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FORORD 

KASTRUPGÅRD er et kulturhistorisk klenodie, som vi kan glæde os over, at en 
fremsynet kommunalbestyrelse i 50' eme havde såvel mod som klarsyn til at overtage 
og dermed bevare for eftertiden. Den smukke, gamle gård er i dag en velfungerende 
ramme om en lang række spræl-levende kulturelle aktiviteter. 

Der er kunstmuseum, der er bibliotek -med hele den mangfoldighed af muligheder; 
som den slags i øvrigt velkendte offentlige institutioner kan byde på : udstillinger, 
udlån, arrangementer, teater, hobbyinstruktioner, koncerter, kaffe og kageri cafeen, 
foredrag, rundvisninger, mødeaktiviteter og meget andet. 

I disse dage går et længe næret ønske i opfyldelse : Tårnby kommunes lokalhistoriske 
Samling, som har til huse på Hovedbiblioteket på Kamillevej, udvides med en 
permanent udstilling i kælderen på Kastrupgård. Her kan Tårnby kommunes borgere 
for fremtiden i Kastrup gårdsamlingens åbningstid stifte bekendtskab med mange af de 
spændende lokalhistoriske rariteter, der gennem årene er indgået i Lokalhistorisk 
Samling, men som af pladshensyn har været forvist til magasinet. 

Det nye "museum" hører naturligt til på Kastrupgårdsamlingens øvrige udstillings-
virksomhed. 

I en årrække har lederen af Lokalhistorisk Samling, Inger Kjær Jansen, beskæftiget sig 
med Kastrupgårds spændende historie. Åbningen af den permanente lokalhistoriske 
udstilling er en naturlig anledning til udsendelsen af nærværende lille bog, hvori hun 
har samlet en meget stor del af den viden, vi har om Jacob Fortlings gamle gård. For-
håbentlig vil både den nye udstilling og bogen give endnu flere inspiration til at gå på 
opdagelse i vores fælles lokale historie. 

God fornøjelse. 
Poul Feldvoss 
formand for Det kulturelle Udvalg 
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INDLEDNING 
I 174 7 dukkede Kgl. stenhugger Jacob Fortling op i Kastrup og ændrede landsbylivet 
radikalt. Han etablerede en fabrik ved Kastrup Knæ og lod opføre en herskabelig 
bolig i landsbyen. Hermed fik Kastrup en herregård, der dog ikke lå isoleret og 
fornemt tilbagetrukket, men placeret i landsbyens gårdrække. 
På dette tidspunkt var bønderne ved at blive selvejere. Stavnsbundne havde de 
aldrig været i Tårnby sogn, men sognet havde været underlagt Kronens magt 
gennem århundreder. 
På Kastrup Værk blev der ansat mange udenlandske håndværkere. Hvorledes 
indbyggerne i Kastrup landsby reagerede på dette fremmede nye, får man en lille ide 
om i de historiske kilder. Kastrup by fik et økonomisk og kulturelt opsving, og 
industribyen Kastrup var hermed grundlagt. 
Ca. 200 år senere overtog Tårnby Kommune Kastrup gård .. Den er nu et kulturelt 
samlingssted for litteratur, musik og kunst. 
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EJERE AF KASTRUPGÅRD. 

1749-1763 Jacob Fortling 
1763-1777 Jess Didrichsen og Jacob Stentzler 
1777-1784 Chr. Westerholdt og Nicolaj Høpner 
1784-1792 Peter Jacob Hygom og Chr. Jørgensen 
1792-1835 Ole Tønder Lange 
1835-1846 Matthias Nyeborg 
1846-1861 Jacob de Villerme Seeler 
1861-1875 Jørgen Krieger 
1875-1893 Ole Peter Jacobsen 
1893-1917 Mikkel Jacobsen 
1917-1957 Otto Kristensen 
1957- Tårnby Kommune 
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JACOB FORTLING 

Kastrupgårds bygherre, Jacob Fortling, blev født i Bayreuth i Tyskland den 
23.12.1711. Kun 18 år gammel kom han til København, og her gjorde han hurtigt 
karriere. 

I 1738 fik han borgerskab som stenhuggerog 2 år senere blev han udnævnttil Kgl. 
Hofstenhugger. I 1756 fik Fortling embedet som Hofbygningsinspektør, og 4 år 
senere nåede han højdepunktet i sin karriere som Kgl. Bygmester i København, på 
Sjælland og Falster. 

Den største indsats gjorde Jacob Fortling dog i Kastrup. I 1747 fik Fortling 
privilegium på at bryde kalksten på Saltholm, og i 1749 anlagde han et kalkværk på 
en sandbanke ud for Kastrup, det såkaldte Kastrup Knæ. Han lod først sandbanken 
udfylde, og konstruerede en smal tange. Her opførte han i årene 1749-54 Kastrup 
Værk. Værket blev snart udvidet med et mur- og tagsten brænderi. I 1755 fik han 
endvidere privilegium på at fabrikere stentøj og fajancer her. 

Jacob Fortlings fabrik i Kastrup skabte ikke i første omgang glæde og forventning 
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hos lokalbefolkningen, men uro og vrede. For Fortling satte sig udenfor fællesska-
bets bestemmelser og ødelagde græsningen for Magleby lilles og Kastrups bønder. 
Han lod bl.a. opgrave kampesten på de 2 byers fælled uden at tilkaste hullerne igen, 
til stor gene og fare for de græssende kreaturer. I stedet for at benytte den lergrav, 
der hørte til hans gård i Kastrup, lod Fortling en ny anlægge. Hans kalkbrænderi 
bredte sig udenfor det område, der var blevet ham tildelt, og det gik efter bøndernes 
mening udover den bedste græsning i Kastrup, der lå ved strandkanten ved Værket. 
Her havde der i øvrigt tidligere ligget en militær skanse. 

Kastrup bønderne var heller ikke tilfredse med Fortlings vej anlæg fra Kastrupgård 
til Kastrup Værk. (vore dages "Alleen"). For at få jord til vejen havde han nemlig 
uden for sin gård gravet et 15 x 12 m stort hul, som han ville benytte til "fiskepark". 
Vejen var heller ikke god at køre på i regnvejr. 

Disse klagepunkter indsendte gårdmændene i Kastrup og Magleby lille i 1749 til 
Københavns Amtsforvalter. Denne henvendte sig flere gange forgæves til Jacob 
Fortling, der dengang boede i København. Da Fortling endelig svarede, var det 
hovent. Han mente ikke, han havde fornærmet nogen, og i øvrigt vidste bønderne 
jo, hvor han boede. Til slut henviste han i øvrigt til sit kgl. privilegium. 

Der var også problemer med græsningen og kalkbrydningen på Saltholm. Her gik 
Fortling også udover sine beføjelser. Det endte dog med et forlig mellem amagerne 
og Fortling. Kastrup Værk gav jo også beskæftigelse til flere husmænd på Amager, 
selvom det hovedsageligt var udlændinge, her iblandt mange soldater, der var 
beskæftiget på fabrikken. 

Jacob Fortling kom også i "krig" med Dragørbjergerne, da han begyndte at bjerge 
nødstedte skibe. Denne konkurrent brød Dragørerne sig ikke om og klagede til amt-
manden, som delvis gav dem medhold. 

Samtidig hermed lod Jacob Fortling opføre en præsentabel bolig i landsbyen 
Kastrup. Dette foregik ikke uden en vis dramatik. På dette tidspunkt i 17 40'erne var 
Tårnby sogns bønder fra at være Kronens fæstere, ved at blive selvejere. Da Jacob 
Fortling i 1749 skulle overtage gård nr. 7 i Kastrup efter Peter Didrichsen Raagaard, 
blev han præsenteret for et fæstebrev, skønt P. D. Raagaard, som selvejer, havde 
skødet gården til ham. Harmdirrende skrev Jacob Fortling til rentekammeret for at 
høre, om det dermed alligevel var Kronens gård, han havde overtaget. Han fik dog 
aldrig noget svar. Men både denne gård og gårdene nr. 6 og 8, som Fortling købte, 
er tinglyst som selv-ejer-gårde. 

