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E. P.

Kort Ufterretning om nogle Coioniers eller 
fmnmede Folkes Ankomst og Fortplantelse 

her i Dannemark,

sirrdeles forst 
om

magerne,
og flere fra Nederlandene her ankomne.

er nogle Aar siden jeg, efter min liden Evne, satte et Forssg 
paa at oplede en Deel af vore Landsmcends, de gamle Dam 

vSsgx ffes Fodspor og Bedrifter i fremmede Lande. Dette ArbeydS 
X32. V Ufuldkommenheder indseer jeg selv meget vel, og haaber at 

ffiensomme Lesere ikke heller vilde vente eller krceve noget fuldkomment 
i en Materie afdet Slags ; thi hvad er der vel i Historiffe Sager, som 
kand siges morkere og meere underkast Tvivl, Modsigelse og Critique, 
end just den Materie de Migratione gentium, om hvilken Wolfgangus 
Lazius, 8ro-Medicus ved det Keeyserlige Hoff/ udi forrige Seculi Be
gyndelse har ffrevet en ftor Bog/ fuld dfmgenieufe Gisninger, men 
ligesaa Mangelfuld i Henseende til det Slags Beviisligheder/ som vore 
Tiders Hiftorici udkrcrve / naar de ffulde give fuldkommen Bifald. 
Denne gang vil jeg strcrbe at oplyse en Sag, som staaer i nogen Rela
tion og Hensigt til den foromtalte, men har derhos den Fordech at 
vcere visiere, og saa got som ingen Tvivl underkast, nemlig, Sagen 
er, at jeg vil opsoge visse stemmede Folkes Fodspor og Skicebne hcr hoS 
os i Dannemark/ forstaae ikke i de fabuleufe Tider/ hvilke jeg ey har Lyst 
tit at give mig afmed, men i de 2. eller 3. sidst afvigte Seculis, da det er 
ffeet ved adffillige Anledninger/ at visse Colonia: af fremmede Folk/ 
ere hid indkomne og have nedladt sig iblant os/ samt forholdt sig som 
gode Medborgere, Kongerne og Landet til kiendckg Tjeneste. At disse

Q -g 



122 E. P, Efterretning om nogle Coionier,  

sg deres Afkom i sin Tiid, saavel som andre Landets Jndbyqa ere, maae 
have nogen Efterretning angaaende deres Oprindelse og Sk-ebne, da 
har jeg derom samlet hvad jeg hist og her har kundet finde troevcrrdigt.

Begyndelsen vil jeg giore med de fra Nederland herhid forflyttede, 
oa af det dem til Beboelse indrommede Eyland Amag, saa kaldede 
Amagere.

En celdre Colonie af samme Nederlandste Nation, nemlig Gron- 
ninger, kunde jeg vel ogsaa her beraabe mig pan, men det jeg veed at sige 
om dem, er ikkun saare lidet, nemlig, at de for 2.3300. Aar siden, 
da Handelen tilfulde Korerede i Ribe, der har boet i saadant Antall, at 
den endnu bekrendte Gronne Gade, qvañ Gronninger Gade, of dem 
barer Navn, ligesom de ogsaa der har havt deres Stabel og Oplags- 
Huus paa det gamle Naad-Huus, hvor den Tiid var Bors, og i de 
ovkisteVcerelser Packrum forKiobmcend afGronninger Nation, den
ne Beretn'ng grundes nu ikke paa det blotte Navn, i hvilket Fald man 
kunde supponere det samme om Kiobenhavn, der ogsaa har en Gron- 
ne Gade.' Ney, om de Gronningers gamle Boe-pcrl i Ribe vidner 
Matth. Wormius t nogle Vers, som hand har ffreven p. Refenio til 
9Ere for i den I68z. udgivne Bog kaldet Nonnulla antiqua jura civitatum 
Danite, hvor det heder blank andet:

Sligt vidner Stabelen afGrMmnger opsatt, 
Enddog den siden er omvendt og flet forladt.

Saa og noget udforligere D. Peder Terpager in Ripis Cimbricis.pag.673. 
Confluxere tamen huc ex peregrinis oris præcipue Gróningenfes, 
qvi fedem hic fortunarum fuarum & mercium elegerunt atque mer
catum inftituerunt. Nam qvæ non ita pridem erat Curia, ea olim 
eorundem, ut vocant, Burfa, ædes ad quotidianum mercatorum 
conventum fplendidiflimæ, in qvarum fuperiori contignatione, ni
hil non venale proftitit. Vicus in hunc usque diem ab ea denomi
natur, Gronner -Gade/ qvafi Gronningers Gade, Grônninggen- 
fium vicus.

Mm som sagt er, da holder jeg mig egentlig og allermeest til de 
fra Nederland herhid forflyttede Amagere paa dm Amager ved
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Kiobenhavn. Dette Navn som klinger noget fremmet, er dog Sens 
eget celdgamle Navn, og har Hensigt til dens overflodige Frugter, med 
hvilke ey alleene dens Indbyggere, men ogsaa mange fieere forsynes, 
ligesom afet Magazin eller Forraads Huus, hvilket idet vidt udstrakte 
Celtite Sprog, kaldes Mag. Udi vor Danffe Talemaade sammen- 
foyes ofte Roe og Mag, det er Fred og Velstand, eller at man lever 
magelig, galiice, à fin aifi, fordi man har overflodig nok at leve af. 
J. J. Pontani Ord ere herom inchorograpb.Dan.pag.72s. diste! Et hoc 
notandum qvoqve, vocabulum hoc, qvod cenfetur, haud aliud qvam 
domum ac penuarium denotaiTe, Germanis olim antiqvifïïmis, apud 
qvos hodieque Drufomagum, Barbetomagum, Rigomagum, Duro- 
magum, & Magunciaeum, (Uår er dkt at Fontanus har glemt No- 
viomagum) & apud Italos Magafino, qvod rerum venalium majo
rumque mercium veluti promptuarium fignet. OtU P. J. Refenii 
Gisning an fort in Infiript. Havn. p. 304. nemlig, at çcpcixoç Stomachus, 
eftomach, Mage, eller, efter vor Udtale, Mave er af samme Oprin
delse, det overlader jeg til andres Efterforskelse, da det ey saa meget er 
Landet selv, som den der fastsatte c olonie eller Plantning afet frem
met Folk, jeg her har at giore med, ffiont Landets Beffrivelse ey heller 
gandffeffal forglemmes paa sit Stå

Det forste som jeg ved dette Folkes Forflyttelse maae undersoge, 
er deres forrige Boelig eller Fcederneland, saa og deres Forflyttelses 
Tiid og Anledning. Hollændere er det almindelige Navn med hvilket 
vi kalde dem, sigendes Hollænderne paa Amager, item om deres Bye 
Hollcender»Byen, og af deres Lcrrlinger i at omgaaes vel med Melk, 
Smor og Ost, har uden Tvivl de Herregaards Forpagtere, som holde 
Koer og ey Stude, faaet her til Lands det Navn Hollcendere, item de
res Handel Hollcenderie, som svarer til det tydffe Ord Meyerey. Dog 
torde jeg paa den Grund alleene ey forsikre, at vore Amageres Fcedre 
vare komne fra den Nederlandffe Provintz Holland, efterdi alle 7. for- 
eenede Nederlandffe Provintzer, hos os i daglig Tale kaldes med det 
Navn, per denominationem a potiori. Nogle, som jeg mundtlig 
har conluleret i den Materie, meenede ffuldevcere Friser, ja sierdeles 
Ost Friser, altsaa halv Tydffe og halv Hollandffe, hvilket man vilde 
flutte afdrn Blanding i deres Sprog, da dette nu omstunder er meere 
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Plattydst end Hollandsk. Men ligesom denne Blandings Aarsag siden 
stal vises atvcere gandste noget andet og tilfcrldigt/ saa rimer sig deres 
Herkomst fra Ost Friisland ingenlunde dermed/ at den Nederlandste 
Regentinde åria, ester Svaningii Beretning/ blev bedet at sende dem 
herhid/ da hun ey havde over OstFriislomder at befale. Amid Hvit- 
feld siger in vita Chrifi. II.pag.43, edit, in qvarto, at diste Hollcendere 
komme fra Vaterland i Holland/ og at dette er egentlig Holland/ kand 
ey tages i Tvivl/ da det Diftrict waterland noksom er bekiendt; nem« 
lig saa kaldes det Srykke af Nord,Holland (som ellers ogsaa kaldes 
V- st'Friisland) der ligger lige over for Amsterdam/ hiin Side Ae/ og 
er omgiven mtd B».ennLmer!and/ Beemster ogAyder See. Dert 
ligger de Stcrdcr Edam, Mdnnikedam og Oyrmerent.

