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TAnruey vgo
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Vi afslutter nu historien om Dor-
thc Nielsdatter, H. C. Andersen og
Tdrnby sogn i 1800tallot.
Udstillingen "Tdrnby Sogn pd
H,C. Ande$ens tid" vises i perio-
den 9. maj til 28. maj 2005 pa Ho-
vedbiblioteket.

KOLERAEPIDEMI
I 1853 udbrsd der en koleraepide-
mi, der ogsi ramte beboeme i
Timby sogn. 321 i sognet dode af
kolera, heraf alene 295 pA en ma-
ned.
Sognepraesten Jorgen Hjorth Lau-
trup mette indvi en lille selvmor-
derkirkegird pi Tirnby kirkegird
som begravelsesplads for at le
plads til alle de dode pi kirkegir-
den.
Presten havdc forstAcligt nok nat-
lige mareridt om sygdom og dod,
hvor han si ligkister for sig.
Ingen i Dorthes familie blev ramt
selvom forholdene i Sundbyeme
var forferdelige.
Gerda Bonderup skriver i sin bog:
Cholera-Morbro'er og Danmark
srde 122].
"Amager rar mod syd et .frugtbart

agerland med spredle gdrde merc
Sunclbyerne mod nord bestod af
smd og meget ri ge husmdhdsste-

Der leyed{godt 2.600 mennesker,
her var der sket en lbrdobling al
indbyggerallet siden begyndelsen
af ] 81q-tallet.
De fleste boede t@tpakkede i cle
usleste hytter. Der tar kun ganske

Jii gdrtle som pd en enkelt nter ld
et stykke fra husene.
De Jleste mend arbejdede som
skibstgmrere eller arbejdsmand
pd vterfterne pd Christianshavn
mens deres koner dagligt tog til
Kobenhavn for at selge grontsa-
ger, Jlere havde fast stade pd tor-

Distriktslege Feilberg berettede:
"Husene (er) sammenpakkede og
uregeh @sstge, tued mange smud-
sige og sn@rle gyder, byggede
uden nogen hceyende Grund
umidclelbart pi den fugtige jord.
Alle flydende ureenligheder fra
stald moddinger etc. kunne ikke
lobe bort, men bli|e stdende i de
snalle gyder".
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Distrikislesen Feitbery tesnede tlexe ko,l i farbindelte ned epidenick os han gior.le
sig stor umage med at in.ttegne .le manEe huse i Sundbyene (prikkene), der ld tet kli
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KRIG IGEN
I november 1863 blev en ny
grundlov vedtaget, den omfattede
Danmark og Slesvig men ikke
Holsten. Dette var imod dansk ty-
ske aftaler fra 1851-1852.
Grundloven tredte i kaft 1. januar
1864, men 16. jellruar samme ;lr
kaevede Preussen og Ostrig den
ophEvet inden 48 timer. Danmark
aftiste, og krigen 1864 brod ud.
Flere fta Amager mAtte igen i
krig, to af disse var Frits Vilhelm
Reiersen lia Timby og Hans Han-
sen fra Maglebylille.
Krigen blev katastrofal. Den 26.
februar 1864 erklorede Danmark
en blokade imod havnene i Sles-
vig og Holsten, og den [3. marts
blev blokaden udvidet til de preus-
siske havne langs Ostersoen.
Da preusseme kun besad en tem-
melig lille flede i forhold til den
danske, anmodede de deres ostrig-
ske allierede om hjalp.
For at styrke den danske eskadre,
blev Fregatten Jylland, som havdc
deltaget i blokaden af Nordsohav-
nene, sendt afsted som assistance.
Ssslaget ved Helgoland den 9. maj
var dmmatisk. Ombord pi Fregat-
ten Jyliand var Vilhelm Rejersen
fra Tirnby og vegter Hans Han-
sen fra Maglebylille. Vilhelm Re-
jersen blev sAret under slaget ved
Helgoland.

