa Lokalhistorisk Samling.

6. Las om fattighuset i "clemmer du" nr. l/2004.
7. Les mere om glasv?erket i bl.a. Amager, side 172-17? samt bessg udstilliflgen om

glasvErket i Lokalhistorisk Samlings udstillingslokaler pa Kastrupgerd, samr besog
vorcs hjemmeside med databaser orn hv€m der har har arbejdet pa gh3verket. Kastrup
Salwark beskrives i Amager, sid€ 177-178.

8. Les om fiskeriet i Kastrup og broen i: Inger KjaerJans€n: Kastrupfiskeme og havnen.
t990.
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BRYLLUP
I KASTRUP 1816
August Bournonille forteller vi-
derc i sine erindringer om sine
oplevelser i Kastrup her om bryl
luppet mellem Sidse Tonnesdatter
og Jens Jacobsens datter,4ne og
nabosonnen, Peder Pittersen. Htn
var 27 dr og han 22 dr. De blev
riet den 7. januar 1816.
Den poetiske tid var nu /brbi, og
Wstbevogtningen oterladt til nog-
le kompagnier af landmilitsen,
men freden nermede sig, og skont
den hverken var gledelig eller
Jbrdelagtig, blev den dog affolker
hilst med henrykkelse. Der fore-
stod nu en Jam iefest hos mine
amagerfolk: det er bekendt, at hos
bonder i almindelighed ligesom
',,ed holferne sluttes giletmdlene
red oyerenskomst inellem de pi-
gteldendes .foreldre og verger
med sa:rdeles hensyn til de materi-
elle i eles:Jer, og navnlig blandt
gi.rrdmandsklassen htender det of-
le, at en gammel enke fdr en ung
mand og en ddre enkemand tager
sig en ganske ung pige til kone;
heldJ opstdr, iser blandt de velha-
vende, en del balnlo"'e .egtesL,e-

ber, hrorimod defattige velsignes
med tdlrige borneflokke. Denne-
gang vLrr det alligerel et ',,ilkeligl

inklinationsparti (nalwligris in-
denJbr girdmandskredsen, Gud
berdre os .fbr en mesalliance!).
Ane og naboens son Per havde JVa
deres tidligste ungdom godt kun-
net lide hinanden, og nu |ar tideli
kommeL dt han kufine oNertage si1l
faders gdrd og sette Jbden under
eget bord. Bryllupsdagen be-
rammedes, og min ven Jacob mod-
te som brudesvend og bedemand,
opremserule en sirlig formular,
hvormed han indbod mine forcel-
dre og mig til gildet, der skulle
holdes i lre dage i tnPk og i de tre
jcewsides liggende girde.
Logi var der sorget fbt i nabola
get, og lAn afsohtoi og endre rek-
Nisiller udbades tilligemed en del
leatersmykker og juNeler til bru-
dens hovedpynt. Det rar midt om
rintelen 1815-16 og wd et klart
og stille.frostvejr, geslerne d kom
/fa alle kanter i sleder, yielsen

/indt sted i Tdrnby Kirke, der of-
ledes pi ulteret, og yi korte tilba-
ge lil Kaslrup med funer og klin-
gende spil. I alle tre gdrde bugne-
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Brudesolret i Talnby Knke kunne
benyttes afenwet uberystet brud
td sasne' Det bestAt df en lans
s6l.)k Ede med 7 fotsldle nonter
ned sw bokke fsutel, en af
den er tilnintle om christian l/ll
os Cdtuline Mathilde' sidste fal
kejaEt pd Anager i 1772.
Huen et sret afrcdtlojt os besal
ned tusetIeI asrtlistansIe et.

de bordene af stege, skinker og
kager. Drikketarer skenkedes i
oveflod, og de forste limet hen-
randt i tar)s, alrollig travlhed;

fstst henad alen ble\) stemningen
livligere, mtnikken spillede op, og
ktedsen dannedes omkring brude-
parreL de/ nu sk lle trtede sinJor-
sle dans som egtefolk. Den ellers
sd djefle og hdndfaste Ane stod
her i sin lysemle brudedragt med
en hojtidsfuld ynde og uskromtet
bluJbrdighed, der ligeso Jor-
vandlede hende lil et ganske yt