Fra dette Nord-Hollandste etter Vcst-Friflste District water« 
land, ere da diste Amageres Forfadre komne herdid/ og det i Foraaret 
Anno 1516./ allsaa i. Aars Tiid efter Dronning Éiifabeths, Chriftiani 
II. Dronnings Ankomst i Dannemark. ©eeHvitfeldi.c. Naar dette 
staaer fast/ da seer man/ de fare vild/ som foregive/ at denne Colonie 
kulde have verret i Folgestab med Hoystbemeldte Dronning. Saa 
>derdet ex. gr. udi Buddei algem. Histor. lexicon in voceAmack: 
Als ^.önig Lhristianus IL Anno 1514. (stal verre 1515O sich mit 
des Aayftrs Caroli IV. (stal verre V.) Schwester Isirbella (saa 
kaldtes hun afnogle) vermählte/ und stlbige viele Niederländer 
mit sich brachte/ wurde ihnen diese Insul zu bewohnen gege
ben. Herhos åres Pontam chorograph. Dan. Men naar denne efter« 
sces/ heder det pag. 725. ikke/ at Dronningen forte dem med sig/ end- 
stiont hun hialp til at de kom herind. Ordene ere : ed ante feculum & 
qvod excurrit, traducía Colonia eft, idque volente ant fairem adju- 
vante Sorore Caroli V. qvam thori fibi fociam alTumpferat Chriftianus 
Secundus. At dette steede efter/ jñ/ som jeg for sagde/ hen ved Aar 
og Dag efter det Kongelige Bryllup / beviser deels J. Svaningii dcels 
Hvitfelds Ord/ som her fortiene at lceses. Den forste siger in vita chri- 
fiianill. cap. II. §.///,/> ^. saaledes: Poft confectas aurem nuptias re
gias, utlfabellaapud fe haberet præfto utriusque fexus homines, ex 
fua gente, apud qvam nata atque educata erar, qva cum converfa- 
retur & ejus opera minifterioque ureretur, donec indigenarum mores 

lin-
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lingvamque addifceret, icriptis ad D. Mariam præfidem in Belgico lit- 
teris, excolendis hortis, ferendisque diverfi generis radicibus atque 
leguminibus culinæfervituris, homines idoneos ex Hollandia evocari 
Chriftiernus curavit, qvibus in Amagriam Infulam, Havniæ vicinam, 
introductis, villam in ea ad habitandum eis concefllr, in qva pofteri- 
tas illorum etiam hodie commoratur» Det andet paaberaabte Vid
nesbyrd/ nemlig Hvitfelds Ord, er endnu merkvardigere for flere Om
stændigheders êkyld, blank andet denne/ at ey alleene Dronningen/ 
men ogsaa den berygtede Sigbrit, Dûvekes Moder, som ogsaa var fra 
Holland, angives saasom disse Hollænderes Patronesse og store Be- 
fordrerste hos Kongen. Ordene ere i chriß. il Levnet pag. 43. edit. 
4to. ’’Anno 1515. lod hand (nemlig Kongen) forhandle udi Vater- 
"landene udi Holland/ at hid stulde indkoinme nogle Hollander at boe/ 
"hvilke hand tilsagde stor Frihed/ og paa Foraaret 1516. kom her nogle 
"ind/ hvilke hand indgav en Bye paa Amager at boe paa, kaldes Hol- 
"lander Byen, hvortil Dronningen meget hialp/ fordi det Fork sar- 
"deles veed at omgaaes med Ost, Smor, Lea, Redder, Hauver at 
"anrette og Vildgaasc-Fang, hvilket var et evigt Gavn for Kiebenhavns 
"Bye end paa denne Dag. Kongen blev siden de Hollander saa tilne- 
"get, baade for Dronningens og 8igbrits Skyld, ja fordi det er et na- 
"rigr Folk/ at hand havde varet tilfreds, at alt Riget, alle Kiobstader 
"og Landsbyer med dennem havde varet besatt, som de og udi de Dage 
"vare fast myndige, thi rkke alleeneste de, men og de Skotter og andre 
"fremmede bleve forlanet med Rigens Slotte og Lan paa Genant, og 
"mange Stader paa Oer og Landsbyer, findes Hollander, indplantet 
"paa den Tiid her i Riget, som siden stedse haver boet her. Da blev og 
"Sprov besatt med Hollander, men de siden flytte til Bytte i Falster. 
"Helsinger vilde hand flet indgive Hollander, men de Danste, fom 
"havde Eyedom og Adkomst, vilde ikke remme, hvorudover hand blev 
"den Bye fast unaadig.

Hvormange de ferst hid indkommende Hollandere vare, hvad de 
ferste Huusfadre heede, hvad Vey de kom ad, hvad Gods de forte med 
sig, hvorledes de ferst bleve borsatte paa et Stad som andre fordern 
havde i Eye, og hvorledes de allerferste Privilegiers Ord egentlig lyde, 
det er Ting som jeg vei vilde oplyse, mcn kand ey tilfulde, og det af den 
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Aarsag, at hos dem eller deres Skoirt, aldeles ikke findes nogen skriftlig 
Efterretning celdre end siden midt i forrige Seculo, da deres Bye udi 
den SvenffeKrig, scerdeles i Kiobenhavns Beleyring Anno 1659. blev 
gandske afbrendt (sie O/m Borricbii Amagria vindicata m deliciis Poetarum 
donorum TALp.48i.feq.') og saa got som intet reddet/ ikke engang deres 
Privilegiers Original-Documenter, endffiont Summen afderesJnd- 
hold noksom sees afde i Kong Chriftiani in. og alle folgende Kongers 
Did til dem udgivne Breve/ Confirmation^/ Refolutíoner og deslige, 
hvilke jeg deels i Cancelliets Archiv, heels i gode Venners Giemme har 
opsporet/ og saa vidt behoves til deres Histories Oplysning / siden 
fummariter stal anfore. Her vil jeg forst melde dette/ at efter gamle 
Folkes Sandsagn, stal Tallet af de hid indkomne Familier, som nu ere 
nogle hundrede/ have vcrret 24. Diste fik afKongen mod saare taalelig 
Afgift, og med Frietagelse fra Sicrllandske Bonders da varende Vor- 
nede-Ret, ja ogsaa fra visse andre Puneter iden Danffe Lov/ fomdem 
ikke anstod/ den paa Amager Lands Sondre Ende liggende Landsbye, 
daMaglebye (hvilket i Sicelland siedvanlige Navn betyder store Bye) 
nu af dem kaldet Hollcender Bye, med alle dens tilliggende Marker, 
saavelsommeddenHe Saltholmen.

Om deres Udspredelse i mindre Colonier paa andre Dansie Oer/ 
scrrdeles Sprov og Bytoe ved Falster/ melder foranforte Hr. Hvitfelds 
Ord saasom om en Ting der ffulde vcere ffeet tillige. Dog, dersom man 
paa Grund afforanforte Tradition, vilde holde for, at alle deres Fcrtre 
udgiorde ey fleere end 24. Familier, saa synes det at Maglebye Sogne- 
Marker vare dem meere end tilstrcrkkelige nok, helst da de dem alleene 
bleve indrommede, og det heed til hine forrige Beboere uden Undta
gelse

Veteres migrate Coloni.

Hollænderne beholdt ingen af dem hos sig, ligesom de indtil denne 
Dag ikke taale at nogen fremmet bliver en boesiddende LodEyere imel
lem dem/ eller ved Giftermaal blander sig i deres Folkesirr, ey anderle
des end om de havde hine Jsraeliters Love ved Canaans Indtagelse at 
efterleve. Som de da af Begyndelsen knap have kundet bestride alt det 
Arbejde deres frugtbare og Kisbenhavn nærliggende Jords Dyrkelse 
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udkrcevede; faa stutter jeg, det har vel varet en Generation eller lange- 
re, fsrend de gave den nye Svarm afsig til Sprov og Bytoe, ja vel z. 
til 4. Generationer, forcnd en anden Svcerm indrog den Mark i Hvid
ovre Sogn, paa Kiobenhavns Vester-Side/ som kaldtes Kongens 
Amager, eller nye Amager, og er nu Friederichsbergs Bye, hvilken 
blev stilt ved sine Marker mod Enden af forrige Seculo, da det Kongeli
ge Slot Friedmchsberg blev anlagt med sin vidtloftige Hauge og Alleer. 
Udi bemeldte Friderichsbergs Bye, boe endnu nogle Defcendenter af 
Lem, dog blandede med andre Landsens Indbyggere, som i Staden for 
Le dem fratagne Jorder, have faaet anden Kongelig Benaadning at 
nare sig af, saasom Kroer-hold og deslige. Men hvad sig angaaer den 
omtalte aldre Svarm af samme Colonie, vil jeg, saa vidt mneligt, syge 
ar oplyse dens Skiebne, forend jeg taler vidre om vore Amagere felv. 
Hr. Hvitfelds Ord cre paa bemeldte Sted disse faae : Da blev og Sprov 
besatt med Hollander, som siden flyttede ril Bytoe. Den liden Øe 
Sprov, eller, som andre strive Sprogoe, ligger midt i det store Belte, 
nutveys imellem Korsoer og Nycborg, noksom bekiendt for alle, som 
reysedenVey, og ofte om Vinteren maae tage deres Tilflugt derhen. 
Denne forrares aarlig og oyer-synlig afden starpstiarende Strom, fom 
der falder forbie af Kattegattet ind i Østersoen, og Øen maae endelig 
have varet meget stor re den Gang end nu, da ikkuns een reneste Bonde- 
gaard der findes. Saadan Landets kiendelige Fermindstclfe har vel i 
Tide advaret Hollanderne om denFornodenhed at flytte andensteds hen. 
Dog for at bl ve, efter deres Principium, et fardeles og ad stllr Folke-sar, 
har de ikke flyttet til det faste Land, men atter udbedet jig'et Eyland, 
nemlig den liden dog frugtbare Ør Byte, som Hvitfeld kalder den, egent
lig Bytoe under Falsters ostre Slde, nar ved det navnkundige Gl tzoer.