En granat ramte en kanonport og
en splint herfta kom fltvende og
traf ham med en sidan kaff, at
han blev sliet orn p[ dekket. Men
Rejersen var ikke sidan at sl6 ud.
Til tods lbr at han derligt kunne
se, rejste han sig og rAbte: " PA'en
igen kammerater, Vi tager hvad
der kommer!"
Hans Hansen fra Maglebylille har
fortalt, hvordan Reiersen reddede
hans liv. En af ljendens kugler
ramte en krudttonde ombord ved
siden af Hans Hansen, men Reier-
sen var snaridig og smed den
over bord, og reddede dermed
Hans Hansens liv.
Slaget blev vundet, men fik i[gen
stone indflydelse pi krigens ud-
fald, Danmark tabte krigen og ved
Aeden i Wien den 30. oktober
matte Danmark afsta de tre her-
tugdummer Slesvig, Holsten og
Lauenborg. Danmarks grense til
Tyskland gik nu ved Kongeden.
Hans Hansen og Frits Vilhelm
Reiersen fik Tapperhedsmedalj e
og Dannebrogsm@ndenes He-
derstegn for deres indsats.
De to veteraner lia Fregatten Jyl-
land dode begge i en hoj alder,
Frits Vilhelm Reiersen i 1933, 92
Ar gammel og Hans Hansen i
1939,97 ar.

Begge veteraners gravstene er be-
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varet pa henholdsvis Tamby og
Kastrup kirkegerd.
Til minde om de to veteraner blev
der i Timby kirke i l94l indviet
et kirkeskib, en model afFregatten
Jylland. Hans Hansens gravsten
blev restaureret af Amager Mari-
neforening i 1999 og stenen indvi-
et igen ved en hojtidelighed den 9.
maj 1999 pa Kastrup Kirkegird pA
135 arsdagen for slaget ved Hel-
goland.

FATTIGDoM oG DIGTER-
KUNST
Dorthe Nielsdatter blev enke i
1856 da hendes mand, Lars John-
sen, dode den 17.6. afbrystbeten-
delse. Det betod okonomiske pro-
blemer fbr Dorthe, der mdtte mod-
tage fattighj&lp.
Det liemgAr af folketeellingen fbr
1860:
Et hus i Sundbyaster, husstand 7l
Dorthea Nielsdatter, 55 ir, enke
fodt i Tdrnby sogn, husejerinde og
farfattighjtElp.
Ane Larsdatter, 20 dr. UgiJi. Fodl
i Tiinby sogn, hendes datter.

Ane, Dorthes datter, var endnu
ugift pe dette tidspunkt men blev
gift erct efter den 12.9.1861 med
arbejdsmand hos Holmblad, Jens
Peder Jensen. De unge fl)4tede ind

hos Dorthe.
De fik Laura Marie fodt 19.2.1864
og Johan Thorvald Jensen fodt
15 .8 .1868.
Familiens hus i Frederik den VIIS
gade brandte i 1869, men blev
genopbygget i 1870.
Forholdene lbr Dorthe og Ane
blev miske.bedre efter, at Ane var
blevet gift, for hendes mand kunne
nu brsdfode familien. Men en
eventuel gl€de blev hurtig 1br-
vandlet til fortvivlelse, for Jens
Peter lbrlod sin kone i 1870 og
samme er og meske af samme Ar-
sag blev Ane indlagt pa amtets sy-
gehus. Her dsde hun den 14. no-
vember 1870 efterladende sig to
mindreerige bom og en gammel
mor.
Et par ar senere muligvis i 1872
blev huset solgt pa auktion til Jens
Peters arbejdsgiver L. Holmblad.

H. C. Andersens tilveerelse gik i
en noget mere behagelig retning.
Christianshavns Avis kunne den
24.12.1 869 fort€elle at eventyrdig-
teren opholdt sig i Nicc (Nizza) og
et par meneder senere 26.2.1870
var han draget videre til Paris
Han havde Amager i tankeme, da
han i l87l fik trykt efferfolgende
digt i "lllustreret Bomeblad".
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S"parg Arnagervno'er
Der var en eldgammel Culerod,
Saa knoldet, saa tyk og saa tung,
Den havde et ganske fbrf@rdeligt
Mod,
Den vilde gifte sig med en ung,
En yndig ung, lille Gulerod
Af Roddemes fineste Blod.
- Og Brylluppet stod.
Bevertningen var ubetalelig god,
Den kostede slet ingen Penge;
De slikkede Maaneskin og drak
Dugg,
Tog Blomsterfnug,
Som det kom Aa Mark og Enge.
- Gammel Culerod hilsede med et
Buk,
Og talte saa langt og saa lsenge,
De Ord de klukkede Kluk i Kluk;
- Ung Gulerod sagde ikke et Muk,
Sad uden at give et Smiil eller
Suk,
Ung og smuk.