Der var på denne tid i alt 11 bøndergårde i Kastrup, hvoraf Fortting således ejede 
de 3. Han bibeholdt en del af bygningerne og opførte i tilknytning til disse nogle 
nye. Han skabte hermed en avlsgård også kaldet" Mellem eller Ladegården" ved 
siden af sin hovedgård, Kastrupgård, som stod færdig i 1753. Med omfattende 
opkøb af jorder i Kastrup, Magleby lille og SundbyØster fik Fortling skabt grundlag-
et for et omfattende landbrug ved siden af sine fabrikker. Der blev bl.a. afprøvet og 
senere indført en ny plovtype på hans landbrugsarealer. 

På Kastrup Værk var der desuden en hestemølle, som var indrettet til glasur- og 
stampeværk, men også til at male korn. 

Problemerne med fælleden blev løst i 1758, da Jacob Fortling med kongelig 
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Frederikke Christiane Fortlirig, født på Kastrup gård i 1757. Datter a f  Jacob Fortling og Ane 
Christiane Hellesen. 
Miniature maleriet er malet a f  Frederikkes mand, Prof C. Høyer. 
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accept og i forening med Magleby lille og Kastrup fik udvist sin del af byernes 
fælled. Denne del udgjorde ca. 20 tdr. land. 

Jacob Fortling kunne hermed bruge sin part af fælleden, som han ville, til 
græsning for Kastrupgårds kreaturer, men også til at hente sten, sand og ler til 
Kastrup Værk. 

På Kastrupgård var der indrettet et bryggeri og et brænderi, der kunne forsyne 
Værkets marketenderi og kro med øl og brændevin. Jacob Fortling blev sandsyn-
ligvis efterhånden accepteret af Kastrups beboere, ihvertfald benyttede flere af dem 
sig af FortJings velstand og lånte penge af ham. 

Jacob Fortling døde d. 16.7.1761, kun 50 år gammel. Da han tilhørte den tyske 
menig-hed ved Skt. Petri Kirke, blev han begravet der, og som der noget bittert står 
i Tårnbys kirkebog i 1761: 

"Jacob Fortling døde paa sin gaard i Castrup, Thorsdag nacte 
d. 16 julii hans liig blev aget på en kalk vogn til Khafn,
hvor han begraves uden at mælde eller give noget til kirken eller
kirkens betjente".

Jacob Fortling ejede ved sin død i 1761 fabrikkerne på Kastrup Værk, Kastrupgård 
med tilliggender, avlsgården, en ejendom i Prinsensgade i København, en galiot i 
Kastrup på 17 læster ( ca. 40 tons), en sandpram, et par huse på Saltholm, og et kalk 
-og teglværk med en del jordtilliggender i Dragsholm. Selv har han oplyst, at
Kastrup Værk og Kastrup gård havde kostet ham ca. 72.000 rigsdaler, hvoraf han
kun havde belånt de 6.000. Alligevel overtog de næste ejere i 1763 hele denne
herlighed med undtagelse af ejendommen i København for kun 32.000 rigsdaler.

Jacob Fortling havde været privilegeret på mange måder, og der havde p.g.a. 
Københavns brand i 1728 været hårdt brug for byggematerialer. Han havde haft 
Kongens bevågenhed p.g.a. tidens 
merkantilistiske ånd. Det var ikke 
uden grund, at Fortling hyldede 
Frederik d. V med en tavle i 
Saltholmsmarmor indsat i port-
bygningens gavltrekant. Den la-
tinske tekst lyder i oversættelse: 
"Efter Kongelig Majestæts aller-
nådigste privilegium er denne fa-
brik (Kastrup Værk) bleven byg-
get og fuldført fra år 1749 til år 
1753 tilligemed dette ejendoms-
gods (Kastrupgård), hvilket til be-
vis på allerunderdanigste tak-
nemmelighed blev indhugget den 
11. september 1753 i denne Salt-
holms marmorsten." Kastrup gård, porten med tavlen i Saltholmsmarmor. 
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JESS DIDRICHSEN OG JACOB STENTZLER 

I 1763 solgte Jacob Fortlings enke Kastrup Værk og Kastrupgård til sin fuldmægtig 
Jess Didrichsen og til kasseskriver Jacob Stentzler. Det blev familien Didrichsen, 
der bosatte sig på Kastrupgård. Jess Didrichsen var født ca. 1728 i Holsten. Han 
blev i 1754 gift med Sara Holst, med hvem han fik 9 børn. De 4 af dem født på 
Kastrupgård. 

På et stykke af Kastrup gårds fælledjord, på hjørnet af Alleen og Strandvejen, blev 
der i 1768, af møller Hans Lafrentzen fra Fehmem, opført en hollandsk gryn- og 
melmølle, samt et beboelseshus og en stald. Han fik det i livsfæste, som betød, at 
han skulle betale en afgift til Kastrupgårds ejere. Denne afgift blev bibeholdt til 
1912. Møllen blev overtaget i 1789 af Chr. Nicolai Sally, som også kom fra 
Fehmem, men han solgte den hurtigt videre til sin bror Frederik. Møllen brændte 
i 1807 og blev genopført på Amager Landevej. Beboelseshuset blev dog reddet ved 
branden og overtaget af Martin Petersen, der begyndte at indrette det til 
arbejderboliger, indtil Kastrup Glasværk overtog det i 1847. 

Kastrupgårds jorder blev under Didrichsen forøget, så der i 1775 hørte 40 tdr. 
hartkorn til gården. Jess Didrichsen og hans kompagnon Jacob Stentzler fik 
imidlertid hurtigt at mærke, at staten ikke længere var nær så tilbøjelig til at hjælpe 

Christiane Karen f Didrichsen, 
på Kastrupgård. 1764-1815. 
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de danske fabrikker efter Frederik d. V's død. Da der yderligere i 1775 skete stor 
skade på Kastrup Havn og Kastrup Værk p.g.a. storm og højvande, opstod der store 
økonomiske vanskeligheder, der ikke kunne afhjælpes med de 500 rigsdaler, staten 
gav som hjælp. Ejerne gik konkurs og Værket og Kastrup gård blev solgt på auktion 
i 1777. 

En af familien Didrichsens døtre, Christiane, født på Kastrupgård 1764, har 
efterladt sig flere dagbøger. Hun forsøgte sig også, uden større held, som digter. 
Christiane blev gift med en nordmand, sorenskriver Johan Koren, og de flyttede til 
Norge. Et par af hendes dagbøger er senere blevet udgivet. En af dem er fra den 
eneste rejse Christiane Koren foretog til Danmark, nemlig i 1802. Her genså hun 
Kastrup gård. 

Hun blev meget venligt modtaget aflngeborg Lange. Meget var blevet forandret. 
Der var bygget en etage til hovedbygningen, og de fleste gamle træer i haven var 
væk. Men hun genså det kammer, hvor hendes fars skrivebord havde stået. 
Derunder havde hun ofte leget med sit dukkehus. Senere var hun på besøg, bl.a. med 
digteren Adam Oehlenschlager på Rødegård, som hendes far også havde ejet. Her 
boede nu bogholder Niels Koren, eri slægtning til hendes mand. 

Fra Rødegårds have kunne hun skimte Kastrup: ,,Mit kiære Castrup laae saa 
vinkende og glæmt var min træthed". Men hun genså aldrig Kastrup. Christiane 
Koren døde i Hovind i Norge i 1815. 