Hvad Aar denne nye Migration er steet, findes ikke, men afnogle 
troevardige Documents, som Velarvardige og Hoylarde Hr. Johan 
Lnrfem8,siu varende Sogne-Prast ril Weggerlose Sogn i Falster, har 
havkden Godhed at lade mig mcddå sees at mod Hoylovlige Kong 
Chrift. III. Rkgieringö Ende, nemlig Aar 1552- die vifitationis Mariæ, 
haver 12. Hollandere af de under Kong Chrift. II. fra Waterland her 
indkomne Colonifter, fastet det meeste af Bytoe paa deres Livs Tlid. 
De Mands Navne, som fandtes under Faste Brevet vare Hans Reep- 
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flager, Jacob Cornelißen, Diric Koel, Jep Reerfen, Tonnes Reer- 
fen, Niels Friis, Hans Friis, Peter Reerfen, Herman Oldebrand- 
fen, Adrian Tonifen og Tonnes Hanfen, Aar i6lO. da ingen afdl'sse 
variât/ ogFckstet altsaa exfpireret, haver deres BornogBorne- 
Bern fasterpaanye, afHendes Kongel. Majest. Sophia, Fridericill. 
efterladte Enke Dronning, mod 600. Rixdal. Erleggelse, og Tilbud 
herefter at betale, hver Gang en Gaard blev ledig, 30. Rixdal. faa og 
at svare aarlig Land-Gilde og anden Afgift efter Landets Sædvane. 
De Hollændere, som indgik denne nye Contrat i sidftbemelbte Aar, 
kaldtes Diric Mortenfen, Cornelis Lambertfen, Hans Adrianfen, Cor
nelis Friis, Peder Tönnefen, Daniel Tonneien, Diric Cornelißen, 
Johan Lambertfen, Hubert Volgerfen og Hubert Tonnefen, Disse 
samt deres Bern besadde Bytse indtil Anno 1670, da Hendes Maje- 
stat Sophia Amalia, Hoylovlige Kong Friderici HL efterlevende Dron
ning fik Falster med dets Tilhorende, som stt Livgeding, og fandt for 
got, efter sin Hoff-àfàis von Bülows Raad og Tilffyndelse, at lade 
diste nu temmelig naturaliferede Colonister opsige deres Gaarde, og 
flytte efter Behag andensteds hen, hvor de kunde, da Landet ey leengere 
ffulde dyrkes, men ligge til Gresgang for tvende smaae Meyerier af 
160. Koer. Dette stod saa hen, indtil Hoystbemeldte Hendes Majests. 
Dod Anno 1685., da Landet igien tilfaldt HoylovligeKong Chriftiano 
v„ og man ved Underfogelfe befandt/ at den nye indforte Huushold- 
ning duede intet, hvorfor den gamle maatte foretages og Bondergaar- 
de af nye opbygges/ efterdi de andre Bonder paa Getzoer/ hvorved 
Bytoe henger/ som en Peninful, ellers bleve odelagde med den megen 
HoebieringogHoverie, somgiordes til Meyer Gaardene.

Den Gang sogte man de tilforn bortviiste Hollander eller deres 
Born, men fandt ikkun '4./ som havde Lyst til at beboe deres Stavn, 
nemlig Peter Hollænder, Tygge Hollænder, Jan Albertfen med sin 
Ssn, og Claus Adrianfen. Resten afde nye Beboere vare deels Fal
stringer og Lolliker, deels Holsteener, med hvilke Hollændernes Bom 
have befvogret sig, saa at nu neppe nogen veed sin Herkomst. Det 
samme er ffeet med de, som fsr er meldt, Anno 1670. fra Øm bortvii
ste Hollcenderes Afkom, hvilken vel findes i Falster og Lolland, men 
«den nogen viüinÄionafKlcede-Dragt, Sprog, etter Levemaade, da 
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dog deres Forfadre, indtil midt i forrige 8eeulo, heri komme nisten 
overeens med deres Stallbrodre, Amagerne ved Krobenhavn. Den 
kiendeligste Levning af denne Colonie synes at vcere paa HaOloe, et 
lidet Eyland ikke langt fra Bytse, og bedre end den, i Henseende til 
Jordens Frugtbarhed ; thi her have Venderne langt meere end anden
steds at giere med Reder, Roer, Log og andre Kiokken Urter, som de 
med god Fordeel selge til Nyekiebing, for hvilken Bye bemeldte Hast 
selee er at ansee i den Henseende, ligesom Amager for Kiebenhavn.

Angaaende denne Colonies Nederlandske Sprog, da har den vel ikke 
havt andenGudstieneste end paa Danst, i Sogne-KirkenVeggerlose, og 
deres Born snart antaget det Danste. Dog har den derhos tiUige i lang 
Tiid brugt indbyrdes det Hollandske og omstiftet det til Plattydst ved 
Anledning afdaglig Soefart paa Rostock, hvor de den Gang folte me
get Smor og Ost. En Hollandst eller Plattydst Gravstrift findes og- 
saa paa Veggerlose Kirke Gaard huggen i en Steen og lyder saaledes:

Her unter liegen begraven Dirik Janfoon Kool und fin Huusfro- 
ve Inger Elbertsdochter, itorven Anno 1606. und 1605.

Aarsagen hvorfor denne Dirik Kool stal, efter velbemeldte Hr. 
Joh. Lurferi Beretning, bygget paa gammel Sandsagn, have sortient 
dette DEreminde, frem for Resten af stne Landsmand, er, at hand 
dem alle til Beste, har indledet et stort Stykke Jord afGltzocrs GreS- 
gang, da det, som man fortæller, var et Vilkaar ved Fcrstet, at BytoeS 
Indbyggere stulde bekomme saa meget, somem afdem ien vis foresatt 
Tlid, kunde lebe omkring. Dirik Janfoon Kool, som stges at have kun
det lobe i Kap med en Hest, har altsaa havt samme Merite hos fine Na
boer, som den bekiendte Hellig Anders hos Borgerne i Slagelse, da 
hand, fi fabula vera, paart 9. Natter gammelt Fol, indreed dem en 
stor Byemark, i Kraft af sin Hellighed.

Med denne Efterretning meener jeg da, at have oplyst nogenlun
de hvad tilforner anfort af Hr. A. Hvitfeld, nemlig de Ord: Mange 
Stader paa Oer og Landsbyer findes Hollandere indplantede paa den 
Tiid her i Riget, som siden stadse haver boet her, da blev og Sprov be
satt med Hollandere, men de siden flytte tit Bytte i Falster.

R Nn
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Nu kommer jeg titbage ti! Amager Land/ og den der, med bedre 

