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Utktgt ovel norklne vcd I I6E brovcL og ntun



TOMIIERUP

Telnby Kofir,nune be'sfar af flere gamle fandsby-

e r ,  hv i s  g ranse r  e f te rhAnden  e r  b leve !  noge t

udviskede, en af dern e! T@mmerup, son l igger

centrereL om krydset Englandgvej og Tomnerup-

vej. I  Amagers hi.storie af Chr. NicoLaisen

oirtales Torunerup som en af Amager6 ald8te

bye!. Det er oprindeligt eL udflyttersted fra

en af de aldle byer. NavneL stErlnmer fra Thum-

mechorp, soi l  omtales folsLe gang i 1135, hvor

navnels f@rsLe del oprindeligt er eL person-

navn Thume eller Tuni. I  1370 omtales byen aon

Temeroppe, men T@mnelup bliver derefter domi-

nerende.

Nicolai6en forLaller yderl igere, aL Tommerup

onkring 1700 bestod af 14 qalde og 12 hele og

4 halve huse, cAldrekken LA pa den vestl ige

6ide af vejen fra TArnby l i l  HoLlandelbye!.

Husene IA spredL bag gArdene, Omkring 1800

ud f l yL tede  en  de l  gArde ,  b la .  os te rgd rd  og

K i r s t i neh@j .

Fogeder i  Tonmerup: CorneLj.s cjertsen (1?52),

P i t t e !  O lsen  (1767) ,  Svend  Andersen  (17?8) ,

cohe l i us  D i r chsen  (1804) .



LOKALPI,AN 69

TArnby Komnunes Lokalplan 59 for Torunerup

Lardsby 1990 beskliver omredel som folger:

Landobyen har i dag ca. 175 indbyqgere og

bestAr af nasten 50 ejendomne . en blandingr af

garde o9 parcelhuse, de! er opf@rt j. peliodelr

fra tddLert af 1?00-caI1el o9 ! i1 slutningen af

19?0  '  e rne .

Hovederhverveb er jordbruq og gallneri,  men

efterhenden er f1e!e bygninge! indreLtet ti1

forskell ige t l 'per af erhvelv, f .ek8. aubocen.

ter og torNnerhandel, Endvidere fungere! nogle

ej endorune son ridece[bre ned hal, opstaldning

o .a . v ,

Af kultureLle in6eitut ioner f indes der e!

nlsaionshus pe skelgerdsgrrede og selskabslo-

kale! pe hjorneL af Englandsvej og T@mnerup-

vej .

Tonunerup er i dag friLliggende i der Abne

lanalskab o9 fra landsbyen har man eh vidt-

sLrakt udsl.n over lufthavnsomradet og land-

distr ikteE omkring Torunelup.



TOMMERUP MISSIONSIIUS

MissionshuseL i Tomnelup, Skeldgelds 6 trade 4,

blev bygget i  1934,efLer Legninq af arkitekt

Carl H.Ninib og kostede 15.000 k!. Anna og

(Iul ius Solensen var ledere af sondagsgkolen

indti l  1960, hvor Ole Slrobak ovellog ledeL-

sen .

sonalagsgkoleo blev inden husets opfolelse

afholdt dels pA T@nunerup skofe oq dels i Tadte

Ljnes hus pa Tarunerupvej, bn garunel privalsko-

l e .

JonIN LM hn lbnketupw|.



E^teha&n pd tudnetup Kn. Cd. 1950.

[.t'cn I Wk'nten etsu Tdk^etup Ktu I



TSIiI,'BROP KRO

Bygningen, som j. dag nfilmer Tonmerup Selskabs_

lokaler, l igger pA,det syd-ostl ige hjolne af

TorNnerupvej oq Englandsvej.

Bygnlngen blev opf@rE i 1898 pa naLri ieL ?a,

senele ?c. Ded f@rsce eje! var Jacob Olsen,

som var lidligele gArdejer i Tarnby, men 6om i

blandforsikrj .ngsproLokollen bl ive! beLegnet

Bom drif tsbegLyrer oq tni lkeforpagler. neti

opfoles huseeE funktion son hokeri og mejerj.

og senere sotn reataulaE1on.

Parnilieo scharf overtager kloen i 1919 og nu

betegnes den Eon restauraLion oq ejeren son

leseauratar, sA pe degEe hidspunkt er deL i

hve!! fald Eikkerc, at stedet, drives som ud.

skankningsgted,

I 1920 ovellaqes 6ledet af A.,t.witbrup, 6gn

var sergeant pa SalEholn, StedeE drlves der'

efte! af nange forgkell ige ejere, 09 ned for-

skell iqe funklioner, b1,a. kobnand, . benzi.nud.

salg og senest alLsA som selskabsJ.okale o9

Tommelups fastelavnsklub Enigheden har bl.a.

afholdE mange fesLer pA Toffnerup Klo.



,IOMIIItrRUP PA MOSEUI{

Pe Amagdrmuseet findes en T@mmerupsLue, som

staftne! fra Birkegarden, Hogsbrovej, Va99e,

dore og IofL er a1le €mukt bemalet ned bibel-

moLiver, jagLscener og kina - inspirerede moti-

ver. Hinunelsenqen, 8om ofbe stod i sloraluen,

blev benyttet sorn gasteseng, nen el lels var

stuen en stadsstue og blev kun anvendt i 5a!-

f i ge  t i l f aLde .

To d m. tu N tu e n,,l n o 8. mtLtc e L



'Hvls du har bllleder, oplysnln€er
eller andet af tokalhtst6rlek titer-
esse, ae hieuvend dlg fl.l :

IOKATHISIORISK SAI\{IIT{G
KAMILL&\TU 10
2770 KASiIRttP

AgNNcisilD:
lvtAllDAG LG - 20
TIR,SDAG L2 - 16
FIREDAG 12 . 15

I dPee.-P*,^ta.F..-.-.-el{.r{e^rrerv.,^rd^,^,^,{e

Iokalblstortsk SamlrDs
bar desuden en fast 

-

udsfllrng pA IlastrupgArd:

MII'f PA AMAGER

Abent flrsdag - eandag 14 - L7
onsdag fllltge Lg - zL


