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Engang var Amager kendt for
romantiske bondestuer, ejendommelige
egnsdragter og spirende kålmarker.
Amager havde sin særlige identitet på
samme måde som Danmarks øvrige
landsdele. Lokalsamfund var uforanderlige,
og lokale traditioner formede mennesket.
Sådan er det ikke mere. Amager er blevet
moderne. Men først for nylig, og den
overgang har kunstneren Peter Carlsen
skildret i genremaleriet Amager 2019.
Søren Mentz, museumsleder på Museum
Amager, følger maleriets tilblivelse og et lokalsamfunds overgang fra traditionsbundet til
moderne. Den udvikling har fundet sted overalt i
Danmark, men på Amager kan vi få et detaljeret
indblik i processen. Med Amager som eksempel
stiller forfatteren skarpt på temaer som lokal
identitet, tradition og sammenhængskraft.
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M

aleriet, der pryder bogens omslag, bærer titlen Amager 2019.
Det er et moderne genremaleri, som kunstneren Peter Carlsen har udført. Maleriet visualiserer den forandring, Amagers
lokalidentitet har gennemgået fra at være et slægtsorienteret landbrugssamfund med fastlagte værdier og normer til en moderne bymæssig bebyggelse. Tradition dikterer ikke længere individets livsførelse. Tradition
er blevet et flygtigt minde, en udefinerbar følelse, som vi stadigvæk mærker og intuitivt reagerer på.
Nærværende bog sætter maleriet Amager 2019 ind i en historisk sammenhæng, og trækker trådene tilbage til de hollandske bønder, som indvandrede til Amager i begyndelsen af 1500-tallet. Fokus er således rettet
mod Store Magleby, fordi hollænderbønderne så eftertrykkeligt har præget
hele øens livsform. I dag er det ikke forbundet med social kapital at hedde
Dirch, Crilles, Jan, Neel eller Marchen, men på trods af forandring har
Amager alligevel fastholdt en særlig lokalidentitet. Følelsen af at være
noget særligt er udgangspunkt for Peter Carlsens maleri og for min bog.
Tak til Peter Carlsen som påtog sig opgaven med at visualisere Amager.
Tak til alle de dejligt hjælpsomme elever og lærere på skoler i Tårnby og
Dragør kommune, som deltog i workshops, og tak til borgerne, som mødte op til dialogmøder. Jeres undren har konkretiseret vores arbejde. Tak
til Lisbeth Møller og hendes familie, som tålmodigt har besvaret mine
spørgsmål om, hvordan lokalidentitet føles, og tak til Martin Hans Borg
for indsigtsfulde kommentarer og synspunkter.
De holdninger, som præsenteres i bogen, står jeg naturligvis selv på
mål for. Jeg håber, at såvel bog som maleri vil skabe interesse for lokalidentitet og lokalhistorie. Ved at tage udgangspunkt i det nære kan vi
bedre forholde os til ”den store historie”.
Tak til Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Tårnby Kommune,
Dragør Kommune og Museum Amager, som har støttet bogen økonomisk.
Søren Mentz, Amager maj 2020
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kapitel

1

Lokalidentitet under
forandring
Hvis vi kunne gå tilbage i tiden og spørge den gamle gårdejer Jan Dirchsen [1904-1985] om meningen med tilværelsen, ville hans svar være følgende:
Livet, som det leves, ikke mindst på de gårde, som er gået i arv
indenfor samme slægt i flere generationer, er jo en arv, man har
modtaget fra generationen før os og som vi bygger vort liv på og
gerne vil give videre til generationen efter os.1
Jan Dirchsen var fra Store Magleby. Han blev født på Hollændergård i
1904, og hans familie kan med stor sandsynlighed føre slægten helt tilbage til den hollandske indvandring i starten af 1500-tallet. Jan Dirchsen
kom til verden dagen før fastelavn. Hans far, Dirch Bacher Dirchsen
[1875-1942], skrev lettere irriteret i sin dagbog: ”Vi fik en søn. De gifte red
til tønden”. Det var nok den eneste gang, Jans far gik glip af det traditionsrige tønderidt, hvor gårdejerne slog katten af tønden på hesteryg.2 I århundreder dyrkede hollænderbønderne den fædrene jord, og de rodfæstede slægter på familiegårdene var lokalidentitetens vogtere. De holdt
traditionerne i hævd, ændrede ikke på lokalsamfundets sociale værdier og
gav livsformen i arv til deres efterkommere.
I begyndelsen af det tyvende århundrede udstak den rodfæstede lokalidentitet stadigvæk de fundamentale retningslinjer for livet og gav svar på
det eksistentielle spørgsmål: ”Hvem er jeg?” Målet var et statisk samfund,
og svaret på spørgsmålet lød: ”Hvad jeg er, var min far. Hvad jeg er, skal
min søn blive”. Den klassiske lokalidentitet definerede rammerne for
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