Held henplanrede nederkandste Colonie, hvis Herkomst og Ankomst til« 
forn er bestreven, faa vidt Efterretningerne vilde tilstrekke, og saa vidt 
er det og/ jeg fremdeeles stal sircrbe at oplyse dens Skiebne samt ncervcr- 
rende Tilstand. Dog maae jeg allcrforst luelde noget om Amager 
Lands naturlige Bestaffenhed, ligesom Navnet tilforn er undersogt. 
Den Ke Amager ligger paa Sicellands ostre Side, og stilles derfra ved 
Kalleboe Strand/ sinn gier den beromteHavn der har givet den Konge!. 
Restdentz Stad sit Navn. Stranden er her ikkuns et Bysse-Skud bred, 
faa at en Deel afKiobenhavn, nemlig Christianshavn, ligger paa Ama
ger. Dette Land er ikkuns lldet i Udstrekmng, nemlig efter de steestes 
Ord 6000. Skrit og udi Bredden noget meere end halv saa meget/ eller 
fom jeg finder i en andenEfterretning i.og en halvMiil langtog lidt over 
en halv Miil bredt. Grunden er overalt gandste siet og jevn uden mind
ste Banker. Skov stal der fordum have varet i Ovcrfiodighed omkring 
ved Seekanten paa alle Sider: Men siden Kiebenhavns sidste Beley- 
ring (dad eels de Danste selv i Begyndelsen/ deels Fienden/ som siden 
holdte ildeHuus, nedhug og til adstilligBrug anvendte alle storeTrceer) 
findes der ingen anden Skov/ end nogle fmaae Lunde her og der med 
Fliid plantede og indhegnede for UnderViltets Skyld, nemlig Harer, 
som der sindes i urrolig stor Mengde, hvilke Lunde af Jagerne kaldes 
Remifer, Mens om end Amager havde meere Skov/ da taalte Ind
byggerne den ikke gierne, efterdi Jordens Frugtbarhed er alt for stor og 
langt bedre kand anvendes til Kornavl og allehaande Hauge Urter, eller 
andre Vexter, hvortil Amagerne alleene ere hengivne, og derfor holde 
saalidet paa Trcrer, atendogsaa de frugtbare, saasom Eble Pcrre Kir- 
febcer Trcrer og deslige finde lidet Sted hos dem. Deres Brændsel 
maae de altsaa hente af Torve-Moser og Skov-Egnene Norden forKio- 
benhavn og fra Dragee. Ja endogfaa til Gresgang holde de deres 
Jord alt for rar, og grcrffe ikkun lidet hos sig selv, men meere paa den 
hart hosliggende Oe Saltholm, som dem dertil alleene er indrammet og 
ey ployes etter beboes, undtagen af nogle Steenbrekkere, som derfta 
bortfore utroelig rnegen Kalk-Steen, at jeg ey stal tale om, det meeste 
fom deresKoercröe er Mast og Spoel, hvilken hver Torve-Dag tages 
tilbage fra Kiobenhavn ide Vogne,der ellers maatte gaae ledige hiem. 
Kornet somvoxer her afalle Slags istorste Overflodighed og staaer tyk
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kere paa Ageren end i noget andet Dansk Land, er dertil meget stort og 
Kiernefuldt, saa det altid selges noget dyrere end andet Sicrklandsk 
Korn. Imidlertid hvile Agrene aldrig eller ligge til felleds og Over
drift som yaa andre Byemarker, men ere idelig under Ploven, da de 
kunde faae Giodning nok i Anledning af Kisbenhavns Naboelav. Dog 
det som Amager Grund allermeest og til Bondens storste Fordeel giver 
afsig, er deomtalteKiokken Urter, sårdeles allehaandeKaal/ Redder, 
Roer, Leg og deslige, hvormed Kisbenhavn ret rigelig, for billigt 
Kiob, forst-nes, saa atom ikke disse Amager-Marker vare, maattesaa 
Folkerig en Bye endelig have store Forstader paa den anden Side, hvor 
vel ogsaa nogle Hauger aarlig anlegges, men dog forflaaer deres Af- 
grode intet imod den der kommer fra Amager Siden, og importeret 
mange IOOO. Rirdaler omAaret, hvilke Penge tillige med de der lofts 
afSmor, Ost, Kierne Melk, Suur Melk rc. gisre dette Folk saare 
velhavende ja for en god Deel Hovedriige. Meere om Lauders natur
lige Egenskab kand efterftes i Arendt Berntföns Dannemarkes og Nor
ges frugtbare Herllghed, pag. 50. Amager Land, hvis samtlige Ind
byggere regnes til 8oo. Familier, er nu, og har af Arrilds Tiid vcrret 
deetti2.Kirke Sogne, deteenekaldetTaarne-Bye, som liggerVester 
paa Landet eller narmest mod Christianshavns Port, er ulige stsrre end 
det andet, og bestaaer af folgende 9. Landsbyer : Taarnbye, Kastrup, 
Mariebolille, Ulerop, Tammerop, Sundbye-Vester, Sundbye- 
Oester, Raagaard og Viberop. Dets Indbyggere ere Danske, men 
blandede med Hollænderne, saa og brugende samme Klædedragt, dog 
meddenForfficrl, at Qvindernes Lintoy er meere blaae, hvorved de 
diftingueted. Det andet Sogn, som ligger en Miil fra Porten paa 
den Syd-Ost Ende og bestaaer af 2. store Byer, nemlig Hollcenderbye 
og Dragse, kaldtes fordum Maglebye, nu Hollcenderbye, af dets Be
boere; thi ikkuns dette Sogn er det, som blev disse Colonifter indrom- 
met, on: hvilke her videre skal tales. Dogvil jeg forst indrykke nogetaf 
den berommelige Viti Beringii Beskrivelse over Amager,og det saa me
get Meere, efterdi det er et Utrykt Fragmentum afhans Obfidione Hav- 
niæ, hvorafdet med meere blev udeladt, for saadanne Aarsagers Skyld, 
som mig ere ubekiendte. Ordene som hid henhore ere eftcrfolgende: in- 
fulam hane, non naturæ credas beneficio, fed humana folertia admo
tam urbi, maximis commodis ipfoque loci politu adeo adopportu- 
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nam, ut cella Havniæ dici ac horreum mereatur, & nova prorfus Si
cilia, fi ad terræ ubertatem, spatii qvoque accefliflet magnitudo, A 
Septentrione projecta eft in Meridiem, fronte tamen nonnihil obverfa 
in Ortum, Tenet in longum fena millia paíTuum, plus dimidio in la
titudinem excurrens, haud magno ambitu, fiufum compones. Di
rimitur â continente modico intervallo freti, ubi permeat mare, an- 
gufto rapidiflimum alveo, qvem contraxit fublicio ponte Regum de- 
fun&orum ultimus, inque proxima area ac planitie, qva ex alto infula 
-ad urbem inflectitur, potuit urbem, incinxitque vallo, qvam ex tuo 
nomine Portum Chriftiani nuncupavit, novam nuper Havniam, nunc 
veteris appendiculam. Reliqvis infulæ spatiis nulla tellus eft feracior, 
ubique culta agrorum conipicies & ex omni gleba proventum. Ar
vum omne ad fementem qvotannis profcinditur. Reliqvum omne 
qvicqvidnon occupant fata & aratro qvæfitæ fruges, luxuriat herba 
non pecorum minus pastu opportuna, qvam sativa & esculenta. 
Hinc legumina ubique & qvicqvid ex fatis terra in filiqvis nascitur, 
tum ex oleraceis, qvos ex terra non ocyus ioli ubertas & genius, qvam 
habitantium labor elicit, rigente adhuc hyeme, anteqvam ver primum 

* fatorum feminibus inferat animam, fimi madore ac incubatu tepefa
cientium agros, &velut cum rerum natura de principatu induftriæ& 
fertilitatis contendentium. Nec fegnius scrutantur piscium mare & 
ftagnantia freti. Fufcina imprimis figunt angvillas, aut ratibus edu
cunt radici novas cupedias, à ad diflitos procul populos mitti solitas, 
etiam (qvihis illecebris maxime delectantur) Britannos, degentes 
in medio mari, in ipsa pifcium fede, unde circa omne littus prospe
ctant otiose aliorum folertiam, &fic tamen vario aqvatilium genere 
locupletant orbem, omnium aliqvando indigentes & omnium sem
per domini.

Dette saa frugtbare og for Kiobenhavn scerdeles vel fituerede Ey- 
land var det da, four Kong Chriftian den Anden fandt for got at indrom- 
me en Deel af, nemlig Maglebye-Sogn, til de fra Vaterland i Holland 
hid hentede Colonifter. Paa hvilke Vilkaar dette Bytte egentlig er 
ffeet, ffulde nu best sees afderes forste Privilegii Ord, dersom disse vare 
at finde. Men da de, som for er meldt, bleve brcrndte tillige med heele 
Hånder Byen i den Svenffe Kriig, Annoi659-/ saa maae man be- 

hielpe



133i sirr om Amagerne/ etc.
hielpe sig med de Summarise Jgientagelser der findes i de felgende 
Kongers Confirmationer, Refcriptcr og deslige Breve, udi det Konge
lige Cancellie-Archiv, som temmelig oplyser dette Folkes Vilkaar Tud 
efter anden.

Det allereeldste Brev jeg har kundet finde, dateret Dom. Lætare 
1541. handler om Amager Lands Indbyggere i Almindelighed, og har 
noget som bestyrker den Talemaade Hvitfeld bruger om dem paa ost an- 
forte Sted, nemlig, at de vare fast myndige i de Dage. Brevets Ex
tract er denne, at Indbyggerne paa Amager ikke ffulde deeles, eller 
Platzes, eller i nogen Maade trenges til at bygge, eller fcrste nogen 
Gaard andenstceds, uden paa Amager, og ey ÑB. af Hollænderne 
trcknges eller fcrstes derfra. De ffulde ey heller besvceres med lange Eg- 
teratgiore uden Landet, menarbeyde til Kiobenhavns Slot og paa A- 
mager-Gaard, ester gammel ^crdvane. De ffulde ubehindrede bruge 
deres Handel og Naring paa Saltholmen. Dog ffulde de ingen frem
mede Folkes Fcee forlove at fore did paa Landet. Dersom Hollænderne 
paa Saltholmen boende (den Gang, nu ikke) ere ey tilfreds at samme 
Amagere endda bruge deres Handel der paa Landet, da ffulde Hollcrn- 
derne have frie Forlov at drage der afLandet, men de derimod vcrre for
pligtede at give til forncrvnte Kiobenhavns Slot saadan Rettighed og 
anden Afgift, som samme Hollændere nu give, som belober til z. Ton
der Smor. Herafseer man, at de crldre Amagere i det Danffe Sogn 
Tornebye har klaget over disse deres Naboer og nye Giester.

Det andet Brev angaaer Hollænderne alleene, og er givet dem til 
Beste af samme Hoylovlige Kong Chriftiano in. Aar 1547. die Margr. 
Virginis. Saaledes, at Hollænderne stedse ffulde beboe Store Magle- 
bye paa Amager med dens tilhorende Grunde, og give deraf aarlig til 
Kronen 300. Mark Danffe Penge, saa og forsyne Kongens Kiokken 
paa Kiobenhavns Slot med alle de Redder og Log, som behovedes til 
Udspiisning ; derhos tilholdes de at fore et got Christeligt Levnet og Re
giment iblant dem selv, ey tilstadende eller dolgende nogen fom forer 
Vildfarelse imod den hellige og reene Evangeliffe Lcrrdom. De ffulde 
vcere Lehns Manden paa Kiobenhavns Slot hörige og lydige, naar 
Hand dem tilsiger. De maae bruge det Land Saltholmen ligesom an- 
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dre Kongelige Undersaattcr paa Amager/ og derafsvare en Deel af den 
aarlige Udgift til Kongen.

Ao. 1569. den 6. Febr. fik de Friderici il. Brev, at ingen maae 
hindre Hollænderne i Maglebye at bruge det Aale^Fifferie/ som deres 
Forfcedre havde opfundet og i Stand sat, hvoraf de give aarlig 6. Ten
der saltet Aal til Kiobenhavns Slot.

Ao. 1573. den 20. Aug. Samme Konges Brev/ som indeholder 
enBekrceftelse paa Kong Chrift. in. ovenanførte Brev af 1547. med 
det Tillcrg/ at de af Slots Fogeden ey ffulde tilñges at giere meere Egt 
og Arbeyd/ end hidindtil scrdvanligt havde vceret.