Rødegård eller Dyvekes Gård ved Øresundsvej i SundbyØster. ca. 1906. 
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CHRISTIAN DITLEV WESTERHOLDT OG 
NICOLAJ HØPNER 
Kgl. Universitetsbogtrykker Nicolaj Høpner og hans svigersøn Christian Ditlev 
Westerholdt overtog Kastrup Værk og Kastrupgård i 1777 for 35.000 rigsdaler. 

Det var fonnodentlig kun C. D. Westerholdt og hans kone Marie Cathrine, der 
bosatte sig på Kastrupgård. Her fik de deres første barn Else Malene i 1781. C. D. 
Westerholdtforøgede gårdens tilliggender betydeligt, Han købte bl.a. nogetfælledjord 
af bønderne i Kastrup, selvom han mente at have ret til en større andel af fælleden, 
da han havde forøget Kastrup gårds tilliggender betydeligt. Han ejede desuden også 
Rødegård. I en periode, omkring 1778, var han foged i Kastrup. 

Såvel Nicolaj Høpner som hans svigersøn, C. D. Westerholdt døde i 1783. 
Kastrup Værk og Kastrupgård blev solgt af enkerne året efter til Mægler Chr. 
Jørgensen og Kancelliråd Peter Jacob Hygom. 

PETER JACOB HYGOM OG CHR. JØRGENSEN 

Kancelliråd Peter Jacob Hygom og Mægler Chr. Jørgensen overtog Kastrup gård og 
Kastrup Værk i 1784 for 41.000 rigsdaler. 

Det var dog kun Peter J. Hygom, ca. 30 år, hans unge kone Mette Marie Bechman 
og deres spæde barn, der bosatte sig på Kastrup gård. Mægler Chr. Jørgensen og hans 
familie forblev i København. 

Peter J. Hygom havde sine rødder i Jylland, hvor han inden købet af Kastrupgård 
havde drevet den gamle Timgård i Ringkøbing amt. 

Familien Hygom havde god hjælp på Kastrupgård. Folkeholdet bestod blandt 
andet af fuldmægtig Jess Krag, der havde været ansat hos den tidligere ejer 
Westerholdt. Desuden havde de en husholderske samt 9 tjenestepiger og karle. 

Det var P. J. Hygom, der lod hovedbygningens udseende ændre, så den fik tilføjet 
en etage. Det fremgår ihvertfald af skødet i 1792 til den næste ejer, Ole Tønder 
Lange. 

Efter salget i 1792 vendte P. J. Hygom tilbage til Jylland, hvor han købte 
Oll uf gården i Ribe Amt. Mægler Chr. Jørgensen døde kort før salget afKastrupgård. 
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Skrivetøj, 2 terriner og 3 fliser fra Kastrup Værk. Udstillet på Kastrupgårdsamlingen. Foto: 
Schou-Jo. 
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Ole Tønder Lange. Malet af Jens luet 1790. 
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OLE TØNDER LANGE 

Ole Tønder Lange købte i 1792 Kastrup Værk og Kastrup gård for 41.800 rigsdaler. 
Ole Tønder Lange var født på herregården Rødkilde på Fyn. I 1784 købte han 

Bratskov ved Brovst, og året efter blev han gift med Ingeborg Cathrine Wilsbech. 
Lange satte skub i Bratskovs drift, han indførte sædskifte, foretog 

afvandingsarbejder, anlagde teglværk og fik sat gang i egnens udskiftning. Det var 
således en meget aktiv herre, der overtog Kastrupgård. Han blev da heller ikke 
mindre foretagsom i Kastrup. Her forsøgte han at opkøbe og samle alle gårde under 
eet; men flere af bønderne ønskede ikke at sælge. Men Lange nåede at få 
Kastrupgårds jorder op på 300 tdr. land, og desuden blev hovedbygningen ændret 
væsentlig. Haven blev ændret, de fleste gamle træer blev fældet, der blev anlagt en 
kunstig sø med bro over. 

Den personlige udskiftning mellem jordbesidderne i Kastrup var da også kommet 
i gang omkring 1805, og dermed var jordfællesskabets tid også ved at være forbi i 
landsbyen Kastrup. 

Ole Tønder Lange var den første, der fik sin jord udskiftet. Han rådede over den 
nordlige del af Kastrup bys jorder, omtrent til Alleen eller halvdelen af Kastrups 
jorder. Resten blev fordelt mellem de andre gårder efter hartkorn. 

Manglen på brændsel på Amager har måske spillet ind, da Ole Tønder Lange 
anlagde Kastrup lund som en plantage i 1810. Forlystelsesstedet Kastruplund blev 
skabt i slutningen af 1800-tallet af en søn af daværende ejer af Kastrupgård, Ole 
Peter Jacobsen. På det landbrugsmæssige område var Lange også foregangsmand 
i Kastrup. Sognepræsten Bruun, Ladegårdens ejer Kårs gård, og Lange var de første 
til at dyrke kløver og plante piletræer til læ for afgrøderne. 

Den bedst dokumenterede periode på Kastrup gård er det første tiår af 1800-tallet. 
Tiden var præget af Københavns bombardement i 1801 og angsten for et nyt angreb. 
Amager blev da sat i forsvarsberedskab. Øen måtte huse mange soldater, således 
også Kastrup gård. Der var stabskvarter for kongens livjægerkorps 1. regiment. Ole 
Tønder Lange boede her med sin hustru, Ingeborg, en selskabsjomfru og et 
folkehold på 20 yngre tjenestefolk. Hertil kommer et stort antal daglejere, som var 
nødvendige for, at gårdens henved 300 tdr. land kunne dyrkes. Over halvdelen af 
gårdens jorder var fordelt på lodder i Sundbyerne, Tårnby, Kastrup og Magleby lille. 

Man dyrkedehvede, rug, byg, havre, ærter, vikke (en bælgplante, der blev anvendt 
som grøntfoder), hør og hamp. 

Byggen blev bl.a. benyttet i gårde.ns bryggeri, der lå i den nordlige sidebygning. 
Man skelnede mellem godt og tyndt øl. I maj 1805 solgte man ialt 16 liter godt øl 
til folkene på Kastrup Værk og på Saltholm. 

Af hampen og hørren spandt væverpigerne garn. Garnet blev herefter sendt til 
,,vasken", og til sidst blev det solgt i København som "kogt garn". Gamet blev bl.a. 
brugt til sengetøj og klæder. I haven var der også plads til grøntsager eller "grønne 
vahrer", som de blev kaldt. Det var porrer, kål, kartofler, løg og gulerødder. 

Kastrup gårds husdyrhold bestod i 1805 af 35 heste, 6 stude, 2 tyre, 74 køer, 1 kvie, 
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2 søer, 7 galte, 8 grise og 26 beder. Desuden holdt man høns. Samme år blev der 
malket henved 250 liter mælk om dagen. Heraf blev der brugt 10 liter sødmælk til 
"fruen", mens "husholdningen" eller tjenestefolkene måtte nøjes med et samlet 
forbrug på 10 liter skummetmælk om dagen. Fløde blev også brugt af fruen, ca. 3 
liter om måneden. Overskuddet af mælken blev solgt i København. 

Fik tjenestefolkene ikke nok mælk, ja så blev der "spenderet" brændevin på dem. 
På et halvt år fik folkene 90 liter brændevin af den hjemmelavede på gården, mens 
der blev solgt henved 2.000 liter. Den uddelte brændevin var dog nærmest at 
betragte som en del af lønnen. 

Kastrup gård var ligesom resten af bøndergårdene i Tårnby sogn forpligtiget til at 
foretage kørsler for staten. Dette blev først i 1850 afløst af en såkaldt kørselsrente, 
som blev pålignet ejendommene. 

Kastrup wndsby. 
Søkort 1787 
(Søkortarkivet). 

. I' . 
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Det var såvel kørsel fra Tøj huset til Fredensborg, som fra Kastrup til Dragør. Man 
kørte med varer som brød og havre, og med passagerer. 