Hvis ikke Du troer,
Sporg Amagermo'er!
Et Rsdkaalshoved var deres Prest,
Og Brudepiger Hvideroer;
Agurk' og Asparges sad som
,jEresgjest,
Kartofleme stod og sang Chor.
Og der blev dandset afLille og
Stor.
Sporg Amagermo'er!
Gammel Gulerod sprang uden

Stromper og Skoe,
Hu, hei! han revned' i Ryggen,
Og saa var han dod, kunde aldrig
grce.
Ung Gulerod loe,
Saa underligt vender sig Lykken.
Nu var hun Enke, nu var hun glad,
Nu L-unde hun leve som helst hun
gad,
Kunde svsmme som Jomfru i
Suppefad,
Ung og glad.

Hvis ikke Du troer,
Spffg Amagermo'er!

, 'TIL KIRKEGARDEN
BLEV DE BRAGT''
H.C. Andersen dode den 4.8.1875.
Eventyrdigteren blev begmvet fia
Ksbenhavns domkirke, Vor Frue
Kirke, den I l. august under ovet-
vaerelse af bl.a. kongen og kron-
prinsen. H.C. Andersen blev be-
gravet pi Assistens Kirkegird.

Dorthe Nielsdatter var nu alene
med sine to bomcborn. Dorthe
kurule efter et par er ikke magle at
brodfode sig selv og bomebome-
ne, se de endte alle tre pa fattighu-
set i Tamby, Laura Marie og Jo-
han Thorvald kom til fattighuset i
april 1875 og deres mormor fulgte
efter i 1877. Laura Marie var der
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kun til sin konfirmation og mette
sandsynligvis se ud at tjene, men
Johan Thorvald mAtte blive der
yderligere et par er til han neede
konfirmationsalderen.
Dofthe var indlagt pe sygeafdelin-
gen et par Ar, men dode fsrst den
18. januar 1890, 84 6r gammel ef-
ter 13 er pe fattighuset.
Dorthe Nielsdattem liv blev lcn-
gere end H.C. Andersens, men det
var, i mods€tning til digterens til-
verelse, hardt og lyldt med triste
oplevelser.

'Til kirkegirden blev hun bmgt,
de fattiges kirkegard."
Fra H.C. Andersen:
IIun duede ikke.

Tesni s af l/ilhelm Pedetsen (1820-1859) til H.C. An-
dersen ewntrr " Hun due.le ikke".
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Program for
Historiens dag pe Amager

Srndag den 22. mai
i Dngor os Tbhhr k)mnuner

Sondag den 22. maj er udnavnt til
historiens dag i Danmark.
Alle landets familier opfordres til at ga
pa opdagelse i historien og hore alle
de fantastiske ftistorier, der denne
dag vil blive fortalt landet over. Fo€-
stil dig at hundredevls af kulturarvs-
steder i  hele Danrnark denne dag vi l
v@re bemandet med personer, der
forteller en historie der knytter sig til
et specifikt sled. Skoleborn har op til
dagen faet uddelt flyers, der henvisef
t i l  KulluraNstyrelsens hjemmeside
www.kuas.dk, hvor du kan fa meget
mere at vide om, hvad der sker i  al le
egne af Danmark.
I Dragor og Tarnby Kommuner har
lokalarkiverne, museerne og kirkerne
sammensat et stori program, def har
oplevelser Ul al le uanset alder. Sat
dagen af s@ndag den 22. maj, og fA
m@ttet sanserne i gode historier om
din egen O.

Alle arrangementeme er gratis.

Progaam:

En historisk lur gennem Drag6t
under besatt€lsen,
N4odested og lid: Annasvej 4, 2791
Dragor. K1.10.00 -1 1.30
Guide: Nynne Vidgren og Fritz Bu-

Arrangor: Dragor Museum.