Ao. 1574. den ii. Junii. Samme Konges Brev/ at efterdi Mag- 
lebyesJndvaanere formeeres og ey alle findeSted eller Ncrring i Byen/ 
da maatte efter Ansegning/ deres unge Folk ftrste Gaarde eller nedsatte 
og ncere sig i de andre Byer blant Danffe Folk paa Amager/ og der nyde 
famme Ret og Skie! som de.

Ao. 1575. den ii. Junii. Samme Konges Bekrceftelse paa/ at 
Maglebyes Jndvaanere maae nyde og bruge det af deres Forfcedre for 
40. Aar siden (altsaa Anno 1535.) opfundne og indrettede Aale-Fiffe- 
rie baade under Sicrlland og Amager, foruden nogen Forkrcrnkelfe. 
Til at soge denne Kongelige Confirmation tages Anledning af Wallöe 
Eyere, fom ey vilde tillade dem at fiffe paa sin Forsirand/ men afKon- 
gen blev anmodet derom med vcnlrge Ord.

Ao. 1579. den 14. April. Samme Konges Brev tit lo.Mcend af 
Maglebye, som havde fcestet Cronens Ladegaard, liggende ved Torne- 
bye, mod7OO. gamle Daleres Faste Penge, og ios. Daler aarlig Af
gift. Na'ar den sidste afde 10. Mcend var dod, ffulde Fcestet fornyes, 
om de vilde beholde det.

Ao. 1584. den 18. Aug. Samme Konges Brev, at efterdi Hol- 
lcenderne i Maglebye klagede, man udffrev alt formeget af deres Mand- 
ffab til at tiene paa Kongens Flode, faa ffulde de anscettes til 30. Mand 
gode Matroser og ey flere at udgiore.
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Ao. 1596. ben 4« Octobr. Kong Chnftiam iV.Beffiermelfe Brev 

for Hollænderne pa Amager og fuld Bekrcrstelse paa alle de Privile
gier dennem tilforn vare givne.

Ao. 1615. den io.Zulii. Samme Konges Brev omat Schulteis 
og Schepens med samtlige Indbyggere i store Maglebye paa Amager 
hos Kongel. Majest. havde forestillet/ hvorledes deres Forfcrdre havde 
fra Nederlandene med sig fort nogle visse Forordninger og Statuter/ 
og de famme hidindtil efter Lcylrghed brugt: Men nu fremdeeles be
sindede/ ak famme vel der udi Nederlandene/ men ey lcrngere her hos 
dem paa Amager ere tienligk/ baade fordi de ere noget morke/ oa vanffe- 
lige at forftaae/ saa og for andre Aarsagers Skyld. Fremdeeles/ da 
det dog ogsaa ffulde falde dem vanffeligt/ at udfore deres Sager for 
Sicrllands Lands-Ting/ og efter Sicrllandff Lov / i hvilken de ingen 
Kundffab have/ faa bede de/ at Kongen vilde afffaffe bemeldte Statu
rer/ mm derimod anvist dem fom Rettefnoer den Jydffe Lov Bog oa 
Recessen/ item tillade/ at de for deres Schulteis og Schepens, maatte 
afgiore deres Sager uden Appellation til Lands Tinget/ hvorimod der 
maatte appelleres forst til Amptmanden paa Kisbenhavns Slot/ og 
siden til Rigens Raad. Endnu begicrrede de den Frihed at maatte give 
deres Born et Stykke Jord til Medgift. Item, at ingen Fremmed 
maatte komme og kiobe Jord eller Eyendomme iblant dem, men hvem 
som vilde feige/ ffulde felge alleene til dem og deres Familier. Item/ 
at de maatte selge deres Aal og Korn hvorhen de vilde/ uden at falholde 
det forst i Kiobenhavn. Alle disse begierede Poster bleve dem afKonael. 
Naadetilstaaede og bekrcrftede.

Ao. 1624. den 19. April. Samme Konges Brev/ at Maglebyes 
Zndvaanere have faaet i Forpagtning paa uvisse Aar/ Cronens Lade- 
gaard hos dem beliggende/ mod 200. Rixd. Specie, hver Jule-Aften 
aterlegge. Jorden eyatudmavre og 3. Pund Korn foruden Tienden 
at afgive til den tydffe Prest hos dem/ saa og continue« den Afgift af 
3 Pund Korn, som den Danffe Prest hidindtil havde faaet af samme 
Lade-Gaard.

Ao.1648.dm15. Decembr. Kong ^àiciui. Brev,. ved hvil
ket alle Privilegier, som tilforn af Hoylovlige Konger ere givne Hol- 
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trenderne iMaglebye paa Amager igientages og bekrreftes uden Und
tagelse.

Ao. 1655. den 26. Sept. Samme Konges Brev t at endstiont 
Kongel. Majeft. kort tilforn havde privilegeret Jonas Heinemars/ Tol
der i Oresund, alleene at maatte udfore her afRiget til fremmede Strr- 
dec levende Aal/ saa stulde dog dette Privilegium ikke ophcrve den crldre 
Frihed, som Amagerne havde til at benytte sig af deres AaleFisterie, 
og at forfere Aalen hvorhen de vilde.

Ao. 1667. den 2O. Aug. Samme Konges Brev af det Indhold/ 
at, siven Regierings Formen i disse Lande var forandret/ vilde Kongel. 
Majest. dog have Amagernes Privilegier confirmerez/ saa vidt sam
me ey fandtes stridige mod den Kongel. Souveraineté, Dernrrst tilla
des at herefter maae stiftes og deeles iblant dem efter deres gamle Ved- 
tcrgt/ som bestaaer i efterfolgende Punåer: 1.) At naar Fader eller 
Moder doer/ da stal der stiftes og Bornene fettes Formynder/ men 
dennesamme staleyvcerebefoyettilatkrceve af den tilbage levende Fa
der eller Moder/den tilfaldne Arv paa Bornenes Vegne, med mindre 
man faae at Godset blev forodet. 2) Ar Broder og Syster stal gaae i 
lige Arv og Deel med hverandre/ og Systeren ikke noyes med det halve/ 
saasom Danst Ret ellers forer med sig. 3) At naar et Barn/ efter en 
dod Fader etter Moder/ har faaet Arv ved Skifte/ og Barnet derpaa 
doer/ da arver den efterlevende Fader eller Moder ey all Barnets Deel/ 
mens en Deel lige ved een afdet dode Barns Sydstende. 4) At naar 
et Barn doer/ som er uden Broder eller Syster/ og dets Forcrldre haver 
allerede arvet/ da arver Farbroder eller Farsyster paa den eene Side/ og 
Morbroder eller Morsyster paa den aneen Side/ og Godset imeUem 
dem stiftes iligeDeele.

, Ao. 1670. den 4. Aug. Kong chriít. V. Bekræftelse paa bemeldte 
hans Hr. Faders Brev.

Ao. 1672. den 6. Nov. Samme Konaes Brev om/ at meenige 
Indbyggere i Maglebye, som selv paa egen Bekostning og uden andre- 
Hielp/ har bygget deres Kirke og den ved lige holdet/ maae fremdeles 
lrgesom hidindtil/ beholde dens aarligeIndkomst og forrige Aaringers 
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Beholdning, svarende til Kirkens/ Prceste-Gaardens ogDegne-Boe« 
ligens Vedligeholdelse/ item til Prcrstens Undsætning i hans Skatter.

Ao. 1674. den i6. Sept. Samme Konges Brev af Indhold/ at 
efter StiftAmptmand Korbitzes Forestilling/ blev Drageerne affla- 
gen den giorte Begicering om at maatte separere sig fra Maglebye Kirke 
(uden Tvivl for Sprogets Skyld) og gaae til Tornebye Kirke. Item 
ai( tinten Separation i Skatte-Register, Fogedens Embede/ eller des« 
lige blev afflagen/ og Drageerne tilholdte tit blive i Communion med 
hine.

A0.168Z. Samme Konges Brev at udtage afheele AmageEand 
ey mere end 40. Matroser.

Ao. 1692. den 28. Junii. Samme Konges Brev med Tilladelse 
nt Maglebyes Indbyggere med egne Skibe maae lade udfore tilHol- 
steen eller andre tydste Lande/ deres Heste/ som ere over 10. a 12. Aar 
gamle. Item et andet Brev af samme Aar og Dag af Indhold/ at 
Schulteis)an lsbranäsen befvcrrede sig/ der fandtes i Maglebye nogle 
gienstridige/ fom ved Skifte og Deelmg ikke vilde tilstå tit en Syster 
gik lige i Arv med en Broder/ endstient denne Vedtægt afKongel. Ma- 
jest, var eonñrmeret/ hvorfor denne kunå i Scrrdeleshed paa nye blev 
confirment og anbefalet tit efterleve.