Når man skulle sælge varer i København, skulle man først betale bompenge, en 
slags vejafgift, og derefter accise, en afgift på varerne. Bompenge af 2 vogne med 
brænde kostede i 1805 6 skilling, accisen for samme udgjorde 4 skilling. 

Dengang var det svært at få tjenestefolk fra Amager, da de søgte til København, 
hvor lønnen var bedre. Derfor havde man som regel svenskere ansat. Tjenestefolkenes 
uge-løn var meget forskellig. For eksempel fik "Brygger Jens" i 1805 1 rigsdaler 
og 3 mark, øllet, han bryggede, blev solgt for 2 rigsdaler tønden. En tjenestekarl fik 
3 mark, 3 gange mindre end bryggeren, eller hvad en spade kostede. 

Hvordan familien Lange havde indrettet sig i hovedbygningen vides ikke, men der 
er ført nøje regnskab med, hvad tjenestefolkene havde på deres kamre .. Også her var 
der social ulighed. Køkkenpigen måtte nøjes med et sengested i køkkenet. Her 
kunne hun sove med en grå og hvidstribet bolsteroverdyne, en blå og hvid 
olmerdugsunderdyne, en gulstribet olmerdugshovedpude og en sejldugsdyne. 
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Fuldmægtigens kammer var bedst udstyret. Her var der en jernkakkelovn, en 
rødmalet skrivepult og en papirsaks! Desuden kunne han hvile sig i en lyslæder 
lænestol, og, når han skulle sove, foregik det i en grønmalet seng med gulstribet 
omhæng. Heri var en sort og rødstribet olmerdug-soverdyne, to rødstribede 
underdyner, en grå vadmelsdyne, to blåstribede bolsterhovedpuder og en gul og 
blåstribet hovedpude samt sidst, men ganske fint, et par hørgarnslagner. 

Det var hårdt at være tyende, man havde en lang arbejdsuge og en lille løn. Det 
kan derfor heller ikke undre nogen, at flere "løb af tjenesten". Således skete det også 
på Kastrupgård i 1810. Fuldmægtig Martens udsendte en efterlysning på en 
bortløben tjenestekarl, Henrich Otte Hansen. Han fik følgende signalement: ,,Han 
er omtrent 24 år gammel, liden af natur, langsom og doven i sin gang, han var ved 
hans bortgang iklædt en kort blaae trøje, et par lange blaae beenklæder, et par store 
gamle støvler på benene og en gl. rund hatt paa hovedet". Genkendte man denne 
tjenestedreng skulle man anmelde det til portvagten eller på Kastrupgård. Langt 
kom han nu nok ikke, for hans pas og skudsmålsbog lå tilbage på Kastrupgård. 

Ole Tønder Lange lå ofte i strid med både høj og lav. Det drejede sig f.eks. om 
en sag vedrørende indkvartering af soldater på Kastrupgård under krigen med 
England i 1807, og det drejede sig om, at han anklagede børnene i Kastrup for med 
vilje at ødelægge indhegningerne omkring gården. Han truede bønderne i Kastrup 
med at gå rettens vej, hvis de ikke meldte synderne eller betalte de forvoldte skader. 
Hans hustru Ingeborg Lange var, ifølge Christiane Karens dagbogsoptegnelser, 
blidheden selv. 
Ole Tønder Lange døde i 1814. Hans enke udstykkede Kastrupgård i 1827 i 20 
parceller (ca. 230 tdr. land), men beholdt selv 50 tdr. land og blev boende i 
hovedbygningen. I 1831-37 forpagtede Ingeborg Lange en hel del af Kastrupgårds 
jorder bort til sin avlskarl Nils Frandsen, der samtidig kom til at bo i den sydlige 
længe med kone og barn. I afgift skulle han årlig betale 300 rigsdaler, 300 læs hør, 
300 læs rughalm, 50 læs byghalm, 50 tønder havre, 5 potter mælk og 2 potter fløde. 
Dette skulle afleveres, selvom Fru Lange flyttede ind til København, hvor hun ejede 
et hus. Forpagteren var dog fri for at betale skatter og afgifter på ejendommen. Fru 
Lange solgte sin parcel nr. 2 i 1835 til Matthias Nyeborg. 
Fajanceproduktionen på værket var ophørt i slutningen af 1790' erne . Lange havde 
heller ikke længere privilegium på at levere sukkerforme til hovedstaden, en artikel, 
der havde ført fabrikken gennem flere kriser. Tilbage var kun kalkbrænderiet. 
Ingeborg Lange solgte Kastrup Værk i 1829 til skibskaptajn J. P. Bødker. Værket 
blev solgt igen efter 2 år til stenskipper Martin Petersen, der startede et bryggeri op 
i Kastrup Værk, senere videreført under navnet Kastrup Bryggeri af brygger Jens 
Larsen. Herfra stammer det mere kendte navn i dag for Kastrup Værk, nemlig 
,,Bryggergården". Hermed blev bryggeriet på Kastrupgård unødvendigt. 
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Kastrup Værk. Malet a f  I. H. S. 1830. (Ori;?inal akvarel pd Københavns Bymuseum). 
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MATTHIAS CASPER NYEBORG 

Matthias Casper Nyeborg overtog i 1835 den såkaldte parcel 2 efter Kastrupgårds 
ud-stykning i 1827 for 11.000 rigsdaler. Parcellen bestod først og fremmest af 
hovedbygningen. 

Matthias Casper Nyeborg var født i København i 1788 og var uddannet som 
kirurg. Han blev i 1820 ansat som distrikskirurg på Amager og i 1826 tillige som 
amtskirurg. 

Matthias Nyeborg var gift med Jacobine Holm, en datter af grosserer Jacob Holm 
og Marie Holm. 

Matthias Nyeborgs mor og 4 niecer fra Fyn boede hos familien på Kastrupgård. 
Foruden 6 tjenestefolk boede der også en prokurator Borch, der var "i kost hos 
doctoren". 

Grosserer Jacob Holm med familie. Yderst til venstre er Jacobine Nyeborg, f Holm. Malet a f  
I. F. Møller 1833. 

Matthias Nyeborg døde på Kastrupgård den 4.7.1844, 56 år gammel. Ved hans 
død blev der foretaget skifte. Indboet blev vurderet til 1375 rigsdaler og bar præg 
af, at der ikke havde været noget større husdyrhold eller landbrug tilknyttet gården 
i denne periode. Til Kastrupgård hørte der på dette tidspunkt: hovedbygningen, en 
stuelænge i forbindelse med denne, en ladebygning og en mindre længe, haven på 
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8 tønder land, desuden 40 tønder land under Kastrup og Magleby lille og en jordlod 
i Maglebylille på 9 tønder land. Desuden ejede Nyeborg også en plantage 
(Kastruplund) og et hus i Admiralsgade i København. 

I de følgende 2 år havde Jacobine Nyeborg en forpagter til at passe Kastrupgårds 
jorder. Det var Nicolaj Bruun, søn af tidligere sognepræst ved Tårnby Kirke, L. P. 
Bruun. Nicolaj Bruun var samtidig forpagter af en del af præstegårdens jorder og 
boede da også i Tårnby præstegård. 

I 1846 solgte Jacobine Nyeborg Kastrupgård til Jacob Seeler, men betingede sig 
at hun kunne beholde sin lejlighed i hovedbygningen. Hun døde på Christianshavn 
den 8.2.1851, men blev begravet fra Tårnby kirke. 
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JACOB DE VILLERME SEELER 
Jacob de Villerme Seeler er nok den, der længst har haft tilknytning til Kastrupgård. 

Ny Kastrupgård, Kastrup. Foto 1940-45. 