vesen; hun dafisede med edel an-
stand og f.estede sd tillidsfulde
blikke pd sin mandige hrudgom, at
alle brod utl i beundting, og bdde
ktincler og herdede mend fik td-
rer i oinene derved. Nu blev der
dartset sekstur, syvspting, rdel og
den uendelige hopsavals; en kor-
pulent l;romd d pr@sterede e
tondebdndsdans, meh hNar:l der
morede allermest, var en lille
dreng, kledt i gammeldags dragt
med pudtet paryk, han hat de en
stor tohaksddse, det tiente til bon-
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bonniere og indeholdt sukkergodt
Iil dauerne og et solulingerbol til
bruden. Han lr,th i det klare mhne,
skin /ia den ene gird til den an-
den, Jilgt af unglommens jublen-
de sktre og spillende en lille ko-
misk ice e med tilhorehde solo-
dans. Selv den gratitetiske sogne-
pr.est matte ofre til den sfiittende
munterhed, og drengen bler bdret
i triwnf hjen til brudehuset, hvor
hon, ualen selv at ane det, guv
Amors rolle i el kostume, der end-
nu jindes i Det kongelige Teaters
garderobe og anvendes i inten e-
diet af Ilolbergs Maskerale.
Fem og halvtredtindsty|e dr er
henrundne siden denne .fest: de
gamle umager./itlk er Jbr lengst
gdet til hrile; Kastrup har wd
ildsvd.le og ombygning histet sit
karakteristiske pregt, ,ktcob Jik
sig en gdrd og en gammel kone,
og A e, der tidlig hlev enke, gi.fre-
de sig om igen med en ung, rask
mand. Jeg har ofie modt hende i
staden og mindet hende om de
svundne lidel-: e/ier ntere ewl 25
irs mellemrum, i h|ilket jcg h$vde
berejsl den storste del d/ Europa
og v@ret en halv snes gange i p.t-
t'is, uden en e este gutlg ut have
|ovet mig udenfor Amagerport,
besogte jeg Anes gdrd og blev
hjerlelig modtaget af den ganle
kone, dct, skont hoit olpe i de

halrljerds, endnu vdr link og ro-
rig, huh ,risle os hele sit velhal)en-
de indbo og tog til si^t lrem al el
gehhe et lille solulingubol .fra
1816, som htk rakte nig med el
smil, der ligesom.farvede hendes
dsyn med el uhgdotusskrzr. Del
var en prindring.fra den lille
dreng, der opfttrle en impto|iseret
ballet ved hendes bryllup. og som
nu i en./iemrykket alder prcesente-
rer el storre urhejde under nurh
af LiNj &ge rne pA A magcr.

ILDEBRAND
Den 3. november 1814 udbrsd der
en stor ildebrand i Sundbyoster
og Sundbyveslor. hvor 7 gArde og
10 husc brandtc, men branden nA-
ede ikke I'amilien Pcderscns hus_
De berorte fanrilier var nu husvil-
de og manglcde bide toj og mad.
Stiliamtmandcn, amtsforvaltcren
en gardejer og sogncpr&sten i
Timby opfordrcde derfor i Dan-
ske Statstidende (lbrlobcren for
Berlingske Tidende) borgcre i Ko-
benhavn til at hjrDlpe de nodlidle
enten med penge, kledcr eller fo-
devarer. Desverre var der ogsa
dengang nogle, der udnyttcde situ-
atlonen og gav sig ud for at vere
fra de ramte familier i Sundbyo-
ster. Men indsamlingen blev en
stor succes, kongeparct lagde ud

/1zz',aeofu'zz.4 - 4lril 2005



med at give 2000 rigsdaler'z. I alt
blev der indsamlet 9484 rigsdaler
samt toj, kokkengrej, dyner og Pu-
der, madrasser og t€pper.
Niels Pedersen havde ikke faet sit
hus lbrsikret, men da han sl kon-
sekvcnserne afbranden lik han al-
lercde I mined efter branden lbr-
sikret husct for 370 dsgdaler'

TIDEN DER FULGTE
Amagcr fik sin forste skov i 18'18,
Kongelunden. Det skete pa inilia-
tiv al 'H.C. Andersens velgorer og
stotte, gehejmered Jonas Collin,
praesident for Det Kongclige Dan-
skc Landhusholdningsselskab.
Kong Frederik VI stottede projck-
tet med 16.000 rigsdaler og ti l lod i
1830 at man gav den nYe skov
navnet Kongelundenr.
Do(he blev konfirmerel i TimbY
Kirke ipisken 1819 med bemerk-
ning om, at hun havde "mddelig
kundskabcr og en sa-delig optor-
sel".a Ilendes skolegang fandt
sandsynligvis sted i Sundbyoster.
Skolcn her beskrives saledes i
18ll af provst Hammond: "OgJd
denhe skole har endnu clet ulor-
holtlsm@ssige store antal al om-
trcnl 120 born, hvis daglige skole-
gdng nok ikke ma tere sYnderlig
stadig, du deraf 2l endnu Norer al
udehlite endog fra Lxaminl Des-