Ao. 1694. den i7.Iulii. SammeKongesBrev ont/ at Maglebyes 
Jndvaanere havde klaget over Drageerne i disse 4. Puncter : 1) Ved 
Giftermaal og Bornenes Medgifter/ vare mange Stykker Jord komne 
fra Maglebye til Dragee. 2) Ligeledes steede derved Arv/ at Drag
eerne stedte Maglebyerne tif deres Stole-Stader i Kirken/ hvilken 
dog afdem er opbygt. 3) Tilegnede sig Drageerne ved Ligbegcengel- 
str/ samme Frihed som de/ til Jord og Klokker. 4) Skulde Drageer
ne som tiltage/ vcere sindede tit stille sig flet fra Holländer Meenighèden. 
Herpaa haver Kongel. Majest. allernaadigst resolveret saa/ som folger: 
ad artie. I. All den Jord/ fom er kommen fra Maglebye til Dragee/ 
stalfalde tilbage/ naar den Eyermand/ som nu har den/ er bed/ og.det 
for en vis fastsatt Priis. Hvem som i Fremtiden vil selge Jord, stal 
selge den til Byens Indvaanere og ingen anden. Ad artic. 2. Stole- 
Staderne falde ligeledes efter Eyermandens Dod/ til Kirken, og stulde
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Drageerne herefter leye sig Stole-Stader/ som kunde anvises. Ad 
artic. 3, Jord og Klokker ffulde betales. Ad artic. 4. Drageerne 
maae ikke adffillesig fra Maglebye i nogen almindelig Sag, og ey un- 
drage sig felles Vedtcrgter, eller falles Opsyn afSchulteis/ hvilken alkid 
forestaacr Dragee, men der maae holde en Under-Foged, som alting i 
hans Navn uden Ophold kand udrette.

Ao. 1720. den 14. Decembr. Kong Fnderici IV. Bekræftelse paa 
hans Hr. Faders Privilegier givne Maglebye Indbyggere.

Ao.17o4.den16.Maji. Samme Privilegiers Bekrceftelse igien- 
tagen, afhvad Anledning veed jeg ikke.

Ao. 1726. den 8. Martii fik Hollcenderne i Maglebye, efter Cor
nelis Cornelifien Schout, Jacob Raegaar og Willum Tonnes deres 
Begiering, en Kongel. Confirmation paa enVedtagt, giort Anno 1663. 
denz.Decembr. imellem deres Bye og Indbyggerne paa Dragee, og 
da samme Vedtagt er skreven i deres eget af Hollandff, Plattydff og 
Dansk sammenblandede Sprog, saa vil jeg, fpeciminis gratia, her ind
rykke det Infiniment, fra Ord til Ord :

Anno 1663. Donnertages dend 3. Decembr. dat Recht geholden 
van Schultes Didrich Cornelefen und de gemene Schepens namentlig 
Jacob Claufen und Didrich Weibrandfen. De fölwen Dages heft 
Schultes Didrich Cornelefen alle Indvaaners op Dragoer vor et Rath 
ftevnen laten, unde wegen de vorige Contradi fo ere Vorfahren mit 
unie Vorælders heben gemacht unde ingegangen, eftefi dorbi wollen 
bliwen, hier na als fi toforn hebben gedan, welche C ontradi in det 
vergangne Krigs-Waefen undeFürs-Noth is to nichte geworden, To 
welcher Citation vorichrevne Dragoers Lüde alle famtlich vor it Rath 
find gemötet, und hebben dar to geantwortet, dat fe bi ere vorige 
Contradi woken bliwen, herna als fe toforne gedan herten, welcher 
Indhaldt alfo lütter. (1) Vor her erfte, wat fe den Præfter fchöllen 
gewen vor fin Denft, dat he fe underricht inde Kirche. (2) Dat fe 
ne mand van unfe gemeende ut er Kircheftule folien drengen. (3) Dat 
fe vor ein olde dode fchöllen gewen, der hier in etKirchhofl begraben 
wird, 8» ß. und vor ein Kind 4. ß. (4) Dat fe nemand van unfe Ce
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meende fchölen uddrengen, even dar ein Schip an de Grond komt, 
unde nemand van uniere fchôlen de Dragöer Lüde uddrengen. ($) 
Dat fe belowet hebben, vor jeder paar Perde dat fe hier op de Weide 
hebben, to gewen 2. Rixdal. (6) Und ein Kühe ein Slechdaler. (7) 
Vor ein Færken 4. fi. unde er Færkens to ringen, nach de Königs Man
dat, als behörig ift. (g) Dat alle de jenige fo up Dragöe wohnhaft 
find, unde Perde unde Wagenshebben, fchölen toBrig-Geld gewen 
jærligjedermand 4.$. und de dar Perde und Wagens hebben fchölen 
gewen gelich mitüns hier in Dörp. (9) Dat fe de Bosmand fchölen 
lehnen wen der Udfkrift falt, gclich alíe ere Vorfahren gedan hebben. 
(io) Wen der Königs-Schatt upkomt, oder Reuter-Schatt, fo nu up- 
komt in de Stede vor de Königs Schatt, dat fe vor 4. Höfte fchölen ge
wen, gelichals ere Vorfahren alle Tidt hebben gedan. (11) Dat fe 
den Schout fchölen anfpreken um Vorlofwanneer dat fe kley efte fade 
van unfe Wide nödig hebben. Dat dit in der Wahrheit ende unwi- 
derröplikvan uns ende unfe Nachkömlinge fchal geholden werden, 
wo bowen vermeldt, hebben wi nachgefchribenen Mons Nielfen, 
Chriften Nielfen, Thomas Mathiefen, Piter Hendrichfen, Palm Hen- 
drichfen, Peter Asmusfen, Joen Svendfen undSöeren Paulfen up de 
gemene Dragöer Manne wegen, dat met unfe egen Hande efte Boe- 
merke bekräftiget unde undergefchrewen up Amack im Hollænder- 
dorpe, gefchrewen Jar und Dag wo bowen vermeldt.

Ao. 172F. Len 15. Febr.begierteog finge Maglebyes Indbyggere 
Kongelig allernaadigst Bekrcrftelse paa en Vedtcegt giort til almindelig 
Bedste, hvoraf den Summariffe Indhold er : (1) De siden Pestens 
Did ode stagende Gaarde eller Pladser ffulde udvises dem, som vilde 
bygge, og taxeres ved fire Mcrnd/ men bruges Pladserne imidlertid til 
Sanger/ da ffal af hver fire Fag Huus- Rum, betales til Byen fire 

îark Danff. (2) At Forbrodre og Morbrodre eller deres Born arve 
efter den, som ingen ncermere Arving haver. NB. Denne Punå syn . s 
meget oversiodig i et Privilegio. (3) At myndige Samfrender maae 
stifte Arv imellem sig selv / alleene at Schulteis og Schepens faaer 
deres Lon efter Scedvane. (4) At de Myndlinge/ som have taget Ska
de paaderes Capital, formedelst Pengenes Keduåion, ey kunde krcrve 
det afFormynderne/ naar disse har udbodet Pengene paa Kirke Stevne, 
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og om de ey ere udsatte/ have ladet dem forftgle med Schultes Signete. 
(5) Den Formynder, som forsommer at fette Pengene ud, naarLey- 
lighed gives/ stal selv svare Rente afdem, og afhans Stervboe stal man 
forlods udtage Borne-Penge. (6) Kirkens, Byens, Mollens og de 
Fattiges Penge-Forliis ved seeneste Reduétion, beregnes enhver Cafla 
efterlotn lidet eller meget afden reducerede Mynt deri findes. (7) Den 
som flytter fra Hollcenderbyen, taber sin Ret til Stole Stade i Kirken/ 
og om det ved Arv tilfalder nogen uden Byes boende, da beregnes det 
dog Kirken til Jndtcrgt. (8) Haandverks Folk, somboeiHånder- 
byen har ingen Tilladelse ar kiobe Stole-Stader i den gamle Kirke, ey 
heller nogen asByens Jorder/ Enge/eller Hauger; men hvad dem ar
velig tilfalder, maae de beholde saa lcenge de boe i Hollcender-Byen/ og 
svare Skakt. (9) Ey heller har Haandverks-Folk eller Enker Forlov/ 
at selge nogen Slags Drik der i Byen/ under to Rixdalers Straf forste 
Gang og siden dobbelt. (10) Hver Mand stal efterleve det/ som 
Schulteis og Schepens beflutte. Men har nogen noget derimod/ da 
kand hand klage for Amptmanden.

Ao. 1731. den LZ.Decembr. Vores nu regierende allernaadigste 
Konges cionñrmán og Gientagelseafoven anfortehanS Hr. Faders 
Brev de dato den i6. May 1704.

Til Oplysning om det, som i en Deel af de anforte Breve meldes 
om Indbyggerne paa Dragee og deres Tvistigheder med Maglebyes 
Indbyggere/ maae her gives nogen Efterretning om bemeldte Dragee. 
Denne Bye/ som ligger paa Landets yderste Pyndt mod OsterSsen 
og er eitDependentz af Maglebye, haver i Begyndelsen ikkun havt 2. 
Gaarde og nogle faae Fister-Huuse. Men nu er den at ansee som en 
temmelig god Flek, eller liden Kiobstced, bestaaende af meere end i5o. 
Familier og temmelig god Bygning/ stiont Huusene for Grundens 
Kostbarheds Skyld/ ligge saa tcrt paa hverandre, at om en Ildebrand 
paakom, knap et eeneste stood til at redde. Indbyggerne ere deels Dan- 
ste, deels Hollcendere/ og deres Ncrring beftaaer i Ssefart med store og 
smaae Skibe/ afhvilke de altid har i det mindste lOO.Stykkertil Tieneste 
for Kisbenhavns eller andre Stceders Kisbmcrnd. Andre ncrre sig med 
Fjsterie og atter andre med at lotse og ledsage fremmede Nationers Ski
be tgiennem Sundet ind i MeEeen etter Kattegat. De have hos sig
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en liden Navigations-<SfoIf/ og ove deres Ungdom i Styrmands Kon- 
sten, forftaae ogsaa til deels bande Engelff og Hollandff.