Han var født ca. 1806 i København og blev gift med Marie Madsen, som døde 
allerede i 1834 ca. 34 år gammel. Sammen havde de fire børn. J Seeler blev i 
1820'eme forpagter afKastrupgård under Ingeborg Lange. Da gården blev udstyk-
ket i 1827, købte han parcel nr. 1, der alene omfattede forpagtergården. I 1844 
opstod der brand på Seelers bygning, hvoraf en hel del nedbrændte. Han lod gården 
udflytte og lod istedet Ny Kastrupgård opføre. To år senere købte han Kastrupgård 
af Jacobine Nyeborg for 20.500 rigsdaler og solgte Ny Kastrupgård, som han dog 
ejede igen fra 1852-54. Forpagtergården og Kastrupgård blev således forenet igen 
under samme ejer i 1846. 

I 1861 solgte Seeler Kastrupgård til Jørgen Hendrik Krieger. Jacob de Villerme 
Seeler døde i 1871 på Schaffergården ved Jægersborg, hvor hans søn var forpagter. 
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JØRGEN HENDRIK KRIEGER 
Jørgen Hendrik Kriegerovertog Kastrupgård i 1861 for 52.500 rigsdaler. Han var 
sønnesøn af den berømte Admiral J. C. Krieger, som under krigen mod England 
havde gjort en betydelig indsats i Sundet ved Amager. 

Jørgen Henrik Krieger var født i 1816 på Vosnæsgård ved Kalø Vig og gift med 
Ebba Sletting, med hvem han havde 4 børn, hvoraf de sidste 2 blev født på 
Kastrupgård. 

I 1870 havde familien Krieger på Kastrupgård et folkehold, der bestod af en 
guvernante, en husjomfru, en stuepige, en kokkepige, en gartner, en kusk, en 
avlskarl og to karle. Desuden boede på gården en mælkeforpagter med familie samt 
to ansatte malkepiger. Kun en af tjenestefolkene var fra Amager, resten var fra 
Sjælland og Sverige. 

Jørgen Hendrik Krieger forsøgte at sælge Kastrupgård uden jorden dertil samt 
Kastruplund, som han ville udstykke. Dette lykkedes ikke. Da han i 1875 skødede 
Kastrupgård til Ole Peter Jacobsen, omfattede salget foruden bygningerne, haven 
på 10 tdr. land, 60 tdr. land til dyrkning og 8 tdr. land skov (Kastruplund). 
Besætningen bestod af 24 køer, 6 heste og 7 får. 

25 



Ole Peter Jacobsen, cu. 1890. Bodil Mikkelsdatter. 
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Lykkehøj, Kastrupvej 50. 1940. 

OLE PETER JACOBSEN 

Ole Peter Jacobsen blev den første fra Amager, der kom til at eje Kastrupgård.Han 
var født i 1816 på gården "Marienlyst" i St. Magleby. Han blev i-1844 gift med Bodil 
Mikkelsdatter, hvis barndomshjem, Lykkehøj, han senere overtog. Han tjente 
mange penge på et pramlav, som i mange år sør ede for størstedelen af 
lokaltransporten i Københavns havn og i Kalveboderne. Han kunne derfor købe 
flere gårde på Amager, bl.a. Vestergård, som hans svigersøn, Ole Nielsen overtog, 
en gård i Sverige og endelig i 1875 Kastrupgård. Ole Peter Jacobsens søn, Mikkel, 
skriver om overtagelsen af Kastrupgård til sin bror Jacob i et brev dateret den 
16.11.1874: ,,Den vigtigste Nyhed er at Fader i Løverdag har kjøbt Kriegers Gaard 
med Besætning for 65.000 med 10.000 rdl Udbetaling og skal overtage den til 
Nytaar. Det passer jo saaledes godt naar du kommer hjem kan du faa den og bestyre. 
Der er en have for Dig at arbejde i. Høling tør nok ikke længer kalde.Moder Madam 
men bliver vel nødsaget til at sige "Frue"." 

Ole Jacobsen gik straks i gang med at renovere Kastrupgårds bygninger. Han op-
førte bl.a. en ny nordfløj. Det var hans hensigt at udleje nogle af gårdens lejligheder 
til sommerbeboelse for "Herskabsfolk". Om det lykkedes vides ikke, men i februar 
1880 boede der 9 familier med tjenestefolk, i alt 48 personer, på Kastrupgård og 
Kastrup hus, den gamle forpagterbolig. Her var der bl.a. nu også en kridtmølle. Ole 
Jacobsen var på flere områder en foregangsmand, han var bl.a. også .den første på 
Amager, der begyndte med.stort svinehold. Da Ole Jacobsen som 77-årig solgte 
gården til sin søn Mikkel, forbeholdt han sig ret til at blive boende på gården, så 
længe han levede og til at dyrke et aspargesstykke syd for gården. Han døde 10 år 
senere i 1903. 
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MIKKEL JACOBSEN 

I 1893 overtog Mikkel Jacobsen, 43 år gammel, Kastrupgård efter sin far Ole 
Jacobsen for 75.000 kr. På dette tidspunkt var Kastruplund og Kastruphus solgt fra 
ejendommen. Mikkel Jacobsen havde hjulpet sin far med gårdens drift i en årrække 
forinden og bestyret faderens gård Marieholm i nogle år, indtil han kom til 
Kastrupgård i 1890. Mikkel Jacobsen var gift med Christiane Nielsen og sammen 
deltog de aktivt i det kirkelige arbejde i Kastrup og var bl.a. medvirkende ved 
oprettelsen af et menighedshus her. 

Ligesom de foregående ejere lejede parret også lejligheder ud, bl.a. til præster ved 
Kastrup kirke og digteren Kaj Schall Holberg. I 1911 blev der i øvrigt optaget en 
film med Kastrupgård som kulisse. Filmen hed "Den farlige leg", og i den 
medvirkede bl.a. Ellen Price og Johs. Meyer, som statist også en gårdskarl fra 
Kastrup gård. 

Mikkel Jacobsen døde i 1916, og hans enke solgte året efter gården til Otto M. 
Kristensen. Hun betingede sig i skødet, at hun kunne blive boende i hovedbygning-
en. Christiane Jacobsen døde i 1925 på Kastrupgård. 
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Mikkel og Christiane Jacobsen med plejebarnet Elna. Foto: Carl Flensburg, ca. 1905. 
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OTTO MATHIAS KRISTENSEN 
Otto Mathias 
Kristensen. 
Ca. 1950. 

Otto Mathias Kristensen blev født i 1893, og var søn af Oline og Matthias 
Kristensen, Ny Kastrupgård. Han fik sin første uddannelse hos faderen, som var en 
af de første og største handelsgartnere på Amager. 

Otto Kristensen kom senere i lære hos handelsgartner Hans Svendsen, 
"Aldershvile". Med denne baggrund købte han, kun 24 år gammel, i 1917 
Kastrupgård for 240.000 kr. På det tidspunkt omfattede Kastrupård 66 tdr. land og 
blev først og fremmest drevet som landbrug, men der var dog også en smule gartneri. 
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Den tidligere ejer, Christiane Jacobsen, havde iøvrigt betinget sig, at parken efter 
salget ikke blev omdannet til "moderne gartneri". 

Otto Mathias Kristensen omlagde efter nogle år driften og blev frilandsgartner, 
med jordbær og blomkål som speciale. Otto Kristensen blev den sidste privat ejer 
af Kastrupgård. I 1957 solgte Otto Kristensen Kastrupgård til Tårnby Kommune. 
Selv flyttede han til Ishøj, hvor han døde i 1979. 