b mere hor del al1ses )^om bevis

.fttr la:rernens duelighed al skolen
har si mange gode og megel godc
horn". De eleter, der ikke modte
hver dag, har sandsynligvis matte
arbejde lbr at hjalpe mcd at skalL
l'amilien brod pa bordet. Maske
gjaldt det ogse Dorthe, hvis kund-
skaber lils)oreladende ikke var de
bedstc.'
I l82l blev de to oprindelige rets-
kredse Tamby Birketing og St.
Maglebys jurisdiktion lagt sam-
men til Amager Birketing. Ting-
stedet blev indrettet pa en gArd i
Maglebylille ved Amager Lande-
vej.
Fl.C. Andersen debuterede i 1829
med Fodreise .fra Holmens Candl
lil Oslpynten df Afiager i Aarene
1828 og 1829.Detvar ti l  trods lbr
titlen ikke en rejseskildring, men
en cksperimenterende roman.
Sclvom indholdet ikke har meget
med Amager at gore, har H.C. An-
dersen miiske besogl oen lbr at la-
de sig inspirere til bogen.
Den 31. maj 1830 blev Dorthea
gill med Lars Johnsen, men sam-
me er mistede hun sin mor.
I t'ebruar mined blev der lbretaget
en folkctelling i hele Danmark,
Dorthc og hendes familie blev be-
skrevct seledes i I834:
Sundbyoster
I.lt Huus, husstand nr. 103
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Frcderik.len Ylh sade e et senete Spanienssade, sam det sd td onbins 190A.
Fdnilien Pedenew htr erlorLengs! reye! ned.

Lars Johnsen, 28 Ar, giff, huus-
mand og dagleier
Dorthe Nielsen, 29 dr, gift, hans
kone
Jonathan Laisen,l 6r, ugift, deres
Bam
Niels Pedersen, 7lar, enkemand,
inderste og aftegtsmand
Lars Johnsel havde som andre
husm@nd vaeret nodt til at tage lidt
I{rst arbejde rundt omking som
daglejer. Som det ses havde Dor-
the og hendes mand fEet en ssn
John. Han blev fodt den 21. maj
1833, men fik et kort liv, han do-
de i 1840, kun 7 % 6r gammel.
Senere i 1834 dsde Dorthes far,

Niels Pedersen. Dorthe og hendes
mand overtog huset i Frederik den
7.s gade (nuverende Spaniensga-
de). I 1840 blev huset omforsikret,
der var ikke sket nogen forbedrin-
ger, i stedet var verdien af huset
laldet med 130 rigsdaler.
Dorthea og hendes mand fik yder-
ligere et par bom:
Hans Niels fodt 29.8.1836, han
var somand, da han dode i 1854
kun 17% er afbrystebet@ndelse.
Ane Sidse f.27.9.1839.
lohn fadt 4.I2.l844.llan blev ar-
bejdsmand i Sundbyoster men do-
de i lattighuset6 i Timby den
5.10.1868, kun 23 ar gammel.
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I Kastrup blev der anlagt flere in-
duslrier, Kastrup Giasverk i 1847
som en filial af Flolmegerds Glas-
v@rk samt Kaslrup Saltverk i
1851.? Samtidig var fiskeriet ved
at udvikle sig her, sa man bl.a. fik
forbedret den gamlc skojtebro syd
for Kastrup havn. Det var en for-
ening, der stod bag dette initiativ.3

SoG N EFoRSTANDER-
SKAB OG SOGNERAD
Demokatiseringcn i det danskc
samfund udviklcde sig i 1800-
tailet. Otte ir fsr Grundloven blev
vcdtaget, indf'ortes en form lbr
kommunal selvstyrc med sogne-
lbrstanderskaber, der lia 1867
hed sogncrid. De skulle tage sig
af socialforsorg, og skole- og vcj-
v@sen. I stedet lbr de hidtidige
kongelig udnovnle embedsmend
var medlemmernc af sogne-
lbrstanderskabet valgte dog fore-
lobig kun blandt de slorste jordbc-
siddere og med et l'ast medlem,
sognepr€slen. Flvcrken husmaend
som Niels Pedcrscn eller Lars
Johnsen eller arbcjdsm:end kunne
velges eller stcmme.
De forsle moder i'ldrnby sogne-
lirstanderskab blev holdt i Ama-
ger Bitks li/ighus lrA Amager Lafi-
tlcvcj i Maglebylille. Der mii have
teret siddepladser nok, Jttr i juli

1843 udsendte sogneforstun-
clerskabet en bekendtgorelse, hvor
man inrilerede borgerne lil al
o\)erN@/e dets hadef, hl,ilkel mA
ha|e \'@rel enestAende pd den tid.
Hvor vidl der kom tilhorere lil
maderne, t'ides dog ikke.