Nu kommer jeg til den Pun& om dette Folkes Sceder og andre Sin- 
gularitetcr/ sññsom deres Sprog/ Lov/ Klædedragt/ Levemaade og 
deslige. Sproget angaaende, da har deres Forfcedre tatet reen Hol« 
landff/ og deri holdet deres Gudstienefte og Rettergang/ men ved Ti
dens Lcengde er det bleven en Miffmaff af Hollandff/ Plattydff og 
Danff/ saa at ingen Hollcrnder nu forstaaer dem tilfulde/ hvilket sees 
saavelafderes Anno 1715. udgivne Psalme Bog og Catechismo/ som 
afden tilforn anforte Vedtcegr i deres nu brugelige blandede Maal. Af 
LenAarsag har de ondt ved at faae en Prceft/ som de kunde forftaae i 
Begyndelsen og indtil hand lcrrer deres idiotismum. Dette har be 
vceget Deres Kongelige MajeftcetAnno 1735. at scrtte dem tvende Prcr- 
fterforeen/ nemlig een Plattydff for at vedligeholde efter Begicrring 
deres eget Maal/ i hvilket de scrtte en Slags Herlighed og ansee det som 
rn For Mum af deres Privilegier; men derhos en Danff/ som den 
storfte Hob baade i Hollcrnder Byen og paa Dragee/ der meeft bestaaer 
afDanffk/ best kand forftaae og opbygges ved.

Deres øvrighed/ Lov og Rettergang angaaende/ da domtes de
res Sager fordum efter Nederlandffe Love og Vedtcrgter/ indtil de/ 
som for er meldt/ selv udbade ftg af Kong chrift. IV. den Jydffe Lov 
og Recefltn pro norma, hvorfore de og nu ftaae under vores alminde
lige Lands Lov/ alleenefte med den Undtagelse/ at Arve Gods deelcs 
anderledes/ nemlig saasom findes tilforn anfort i End. 111. Brev af 20. 
Auguft. Anno 1667. Deres saa kaldte Schulteis/ som Amtmanden 
fætter med fine 4. tilforordnede Schepcns eller Bisiddere/ dommer 
alle Sager in prima inftantia. Fra ham gaae de tit Amtmandens/ og 
omsider til hoyefte Rettes Paakiendelse. Bemeldte Schulteis/ som i 
Byen Dragoe holder sin Underfoged/ haver temmelig Anseelse/ og 
hans Befalninger eller Anstalter til god Orden og Skik/ have vim legis, 
saa at Amtmanden ogsaa grunder sin Dom derpau/ og de maae i visse 
Tilfcelde efterleves endogsaa af Tornebyes Jndvaanere. Ex. gr. 
Schulteis har for mange Aar siden giort det til en ubrydelig Lov/ at 

S 3 naar
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naar de kiere til Torvs, da maae ingen, af hvad Bye hand end er, 
kiere den anden forbi, enten i eller uden for Kisbenhavn, men enhver 
stal, ligesom hand kommer, blive i Linien, undtagen Schulteis eller 
Schonten selv, som har den Frihed at kunde kiere dem alle forbi. Den
ne Øvrigheds-Mand svarer til deres Skat og betaler den i en samlet 
Summa. Deres Amts-Segl, som i Stevnemaal, Domme og des
lige Tilfcrlde bruges, er Billedet afen Amager in corpore med et Beg
gere i Haanden, og en Kurv med Urter paa Armen, hvilket efter Sand
sagn foregives at vcere dem bestikket ved den Leylighed, at Sal. Ober- 
Kammer-Iunker von Knut, som den Tids Amtmand, gav en Ordre, 
hvilken Schulteis tog i Tvivl, og derfor ey efterlevede, saasom hand 
ey kiendte Amtmandens Haand og Seigl, hvorover de fik et bestandigt 
Amts Seigl, som de maatte kiendes ved.

Deres Klcededragt sees her daglig paa alle Gader, dog vil jeg be
stride den for deres Skyld, som ey have seet den. Mandfolkene ftudse 
deres Haar af, saa det ikke naaer lamgere end til Skiorte Kraven, som 
er sårdeles rynket, med en smal Som, og ftaaer lidet ud fra Halsen. 
Fligene paa deres Hatte opfteftes ey, men henge flade og krummes lidet 
op ad. Deres Stads-Huer ere runde og temmelig ftore, beftaaende 
af blaae Ulden flosset Garn, saa tunge at de veye vel io. Pund, disse 
Huer stulde de, ester gammel Tradition, fordum have brugt som 
Skiolde og taget dem iden venstre Haand, naar de duellerede paa de
res Viis, nemlig med lange Knive. De bruge hverken Kiortel eller 
Kamisol, men have gemeenlig 2. etter 3. korte Troyer paa, af hvilke 
den yderfte ikke naaer lcengere end til Buxer-Linningen, og ftaaer ud 
med en ftiv Kant fra Livet, gemeenlig af blaae Klcede. Deres Buxer 
ere vide og rynkede efter Soe-Mands Viis, og naar Amageren er i sin 
fulde Prydelst, har hand i det mindste 5. Par Buxer paa, join gror 
hans Under-Deel meget breed og anseelig. Deres daglige Stromper 
ere gemeenlig hvide; men naar de ere i deres rette Prydelse, have de 
sorteblaae Klcedestromper, oa rode Charlagens Undertroyer. Deres 
Skoe have spidse Hcrle, og Over-Lederet ikke hefter videre til Under- 
Lederet, end saa vidt det gaaer noget over Tcrerne; derncest er en 
smalStremmel over Foden og Vristen, hvor den med Bagftykkerne
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sankes og cy spendes, men bindes med Baand, i hvis Ender henge 
smaae Duffe.

Qvindfolkes Dragt er denne : De Ugiftedeigaae med blot Hoved 
og fletted Haar udi Soiennitættr, og undertiden, naar de komme til 
Kisbenhavn, ellers ligesom Konerne, nemlig med en hvid rynket Hat. 
Paa Livet bcrre de korte Troyer med smalle Ermer, aemeenlig med 
smaae Opflag. Skiorterne, soin ere enten af sort glindsende Lcrrret, 
eller blaaeKlcrde, heftes over Troperne, men gaae ikke lcengere end til 
lidet under det Tykke paa Beenene. Naar de ere i fuld Prydelse, ffulde 
dehave 8- a 9. Skiorter paa, tilligemed en Pels af hvid Skind, meget 
konstig syet og bestukken. De bcrre gemeenlig sorte Stromper, og Skoe 
ncesten ligesom Mcrndenes. Deres Hals Torklcrder eller Kraver have 
smaae Duffe og Knuder i Enderne. Paa Hovedet bcrrer de aldrende 
Koner en sort Carduans Hue med Forvark om.

Udi bemeldte deres Klcrder, saavelsom i Omgang med all deres Ar- 
beyde, ere Amagerne scerdceles reenlige frem for andre Bonder-Folk, 
og lade deri intet falde afderes Fcedernelands Brug, anseet, at de endog
så« til Overflodighed toe, ffylle, og ffrabe deres Kar og andet Huusge- 
raad, hvorved deres Melk og Smsr, som tillige med Hauge-Urterne, 
2. gange om Uger: offentlig fallholdes i alle Kiobenhavns Gader, scrrde- 
les paadet efter dem kaldte Amager-Torv, vinderen scrrdeles Priis, og 
haver stor Reenligheds Credit.

Slet saa reenligt synes det ey at kunde gaae til med den Mad, de 
daglig selv cede, eller i det mindste synes det, at Smagen maatte vcrre 
underlig for en uvant, nemlig nesten all den Mad de cede Ugen igiennem, 
kaage de om Sondagen tilsammen i een eeneste stor Kiedel, og opvarme 
daglig derafnoget efter Fornodenhed. I Kiedelen legges efterfolgende 
ulige Species : I. Saltet Kiod og Fleff. 2. Gron-Kaal i en Garn-Pose 
eller et Net. z. Hvid Kaal i et andet Net. 4 Etter i en stor Krukke. ?• 
Grod i en Pose. 6. Gule Rodder, Roer rc. Danske Folk, som tiene hos 
dem og antage deres Dragt, venne sig snart dertil, efterdi de give god 
Lon. De leve alle tarvelig, gifte ikke deres Born uden for deres Stand, 
og sanke aemeenlig stor Rigdom. Leyermaal horer man hart ad aldrig 
at begaaes imellem dem. Paa deres Brylluper og andre Samqvem 

leve
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leve de tarvelig/ scrtte ingen åre i at kunde drikke/ og Drukkenssab har 
altid vcrret foragtelig iblant dem. Derover opnaae de gemeenlig en me
get hoy Alder/ og paa Slagsmaal findes gandssefaae Exempler/ med 
mindre det kand vcrre imellem deres Tiencste Folk. I deres Ord og 
Adfcrrd lade de see en Slags endogfaa naar de tale med for
nemmere Folk.