Kastrupgård. Porten, set indefra gårdspladsen 1945. 
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BIBLIOTEK PA KASTRUPGARD 

I 1957 overtog Tårnby Kommune Kastrupgård. Hermed begyndte en hel ny epoke 
i gårdens historie. Der var mange ideer fremme om, hvad kommunen kunne 
anvende gården til, f. eks. til børneinstitution, ungdomslokaler eller bibliotek. Det 
endte med det sidste. Biblioteksfilia:len Kastrup, der:var blevet oprettet i 1954 på 
Skottegårdsskolen, blev flyttet til Kastrupgård og indviet d. 1.3.1958. Der var i 
første omgang kun voksenbibliotek. Behovet for en børneafdeling viste sig snart 
bl.a. også p.g.a. en voldsom befolkningstilvækst, specielt i Kastrup. I Tårnby 
Kommune voksede befolkningstallet således fra 1950-60 med 20.000 indbyggere. 
I 1967 besluttede biblioteksbestyrelsen at foreslå en udvidelse af filialen med 
henblik på etablering af et børnebibliotek. Dette blev en realitet i 1972, hvor der 
foruden også kom et aktivitetsrum med mulighed for arrangementer for voksne og. 
børn samt musikudlån. 

Året efter fik den nyoprettede Lokalhistoriske Samling lokaler i kælderen under 
børnebiblioteket indtil 1983, hvor samlingen flyttede til det nye hovedbibliotek. 

Ved sin placering i den gamle gård har filialen udgjort et væsentligt kultur tilbud 
i Kastrup. Tiden har ændret lånerskarens · sammensætning i takt med Kastrup-
beboerne aldersfordeling, idet der nu er mange ældre mennesker, der benytter 
filialen. Men mange forældre med børn, der bor i de nye bebyggelser Solgården, 
Kastrup huse og Vægterparken benytter børnebibliotekets mange tilbud. 

I de 34 år filialen har haft lokaler på Kastrupgård har der været udlånt ca. 5 
millioner bøger og plader. Miljøet på Kastrupgård har vist at tjene sit formål. 

Voksenudlånet i Kastrupgårds hovedbygning. 1958. Foto: Schou-Jo. 
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KASTRUPGÅRDSAMLINGEN 
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Stakladen på Kastrupgårds hovedbygning 1980 
Foto: Antonio Wohlert. 

Beslutningen om at opbygge en samling af moderne grafik blev taget af Tårnby 
Kommune i 1968 efter forslag fra den aktive Amager Kunstforening. Robert 
Dahlmann Olsen forestod, som kunstnerisk konsulent for kommunen, indkøbene. 
Ønsket om et hjemsted for den voksende samling blev en realitet i 1977, hvor den 
sydlige ende af portbygningen og den nye sydfløj blev indviet som grafikmuseet 
Kastrupgårdsamlingen. 

I dag rummer museet henved 5000 blade, som med mellemrum danner grundlaget 
for særudstillinger. 

Det er en samling, som giver et bredt totalbillede af især dansk grafik, og hermed 
adskiller Kastrupgårdsamlingen sig nok fra de øvrige museer indenfor dette 
område, selvom overlapninger naturligvis finder sted. 
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Kastrupgårdsamlingen har siden 1977 markeret sig med mange udstillinger af 
moderne billedkunst, både maleri, skulptur og kunsthåndværk. Udstillingspro-
grammet varieres med hensyntagen til både den mere etablerede og den eksperi-
menterende kunst. Således har man vist moderne klassikere som Th. Philipsen, 
Fynboerne, Søren Hjorth Nielsen, men også en række udenlandske udstillinger er 
det blevet til f. eks. fra Bauhaus Weimar og Dessau. Ved flere lejligheder har 
kunstnere med tilknytning til Amager udstillet værker på samlingen. 

I samarbejde med kommunens skoler er der desuden blevet arrangeret velbesøgte 
børneudstillinger. 

I 1988 blev museet udvidet med 2 rum, det ene indrettet til cafe, det andet til en 
permanent udstilling af Kastrup fajancer og arbejder af Th. Philipsen. 

Omkring 1900 boede Philipsen på Kastrup Værk eller ,,Bryggergården''., og herfra 
kunne han hurtigt komme til Saltholm, hvis natur og dyreliv han skildrede i mange 
af sine billeder. 

Med denne permanente udstilling er forbindelsen omend på anden måde igen 
knyttet mellem Kastrup gård og Kastrup Værk. 
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KASTRUPGåRDS BYGNINGSHISTORIE 1763 - 1770 
Den mest nøjagtige beskrivelse af en bygning får man i brandtaksationerne, som for 
Amagers vedkommende er bevaret fra ca. 1763. Jacob Fortling fik Kastrupgård og 
avlsgården forsikret i Sjællands Brandsocietet den 4.5.1754, hovedgården blev 
forsikret for 5.600 rigsdaler, sædegården for 600 rigsdaler. Men dette selskab har 
desværre ikke efterladt sig arkivalier. Derfor må nutiden nøjes med beskrivelsen af 
bygningerne i skødet fra 1763 til Jess Didrichsen og Jacob Stentzler, for at få et 
indblik i, hvorledes arkitekten Jacob Fortlings Kastrupgård så ud. 

Rekonstrueret plan over Jacob Fortlings Kastrupgård tegnet af Harald Langberg. 

Jacob Fortlings rokokkoanlæg, Kastrupgård blev bygget og indpasset i Kastrup 
landsbys gårdrække. Hovedbygningen var dengang i kun 1 etage med kælderunder, 
hvor der var indrettet et køkken og en stue. Bygningen var 8 fag lang (1 fag er 
afstanden mellem to stolper i bygningen). På den østre side af hovedbygningen var 
en I-etages sidefløj 4 fag lang. På den søndre side var en bygning indrettet som 
bageri, på den nordre side en bygning, hvor der var bryggeri og brænderi. Foran til 
gaden omtrent som vi ser den i dag, på den ene side af denne var der hestestald, på 
den anden kostald. 

Derudover hørte der til Kastrupgård 10 nye og ældre gårde og huse, samlet i 
avlsgården, som en dobbeltgård. Bagved hovedbygningen var der en stor anlagt 
have med frugttræer og et lysthus. Ved enden af vejen til Kastrup Værk var der en 
stakitport, hvor der stod et mindre bindingsværkshus. Tilsammen var der i alle 
bygningerne 4 jernkakkelovne, 3 porcelænskakkelovne og 1 glaseret kakkelovn. 
De 4 sidstnævnte kakkelovne har sandsynligvis stået i hovedbygningen. 

I 1770 blev Kastrupgård og avlsgården vurderet til brandforsikringen for i alt 
15.680 rigsdaler. Hovedbygningen, der var ca. 18.5 m lang og ca. 9 m bred, var 
indrettet med en stor sal på 3 fag, her var der en niche til en kakkelovn og over 4 døre 
var der malede dørstykker, der symboliserer de 4 årstider. Fra salen var der en stor 
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Skitse a f  KastrupgårdvedHaraldlangberg, som han mener det så ud under Jacob Fortting. Men 
ifølge skødet a f  1763 varder kun den Østre sidefløj på den tid. Venstre sidefløj kom mellem 1763 
og 1770. Mellem 1784 og 1792 fik midter pavillonen en etage tilføjet. 

bred trappe ned til haven. En sådan sal var almindelig dengang, det var her man bl.a. 
modtog gæster. På begge sider af salen var der kamre, samt en forstue med nedgang 
til sidefløjene og til kælderen. Fra den venstre forstue var der en sandstenstrappe ud 
til gårdspladsen. 