TneAn6xnrarru t848
Det folgende uddrag af breweks-
ling mellcm g6rdmand i Magleby-
lille Chistian Christiansen og
hans stcdson Claus Clausen er
skevet i lobet af et par maneder
kort efter udbruddet af Treirskri-
gen i 1848. Claus Clausen er blc-
vet indkaldt som matros pa !'re-
gattcn Gefion. Brcvcne beskrivcr
dcls, at det daglige liv fortsetter
trods krigens nerhed, og dels at
Christian Christiansen folger godt
med i begivenhcdernes gang og
har en sund skepsis overfor de
mange rygter. der verserer om kri-
gens forlob. Frem for alt lyser be-
kymringcn lirr stedsonncn ud af
brevene.
Trearskrigcn eller 1 Slesvigske
Krig 1848-1850 bundede i et vok-
sende modseetningsforhold mel-
lem dansk og tysk i hertugdom-
memc Slesvig- olsten. Slesvig
onskedc at indga i Det tyske For-
bund, hvilket blev alvist, mens de
nationallibcralc i Danmark onske-
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Det \1r le",cJlesdt ( luut (tut6e, ro a'tbttt fu i t,\til

de grirensen ved Ljdcrcn. Slesvig-
I lolstcn gjordc oprrrr og nted
hiarlp af dcn preussiske hrer rvk-
kede l lskeme op genncnl . tvl land_
Men de mitte trckkc sig t i lhage
cfter russisk pfes, hvi lkcr ogse
lrcmgiir al el al brevene. Krigcn
lonsalle og el icr dansk sejr red
Slaget ved Islcd i  lU50 blev der
sluttcl f icd i  koI1 efrcr n] l . i r  lg5l.
l :regalten Gellon blcv byggct i
1841. og rnens (l laus Clausen var
onbord blcv dct udnrster l j l  kr ig.
llncler kampe ved [ckcnfijrcle
Irjord ble\ licgattcn crobrer al h,
skernc. Desvierrc ved vi ikkc hvor
Icngc Claus Clausen r ar indkaldt,
men han cr hjcmmc pd gir.dcn i
Iebruar 18i0.

Til ('lcnr; Cluusen ul Ilugtehl,titta
ontbord i l'rcguttcn Ge/ion
Dd yi yt(l ut I endnt ikke er ltzn,
gere bottc./rd o.t and ri dugligen
kon hott cdct..\ skyden, n(:n ri |ell
ikkc httttletlet .h he/itkle/ lig i
din sd otllreti(lte \tilling sd hcdcr
ri dig ont d pdt linier tilhaga h|is
drl rr tlig D tligt, thi .ri lengas
tnegrt e er ut t'iLfu ht\r'lellt:\ ht
hdl del i iet halt Sk da der yrcrc
nogrt (lu traety,lci til, su lutl ot del
t'idr, hri.\ det u.os nuliut at \c da
di ! :  nogt. I l jcf imc.stdt.dct l igc-
stttn lq lu t(iste, ri Iut. dt)g ld
helrlig ur vi lik o^ en kd . ,\d |i
hto &)ll /.kt lug/ o!:.r(iet ude kot.
net fi k n dog lottell! dig lill
ryt, (iille.t pu Ludcgadans konc
og I'elct (:orncli .\ ddftrr er ioda
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Maglebylille den 16. Juni 1818.
Du skal have mange T6k for dine
hilsener som du sentle os med de
.fblk som vzre kommen herlil fra
Eders Skib med tyske skibe som I
havde opbragt. Vi ville gerne have
ltendl Dig et Brett den gung men
det blev os ikke muligt at faa no-
gel sendr dertil hrot I ligger.
Herhjemme har vi det alle godt og
er ved en god helbred urulagen
Moder som er ved Gamle. Mar-
kerne sldr endnu i sin.fulde pragt
og hrtor tti end veruler r)ort aje stdr
del sd go& sa al ak lover os en ug
host. I dr. Her er allerede nye
Kurtofer og nu skel vi s a til .rt
hoste ho. I en stor del af,lylland
hwr de .fotdohte tyskere Indlren-
gen ligger markerne derimod ade
og vore stdkkels hedmenhesker
har lrznge nok sukket over .le tun-
ge byrder som den overmodige
Fje de pAJbrte.len. Men lige med
et blev de dog beftiede fra ham.
Thi Generalen over de proisiske
lropper udgar den forordning at
de skulde betale en sket til Fire
Milioner Rigsdaler i Ersldtning
./b/ de skibe som I har lagel, hrris
ikke da vilde tle selv tage dem med
magt og pluindrc oreralt i Lan-
del - Men del wt ikke Guds rilije
al denne slelte plak skulle gi i op-
.fyldelse. Kejseren af Rusland
sendte ham da hun ;/ik dette at ho-