"Befrielsesdage l945 - 2005"
Fotoudstilling om befrielsesdagene
som de formede sig pe det sydlige
Amager i '1945.

Sted: Dragor Lokalarkiv, Stationsvej
5,2791 Dtagol
Abningstid: kl.  13- 16
Arrangor: Dragor Lokalarkiv

Menneskeskabner fra St, Magleby
ki.kegard.
lvlodested og tid: St. l\4agleby Kirke,
Kirkevej 6, 2791 Dragor. KI 15.00 -
16 .00
Guider Sogneprest Elsebeth Jans.
Afrangor: St. Magleby Kirke

Hollanderne pa Amager.
[,lodested og tid: Amagermuseet, Ho-
vedgaden 12, Sl. Magleby. K|.13.00-
14.30
Guide: Nynne Vidgren
Arrangor: Amagefmuseet

Maglebylilleminder
Modested og tid: Sklteforeningen
Pifen, Amagedandevej 221,2770 Ka-
strup, Kl. 10.00
Fortellef: Svend Jensen
Arrangor: Tarnby Lokalhistoriske
Samling
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Kastrupgads historie Historien om Amage6 aldste byg-
Modested og t id: Kastrupgerdsamlin- ning og Kirke
gen, Kastrupvej 399, 2770 Kastrup, l\4odested og tid: Tarnby Kirke, Eng-
K|. 12.00 landsvej330,2770 Kastrup, Kl. 13.00
Guide: Finn Nilsson Forteller: Pastor Andreas Woller.
Arrangdr:Kastrupgerdsamlingen Arfangor:Ta.nbyKirke

Fotosjov og sanglegefra gamle Henfame slagter pa Tarnby kirke.
dage gird
Modested og tid: B@rnebiblioteket lllodetid og sted: Tarnby Kirke, Eng-
Kastrupgdrd, Kastrupvej 399,2770 landsvej,330i2770 Kastrup, Kl. 14
Kastrup, K1.12.00 16.00 Fortal ler: Ejvind Christensen
I\rusiklarer: Rene Madsen (12.00- Arrangor: Tarnby Lokalhistoriske
13.00) Samling
Arrangor: Borneb bibllotekeu
Kastrupgaard Tommeruphistorier

N,lodetid og sted i T@mmerupvej 59,
Glasvarksminder 2770 Kastrup, Kl- 14.00
IVlodested og tid: Kastrupgardsamlin- Forteller: Jan Zibrandtsen
gen, glasudstillingen. Kastrupvej 399, Arrangor: T6rnby Lokalhistoriske
2770 Kastrup, K1.15.00 Samling
Forlellerc: Verner Nielsen, Kurt
Esmann og Leif Olsen Fastelavn og Kremmersral i Ljlle-
Arrangor:TdrnbyLokalhistoriske rup
Samling Modested og t id: Fegafdsvej4S,

2791 DAgot, Kl. 14.O0
Kastrup Kirkes Historie Fortaller: Frede Hjeds
l\4odested og tid: Kastrup Kirke, Arrangori Tarnby Lokalh storiske
Kaskuplundsgade 3, 2770 Kastrup Samling
K t .12 .00
Fortaller: Provst Palle Thordahl Mytovandring ved skumringstid
Arrang@r: Kastrup Kirke Modested og tid: Ternby Kommunes

Naturckole, Granatvej 3, 2770 Ka-
Kirk6gerdsvand.ing pa Kastrup strup Kl. 19.30
Kirkogard Guide: Johnny S. Krogh
Modested og tid: Kastrup Kirke, Arrangor: Tarnby Naturskole
Kastrupvej 414, 2770 Kastrup, Kl.
13 .15
Fort@ller: lnger Kjer Jansen vis du onsker at gd e er cyklefi escn
Afiangor: Ternby Lokalhistoriske hdntl, udle|ercs der gratis hrgtile til de
Samling gunle lantlsb\,er, Tdmby, Kasttaq, Ton-

nerup og U erup pd Tdrnb! Kammune-
hiblkrekerld laftlas den 2t. nai 2005.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kanillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbydk
Klik pi Lokalhistorisk San ing

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
sleetsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"OEt&fAd,nry.r"

"Kastrup Glas"
Abent I rrsdag tll sondag

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