Sidefløjene, der var lige store blev ligeledes anvendt til beboelse. Den ældste fløj, 
den højre, var fra Fortlings tid, og her var der stue nied nedgang til haven samt to 
kamre. I den nye fløj var der indgang fra gården, en forstue, 4 stuer samt et køkken. 
Sammenbygget med den højre sidefløj, vendt mod syd var der en grundmuret 
bygning ca. 15 m lang og 7 m bred indrettet til beboelse. Mod nord var der en længe 
ca. 27 m lang indrettet som påFortlings tid til bryghus. Dernæst fulgte en portåbning 
og et skur, der stødte op til den sidste længe, der stadig er bevaret næsten uforandret 
udadtil, nemlig portbygningen, der afsluttede komplekset. Den var indrettet til 
heste- og kostald og var ca. 35 m lang. Dervar ialt 18 forskellige bygninger, der blev 
vurderet til brandforsikringen (inklusive hønse- og svinehuse). 
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BYGNINGHISTORIE CA. 1784 - 1827 
I den periode Kancelliråd Peter Jacob Hygom boede på Kastrupgård (1784-92) er 
der blevet tilføjet en etage på den midterste del af hovedbygningen. Da Ole Tønder 
Lange i 1792 overtog Kastrupgård, bestod hovedfløjen nemlig af en hovedbygning 
på 5 store fag, 2 etager høj, og 2 sidebygninger, ligeledes på 5 store fag, men 1 etage 
høj. 

Kastrupgård kom på auktion i 1792 og mellem 3. og 4. auktion i april opstod der 
ildebrand i en sidebygning. Skaden har været betydelig for forsikringssummen blev 
nedsat med 2.000 rigsdaler. Denne brand har måske været årsag til, at Ole Tønder 
Lange ombyggede hovedbygningen til dens nuværende udseende. 

En meget grundig beskrivelse af indretningen af bygningerne får man fra en 
brandtaksation fra 1793. Da var sidebygninger og hovedbygning ændret til en stor 
hovedbygning nu på 7 store fag, 2 etager høj, og som tidligere med fuld kælder 
under. I 1815 var den inddelt i 9 fag, på stentaget var der 8 halvbuede vinduer. 

Sammenholder man disse to taksationer af Kastrupgård, får man følgende 
beskrivelse over hovedbygningen omkring 1800. Til første etage var der adgang fra 
gården ad en stentrappe med jerngelænder op til en forstue. I samme forstue var en 
trappe med to løb, der gik til anden etage. Ved siden af forstuen var et kammer med 
2-etages vindovn. Bagved mod haven var først 2 værelser med bryst- og pillepaneler 
overalt, forgyldte lister og væggene betrukne med papir. Her var der en 3- og en 2-
etages vindovn, og dernæst en sal som gik helt igennem huset med brystpaneler og 
indvendige skodder. Over dørene i salen var 4 dørstykker med malerier og en 2-
etages og en 3-etages vindovn, der stod på fliser i en niche. Fra salen var udgang 
til haven gennem en dobbelt glasdør. Syd for salen var et kammer, som ligeledes 
gik helt igennem huset, med bryst- og pillepaneler samt indvendige skodder og 
væggene betrukne med papir og malet. Herinde var en 3 etages vindovn. Fra dette 
kammer gik en trappe ned til folkestuen i kælderen. På første sal var fordelingen af 
værelserne omtrent som i stueetagen. Først et kammer, bag det en sal, og ved siden 
af endnu en sal, som dog var gennemgående. Dernæst to kamre, et til haven og et 
til gården. Her var væggene dels malede og dels betrukket med papir. Førstesalen 
blev opvarmet af en 2-etages og en 3-etages vindovn samt to fajancekakkelovne, 
hvoraf den ene var en jernkakkelovn med fajanceopsats. 

Kælderen var indrettet med forstue, sandhus (sandet blev brugt til de hvidskurede 
gulve), vaskehus, brødkammer, 2 kamre, mælkekammer og viktualierum. 
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Dørstykker fra Kastrupgårds sal, der .rymboliserer de 4 årstider. 
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Kastrupgård, 1950'erne. 
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BYGNINGSHISTORIE 1827 - 1855 
I 1827 blev Kastrupgård som nævnt udstykket. Parcel nr. 1 kom bl.a. til at omfatte 
den tidligere forpagterbolig og den nordre sidelænge, der havde været indrettet til 
bryggeri og brændevinsbrænder. Parcel nr. 2 korn først og fremmest til at omfatte 
hovedbygningen, hvor ejeren Ingeborg Lange blev boende, til hun solgte sin parcel 
i 1835. 

En hel del af bygningerne på parcel nr. 1 nedbrændte eller blev svært beskadigede 
ved en brand i avlsgården i 1844. 

Man havde ellers helt fra Fortlings tid forsøgt at være på vagt mod brand. Smedien 
lå således helt nede for enden af den store park, og gården havde egen brandsprøjte. 

Desuden havde avlsgården og Kastrupgård undgået en større brand i juli 1834 i 
landsbyen Kastrup. Ved denne brand blev 4 gårde og 4 huse flammernes bytte. 
Disse bygninger lå lige nord for nabogården til avlsgården. 

Den udbetalte erstatning ved branden i avlsgården var det samme beløb som 
Nyeborg havde betalt IO år tidligere for overtagelse af Kastrupgård eller parcel nr. 
2. Bygningerne her gik fri, der var kun skade på et plankeværk.

Først ved en brandtaksation fra 1854 kom en mere nøjagtig opmåling af ho-
vedbygningen. 

Målene fra dengang svarer til de mål hovedbygningen har i dag nemlig 27 .6 m 
lang og 8.1 m dyb. 

På den sydlige ende af hovedbygningen var der i 1854 en bygning indrettet til 
beboelse. Den stod der også 100 år senere. I 1854 var der 12 værelser, 3 køkkener 
med komfurer og 10 kakkelovne. Der var desuden en bygning mod nord, som også 
var indrettet til beboelse, med 4 værelser, 2 kamre, et stort køkken og en borgerstue. 
I haven var et mindre mur- og bindingsværkshus, der var indrettet med 2 værelser 
og 1 køkken. 

I avlsgården var der foruden stalde også beboelse. På Kastrupgård boede i 1855 
ialt 29 personer, fordelt på 4 familier med hver deres folkehold. Ejeren Jacob de 
Villerme Seeler havde, foruden sine tjenestefolk, ejeren af Ny Kastrup gård, Jean V. 
Oster, boende. Den anden familie bestod af kapitalist Jens Ludvig Christensen, 
tidligere ejer afLøjtegård, med familie og hushold. Den tredje familie var avlsbestyrer 
Anders Holmstrøm med kone og svigermor, og den fjerde familie var kontorchef i 
Københavns Magistrat Simon Simonsen med kone, barn og tjenestepige. 
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BYGNINGSHISTORIE 1879 - 1957 
I 1879 blev Kastrupgård omvurderet 
til brandforsikringen p.g.a. 
om -og tilbygning-er. 
Se tegningen. 

a) Hovedbygningen var uforandret og blev vurderet til 18.400 kr. 
b) Stuehuset i forlængelse af hovedbygningen mod syd var bygget omkring 1770 

og indeholdt et pige- og spisekammer, 13 værelser, herafhavde de 10 "betrukne

Fedtstensovnenfra Kastrupgård. Ovnen er fra ca. 1750'erne. 
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vægge", d. v .s. lærreds- eller papirstapeter trukken på rammer, frit hængende ned 
fra væggen for at undgå mug. De øvrige værelser havde oliemalede vægge. 
Desuden var der 7 køkkener med 10 komfurer, heraf havde de 3 ovne. Fra det 
ene køkken var der nedgang til kælderen under hovedbygningen og fra et andet 
køkken nedgang til 2 kældre under stuebygningen. Der var 11 kakkelovne, 
hvoraf den ene var en fedtstensovn måske den der står i hovedbygningens sal i 
dag. Den er enestående og skal stamme fra 1750' eme. Den blev dog i 1879 kun 
vurderet til 30 kr, de øvrige kakkelovne, der var af jern, blev vurderet til mel 
lem 30-50 kr. 

c) En halvtagsbygning vurderet til 440 kr bygget af bindingsværk og grundmur 
indrettet til køkken med komfur. 

d) En bebygget halvtagsbygning vurderet til 420 kr. og indrettet til brændehus. 
e) En nybygget halvtagsbygning opført af tømmer men med tegltag indrettet til to 

lokummer og vurderet til 60 kr. 
f) Et nybygget vaskehus af grundmur med mælkekælder vurderet til 4895 kr. 
g) Portbygningen hvor Ole Jacobsen havde bygget ca. 7 meter til mod syd. Nu var 

portbygningen indrettet til lo og lade. Bygningen blev vurderet til 15.750 kr. 
h) En nyopført stald indrettet til 10 heste og 26 køer, vurderet til 11.200 kr. 
i) En hjørnebygning under opførelse i 1879, som skulle indrettes til beboelse. 