re eI slrcnt:t brev hrori hun opfor-
drede ham til ojeblikkeligt al
trakke sig ud af Danmark hvis ik-
ke vilde han rykke ind i Ptoisen
med hele sin armer og bktkere de-
res havne merl sine skibe og hu
rykkede lydskerne med Lynels fart
ud aJ Lundets havne men dog ikke
rykket l@n{gere ud end i Slesvig
men fi hAber til Gud at han snart
vil blive .fordreven derfra da nu
svenske, norske og russiske kom
de brave danske lil hj@lp thi deI er
nu et l@relig./arig ?? Sug I stri-
des.for og Gud er retferdig.
l/i have herhjemme hort sd mange
fbrttzllinger.... og[A den at I Nar
tsget til.fanger afhamborgeren da
Eders Skih var lobet pi Grund i
Elben, vilidste ikke hvad skulle
ho eller t@nke heh sd fk vi sna
or hore dl det vor sikker Logn, sd
gik ogsd det Rygle at Hans Korne-
lius Korneliussen var skudt men
det varede ikke lenge al de blev i
den tro Thi de Jdr den glede at
modtage brev.fru ham n@slen hrer
uge. Nok har de enkelte gange
n@vnt al i ('rar) med i tr@fning saa
Kulerne susede dem on orene
nen ude at beskadige hverken
skib eller mandskab- Danpskibe[
Geiser rom de kom med har slet
ikke v@rel her lil Kjobenha| si-
den som der hler' ralt om at del
sk;ulde komme hertil hver 2de dag
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mek det rar ogsA bgl Fregatteh
Thetis har r,.e/et hertil engang si-
den den drog herfra nu horer al
GeJion skal kohrne hertil det var
godl at det var sandt for sti kunde
vi ndske Jii talt ned dig hek det
er mdske heller ikke andet end
snak. Husk pd al sktir os lil h|or-
ledes I befandl Eder i del lorden-
vejr forleden aJien ...... Vi bringer
dig mange hilsner fra dine bek-
jehdle men iser hilser ti Dine Jbr-
eldre og sotlskende dig.
Christian Christ iansen

Til Christian Chrisliansen
Maglebylille paa Amager
Aleveres i Falgen paa Chri i-
aksharn
Afgaaet fta Fregatten Gefion
Krere Forelder og Sosken
Delle er Helgolan men delle stok-
ke nd I ikke vise nogen.fbr det er
sddan simpel slerivning sd I md
klippe det lra Og dermed vil jeg
lade jer vide at jeg er inu ved god
helse og haver del godt og 'r'i ven-
der Thetis nu en af dagene, saa
jeg vender aI laa Brer Hjemme fra
vor dane det slaaer til hjemme hos
jer. Jeg l@nker ikke det varer sda
lenge forend vi komuer hjem for
vores konvej er ikke beslill l@ ge-
re end til den 20. Allgusl men vi
vender ikke at... til at faa lo| til al
blive hjemme. Og i det tilf@lde

skulde vele at vi ikke skulde /d lov
til at gi i lantl si bederjegjer om
at I vil v@re afden goclhed at sen-
de mig dette toi jeg kunde ogsaa
hruge el par slokker til mere di
store slokker bluser bliver ,"el for
store at tage med jegfir vel lov til
al tage el pctl omhor Fot det til
blive koli al.. og tiden for alamek
haver vi hdrd meget rolig vejr
haver vi megel urolig wir dersom
I haver sddan wier her hjemme
sA h.rr en meget simpel hohosl. Og
jeg vil lade jer vitle al der er b af
vores folk clod i disse dage de lti
ikke.tilkois men tre pd lerde ddg
fordes wzk dermed ender jeg mit

Det betidnes af mig
Claus Clausen
Maglebylille af28. Juli 1848.
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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.32 46 05 45

www.bibliotektaarnby.0k
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og mange
slrcstsforskerlinks.

AOnrngsuoer:
Mandag
Tirsdag
Fredag

15.00 - 19.00
12.00 - 16.00
12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

,,ofltltrtgftnry*,'
&

"Kastrup Glas"
ADenI ursoag Ilt sonoag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00