Dog gaaer deres LErbarhed ey faa vidt, at de jo have adssillige Lege 
og Dantze imellem fig/ samt egne Spillemand. AfDantzene er sårde
les een som stal vise en Ovelse i stor Behcendighed/ nemlig/ da de paa en 
liden Dynge Sand/sattcr ethvalvt Beggere, og paa Beggeret et Eeg. 
J detde dantze der omkring/ give de et saa behändigt Stod med Foden 
til Beggeret/ at dette flyver bort og Egget ubessadet bliver liggende paa 
Sandet. Den Dantzende bliver ved/ og kommer Egget saa nar at hand 
meget lemfaldig fatter det imellem begge Fodder/ flytter det adssillige 
Gange/ og endelig opleder under bestandig Dantzm fit Beggere/ fom 
hand atter med Fodderne i en hoppende Dantz hvalver over . Egget og 
omsider fremviser dette ubessadt. Deres offentlige Leege/ som indtil 
vore Tider har vedvaret/vare focft om Fastelavns Tider at indelukke en 
levende Katt i en Tonde/ naar denne var ophangt ved et Reeb 6. a 8. 
Alen fraIorden imellem tvende Stotter. Der igiennem reed een Ama
ger efter den anden/ og med lange Stager/ saafom temmelige Spyd/ ga
ve hver et valdigt Stod til Tonden/ indtil faa lange Bunden gik ud/ og 
den beangstede Arrestant flap afsitFangsel, efter lang Skrig og Klage, 
da dens Forlofere blev et Aars Katte Konge/ og af sine Medbrodre hol
det Skattfti. Deres Tieneste Folk var det ikke tilladt at ride med dem, 
deres voxne Sonner rede hos Faderen naar hand var bleven gammel. 
Samme Tud havde de en anden Slags Leeg, som bestod i at ophange li
geledes imellem tvende Stager/ en levendeGaas vedFodderne/ og at be
stryge Halsen med gron Sebe/ fanden blev gandsse glat. Siden rede de 
igiennem/og grebe den saa tenge om Halsen, at denne omsider fulgte 
med/ og den Rytter/ fom beholdtGaase-Halsen i Haanden, blev det Aars 
Gaase Konge. Slige Daarligheder holdtes fordum/ pro more & guftu 
leeuii, meget lolenmter/ og i mange endogfaa fornemme og hoye Til
skueres Ncervcerelse. Nu synes det de gode Amagere indsee den Synd, 
der er i at underkaste Creaturet den Piinagtige Forfirngeligheds Tiene- 
ste, uden nogenNytte etterFornodenhed, saa de siden Ao. 17ZZ. har und

holdt
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holdtsig derfra, da deres Sogne-Prast Mag. MatthiasHvüd, veden sier
deles Pradiken overtalede dem til at lade det fare.

Om disse deres Lege fføctW. Beringius i det tilforn anferte fag- 
memo Obfid. Havn.anecdoto. Nullæ huic genti perpotationes, nullum in 
contuberniis fritillum, nifiqvod ament qvædam ignota gentibus, ru
ralis otii obleélamenta, ad eqveftres ludos accedente qvam proxime 
imagine : decurrunt enim in ftadio, fed ad feles & anferes, ne de indole 
dubites, aut míticos ignores. Et vero has feftivitates vix permittunt 
fibi, nifi in remiflionibus Bacchanalium, cum lafcivire univerfo pro- 
pemodum orbi, non ufujam magis qvam legibus eft receptum.

Een Ting maae jeg endnu erindre, angaaende denne Hollandffe 
Colonie, nemlig, at naar den mod Dannemark rasende Calumniant 
Molesworth Cap. IV. foregiver : Amagerne havde fordum havt si ore 
Privilegier, og besadde endnu nogle, men vare blevne Resien bcrovede 
og ventelig vilde med Tiden tabe dem alle, da er denne Spaadom om det 
tilkommende, ligesaa formastelig, som Berettningen om det forgangne, 
Grundfalff. On leur avoit accordé autrefois de grands privileges, de 
qvelqves uns desqvels ils jouliTent encore aujourd’huy; mais les au
tres leur ont été retranchez, & il eft à craindre, qu’on n’en vienne peu 
à peu á les traiter comme les autres fujets. Denne Usandhed behover 
ingen anden Igiendrivelse, end at man erindrer sig, hvad tilforner an- 
fort til Beviisning paa det som er tvertimod, og jeg tvivler meget at vore 
Hollændere paa Amager, efter et Aars Forsog, ffyttede om at bytte 
med Hollænderne i det Land, som deres Fadre vare uddragne af, hvor 
Almuens Frihed er stor i Ord og Indbildning, men etters liden nok.

Ligesom jeg tilforn kortelig meldte om en aldre Colonie af Neder
lander, fordum etableret, i Ribe, faa vil jeg og endnu sige lidet om et Par 
andre Colonier afsamme Nation paa Danft Grund, siden Amagernes 
Ankomst; DeneeneerdeudiFridrichstadtiFyrstendommet Schleswig 
eller Synder-Jylland, for i2o.Aar sidenboesatte Hollcendere, hvis Fa« 
dre, fordi de holdt med Jacobo Arminio, og nagtede den abfolutkNaade, 
maatte i forrige Seculi Begyndelse, udstaae megen Trangsel, endogsaa 
der, hvor Republiquens Hoved Grund ssulde vare Religions-Frihed. 
Hvor mange de da ankomne Hollandere vare, vides vel cy tilvisse, dog 
siuttes, at deres Tal maae have varet temelig stort, efterdi CafparDanck- 
’ivertb p. ij<?. siger, at Byen Friderichsftadt af dem blev opbygt ziirlig og

T ordent-
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ordentlig NB. paa een Gang. Derncest fluttes ogsaa deres Almues 
Merngde nogenlunde deraf, at der iblant dem var et temmelig Ta! rige, 
fornemme og berommelige Mcrnd, saasom Adam van de Wahl, Herre 
til Muisbergen, Johan de Hahn, tilforn Penfionarius i Harlem, Wil
helm van der Howe, Herre til Wedde, Florentius Simon, Med. Doit. 
Petrus van Dam, Conradus Vorftius, Grevincovius, Johannes Ar
nold!, Petrus Engelgrafe &c. Disse segte strax, efterat deres Sag paa 
det Goncilio til Dordrecht, Anno 1619. havde fundet saa flet Medhold, 
Tilflugt til Hertzog Friderich 111. af Schleswig, og udbade sig afhamet 
lidet Stcrd kaldet Seebyll, i Amtet Stopelholm, ved den Flod Treene, 
hvis Vand de ved kostbare Sluser og Canaler ledede deels omkring, deels 
igiennem deres Stad. Dens Bygning begyndtes Anno 1621., efter 
Hollandsk Faqon, og er den allernetteste Bye her til Lands. Ao. 1625. 
blev den saa kaldte Arminiansse eller Remonåntisse Kirke begyndt, og 
Ao. 1650. er dertil kommen en Luthersk Kirke, siden mange afLandets 
egne segte Borgerskab sammesteds, og blandede sig med hine. Nogle 
afde ferste Stiftere segte Holland igien, da de efter Printz Mauritz af 
Oranien hans Ded, flk meer Medhold i deres Fcederneland, men der
imod indfandt sig andre Hollændere afden saa kaldte Menonittisse Sect, 
fom endnu leve der fredelig og vel med Resten.

Den anden Golonie, som siden Amagernes Tilder ankommen fra 
Nederland til Dannemark, bestod afen Deel Fabriqveurs, som under 
Kong Frid. 111. og chrift. V. Regiering indfandt sig i Kiobenhavn, deels 
af Reformert Religion, hvilke segte den, dem og andre Nationer afsam- 
me Bekiendelse indremmede Reformerte Kirke, deels afden Augsbur- 
giste Gonfeñion, hvilke vel ikke fik en eegen Hottandss Kirke, da deres 
Tal ey var ret stort. Men derimod blev dem til Bedste bestikket enHok- 
landss Tolv-PrMken i Holmens Kirke Ao. 1'687. Dog dette varede 
ey lcenge, efterdi de, saa vidt jeg har kundet sperge, ey havde fleere end 
tvende Hollandske Pmstcr, nemlig Mag. Hummer, som siden kom til 
Amager, og Mag. Thura, siden Biskop i Ribe. Men da denne 1703. 
-lev kaldet til Aarhuus, kom ingen Hollandss Prcest efter ham, og de 

faae Hollændere af Lutherss Religion, holdte sig enten til 
Danss eller Tydss Kirke.
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y. F. R.

Knden Kart
af den Historiffe og Phyiîffe Beskrivelse 

over Nord-Lyset, 
handler om den Kundssab, som de gamle Grå og Romere 
rc. have havt om dette ^eteoron eller Luft-Skin, samt deres adffillige 
Meeninger derom, item hvorledes de Beretninger, som udi gamle Hi
storier og Kroniker lceses om forfcerdelige Cometer og Himmeltegn, og 
om deres Betydninger, have deres Oprindelse fta det Hedenffe Afgu- 

derie, og ere iblant de Christne fortplantede ined videre; hvil
ket udi eftersolgende fem Capitier stal blive 

forklaret:

Det i. Cap. Om adskillige Lysninger i Luften, som af de 
gamle Grasser ere beffrevne.

Il.Cap. De Grakers Forklaring og Meeninger om fore
skrevne Lysningers naturlige Oprindelse.

in. Cap. Om forskrækkelige Himmeltegn og Cometer, 
som de Romerske Pontifices og Augures hos Hed
ningene forklarede at vivre Advarseler om deres 
Guders Hevn og Vrede.

IV. Cap, Hvorledes den Hedensse Lårdom og Over- 
troe om forfærdelige Himmeltegns og Cometerá 
Betydninger iblant de Christne er fortplantct.

v.Cap. Betcrnkning om den Nytte og Gavn, som fly
der deraf, at man paa en fornuftig Maade betrag
ter og besskiver adssillige flags Phaenomena, som 
i Naturen forekommer.
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