Vurdering: 2050 kr. 
k) Nyombygget halvtagsbygning, kun bagsiden var gammel og opført af kampes 

ten, mur- og kalksten. Det var den første halvdel af den gamle fægård, der 
forbandt hovedgården med avlsgården. Forsiden var nu åben og indrettet til 
vognremise. Vurderet til 780 kr. 

1) Anden halvdel af den gamle fægård, hvor bagsiden stadig havde den gamle 
kampemur og kalkstensvæg.
Forsiden var bygget af bindingsværk og nu indrettet til svinehus. Vurderet til 
220kr.m2• 
Denne bygning blev ombygget i 1876 og indrettet til stald for 3 heste. Vurderet 
til 550 kr.· 

n) Den gamle forpagterbolig, vurderet til 6260 kr, der i 1879 blev indrettettil kridt-
mølle og bolig for kridtfabrikant Stevenius. Kridtmøllefabrikationen ophørte 
ca. 1895 og grunden udstykket og huset overtaget omkring 1917 til et pleje- og 
bame-bam til Ole Jacobsen nemlig Ole Peter Nielsen. 
Men da han overtog Elmegård på Amagerlandevej, blev den gamle forpagter
bolig, nu kaldet "Kastruphus", solgt til gartner P. Jørgensen. Kastruphus blev 
nedrevet i 1956. 

o) Vaskehus vurderet til 460 kr. 
p) Den gamle gartnerbolig i haven opført af mur -og bindingsværk vurderet til 640 

kr.. 
. 

Desuden var der en brønd, der blev vurderet til 80 kr. 
Den samlede vurdering var i 1879: 75.030 kr. 
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I 
i . . - 1  . • 

Kastruphus, nedrevet da kommunen overtog gården. },Jendnmmen lå ved siden a f  Kastrup gård. 
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Efterhånden som gårdens drift blev omlagt fra landbrug til frilands gartneri, og man 
blev motoriseret, kom nye bygningstyper til, drivhuse og motorhuse. Der blev 
anlagt et væld af drivhuse længst mod øst på grunden ned mod Kastruplundgade. 
Omkring 1920 var der indlagt elektrisk lys i alle gårdens beboelser. Opvarmningen 
foregik stadig ved hjælp af kakkelovne. Den første kulovn blev i øvrigt allerede 
nævnt i en taksation fra 1854. De første kulovne i Danmark var netop dukket op i 
midten af 1800-tallet. 

Stuehuset syd for hovedbygningen var i 1920'eme indrettet til 2 lejligheder. 
I 1927 blev Kastrupgård fredet i klasse B. 
Da kommunen overtog bygningen i 1957 nedrev man de gamle sidebygninger, så 

kun hovedbygningen og portbygningen blev stående. 

Kastrupgård, ca. 1957. 
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BYGNINGSHISTORIE 1957 - 1988 

Da Tårnby Kommune overtog Kastrupgård i 1957, blev sidefløje og længer 
nedrevet, tilbage stod kun hoved -og portbygning. 

Hovedbygningen blev under ledelse af arkitekterne Halldor Gunlogsson og Jørn 
Nielsen indrettet til voksenbibliotek og studiekredslokaler. Gårdspladsen blev 
lukket med hegnsmure, og der blev skabt et grønt anlæg med bevarelse af en del af 
de gamle træer. Haven var blevet mere end halveret p.g.a. udstykninger til 
boligbyggeri. 

I 1969 fremkom kommunen med planer om at genskabe det oprindelige gårdanlæg, 
måske inspireret af en artikel af magister Harald Langberg om gårdens 
bygningshistorie. Det særlige Bygningssyn og Harald Langberg bifaldt planerne, 
og projektet blev lagt i hænderne på arkitekt Torben Jensen. 

Første etape bestod i at opføre en ny nordfløj samt nye sidebygninger til 
hovedbygningen for hermed at skaffe mere plads til biblioteket. Dette arbejde var 
færdig i slutningen af 1971. Næste etape var opførelse af en ny sydfløj og 
restaurering af den sydlige del af portbygningen til udstillingslokaler for 
Kastrupgårdsamlingen. Landskabsarkitekt Knud Christensen projekterede par-
kanlægget og gårdspladsen. Denne sidste etape var færdig i 1977. 

I 1980' erne blev der over 2 omgange ændret i ruminddelingen. I 1983 blev den 
sydlige sidefløj ved hovedbygningen, hvor der var musikafdeling og læsesal, 
inddraget til udstillingslokale for grafikmuseet. 

I 1988 blev 2 rum i hovedbygningen indrettet til cafe og udstilling af Th. 
Philipsens arbejder samt Kastrup fajancer. 
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KASTRUPGÅRDSHAVE 
Der har lige siden Jacob Fortlings tid været anlagt en smuk park bagved hovedbyg-
ningen mod øst, indhegnet af et stort stakitværk. Ved enden af haven lige op til vejen 
til Kastrup Værk var der en stakitport. Det er sandsynligvis den, der i daglig tale i 
vor tid, er blevet kaldt "Stadsporten". 

Lystbænke og lysthus manglede heller ikke. Her kunne "Herskabet" blive 
skærmet mod solens brunende stråler. 

Jacob Fortling bevarede mange træer og frugttræer. Men i tidens ånd var der 
postamenter og urtepotter med træer. 

Under Ole Tønder Lange blev haven ændret. Mange træer blev fældet, og i stedet 
blev der plantet bl.a. espaliertræer. Der blev anlagt en sø med bro, der var stadig 
lysthus, men nu medespalier. Hvis man skulle blive trængende under parkvandringen, 
var der også et lokum bag ved lysthuset. 

I haven var der desuden en solskive, to store urtepotter og fem vaser. Alle disse 
herligheder blev indhegnet af et langt stakitværk og et rækværk lavet af enebærrafter. 

Da Ole Tønder Langes enke i 1827 udstykkede Kastrupgårds jorder, lagde hun i 
betingelserne for salg af parcel nr. 1 meget vægt på, at køberen ikke ødelagde hendes 
udsyn over parken. 

Til at varetage pasningen af denne store have var der været ansat gartnere. Der var 
ligefrem tale om en speciel gartnerbolig i haven. 

Kastrup gårds have. Tegning fra ca. 1840. 
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I 1770' erne var der således ansat en gartnersvend ved navn Ry der. Hans årsløn var 
i 1775 40 rigsdaler. Men han blev afskediget samme år efter en retssag mellem ham 
og gårdens ejer Diderichsen. Han havde haft et skænderi og udvekslet ørefigner 
med husets "frue". Bedre gik det en anden gartner Peter Hebert, der var ansat i 
1830'eme, han blev senere godsejer på Sjælland. 

Der blev gennem tiden også avlet meget frugt på Kastrup gård. Da Krieger således 
i 1875 solgte Kastrupgård, lå der 10-12 tdr. æbler på loftet. Det svarer til ca. 40-50 
æbletræer. 

I takt med tiden ændrede Kastrupgårds have udseende. Efter ca. 150 år dukkede 
der drivhuse op i haven, efter ca. 200 år forsvandt søen. Haven er nu mere end 
halveret og anlagt som en offentlig park med moderne skulpturer. 

KASTRUPGARD 1992 

s 

Filial Kastrupgård 
1) Børnebibliotek
2) Skranke
3) Voksenudlån
4) Kontorer

Kastrupgårds indretning 1992. 
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