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Alhambra

I anledning afkulturAret har Tarnby Teater sat alle
,s^ej] 

til 
:C 

opfolelen stor forestitiirig, ,rl, ,tui fo,iof -

{;[il L';:','l'J"il ":",,:",'l il] ::'U l'1::l*ntngen fi'a den gamle forlystelsespark soges genskabt.

;l#fr"tri,*$:fr ',,.Iii*l$i'i:i",:'d
delaf aen.

f"-tii*1lni:''"trl 
bo ge n om A l h an br a Pa rk ar S verr

Illustration Jt.a A,,*g;jiJ %-iCil, t pavit to_nen.



Carl Rasmussen
Carl Rasrnussen blev fsdt ioktober 1854 afbodker-
mester Rasurus Rasrlrussen. Sonnen gik i faderens
fbdspor, uren forlod hjeurbyen Kalundborg som nyud-
lerl bodkersvend. Ankornnret til Kobenhavn moder
han Anna Henriette Wellendorph fra Nyboder, og de
bliver hurtigt gift. Carl Rasmussen arbejder som bod-
kel pi Osterbro, og bliver selvstendig som 29-6rig.

Carl Rasmussen ojner en chance for at udvide bedrif-
ten, da Kastrup Glasvaerk, hvortil Carl Rasmussen var
leverandor, vokser sig stoft. Derfor fl)tter han vark-
stedet til Kastrupgades l . huus (Kastruplundgade).
Kastrup var dengang i en rivende udvikling. De man-
ge virksomhedel i ornridet gav god beskeftigelse til
Carl Rasnrussens bodkeri. Men det var ikke nok for
den driftige n.rand.

Kastrup var lidt for stille. SA Carl Rasmussen var rned
andre af Kastrups storborgele lned til at stifte Kastrup
Bolgerl ige Klub i  1891 .  Klubbens t i lholdssted blev
naturligt nok traktorstedet Kastluplund. SAdan gik det
stadig godt fremad med bodkeriet og selskabeligheden
i  l0 i r .
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Villa Sovang
Omkring Arliundredeskillet havde bodkeriet vokset sig
sa stort, at Carl Rasrnussen flyttede hele bedriften til
Sundby. Han kobte Villa Sovang pA Amager Lande-
vej, som han renoverede og udbyggede dels til vrrrk-
sted dels til beboelse. Men da det var sket, kom Car.l
Rasrnussens dromr.ne om at vrre restaurationsejer til
l ive igen.

Der er r igel ig plads pA grunden, si  l .  p insedag 1903
kan Carl Rasnrussen sli dorene op til Cyklist Pavillo-
nen - 5 minutter flra sporvognsremisen. Pavillonen cr
bygget af Sophus Falck, som ogsi var hovedentrepre-
nor pi Sonderbro Teater.

Stedet gik godt, og Carl Rasmussen fik flere ideer.
IJan opkobte mere jord i 1904, og Cyklist Pavillonen
blev udvidet, dels mcd eu overdekket veranda og dels
nred nye se lskabslokaler, og lidt senere en ny tilbyg-
ning med soj legang.
Anager Avis skriver': C),41lst Pavillonen i sin nuvn-
rende Skikkelse, gor haade dens Inspirator og Arki-
tekt,Ere, thi den er uden.for al Tvivl en afde sntuk-
keste og originalesle KoncertrestoLrranter, der findes
iLctndet.
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Cyklist Pavillonen

Navnet Cyklist Pavillonen blev valgt- fordi cyklen i

denne periode som befordringsmiddel var i rivende

vekst. Det var lykkedes at fange interessen for stedet

hos et cyklende publikurn og hos cykel-klubber, idet

en af Carl Rasmussens ideer var at anlaegge en cykel-

bane pA stedet. Han har forhandlinger med Thorvald

Ellegaard, som var verdensmester i sprint pA bane, og

han fir kontrakt med Paris's stadsiugenior om at ud-

feldige planerne. Men trods mange og ihaerdige for-

handlinger med forskellige cykel-klubber falder pla-

neme til jorden, og i sommeren 1905 er ideen med en

cykelbane endelig oPgivet.

Men nye og store ideer er pe tegnebrzettet'
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Alhambra Park

I 1905 og Arene derefter tager Carl Rasmussen fat pA
de helt store udvidelser af sit forlystelsested. Ideer
sprudler og bliver ogsi realiseret.

Navnet Alhambra er oprindelig arabisk og kendes fra
Spanien, l.rvor maurerne huserede. Desuden er det
navnet pA et stort maurisk festningsv:rrk ved byen
Granada, som med sine mange festningsvaerker, la-
byrinter af mindre paladser og udkigstArr.re leder tan-
ken hen pA 1001 nats eventyr. Det er denne rnystik,
som Carl Rasmussen forsoger at genskabe i sit eget
Alhambra pi Amager.

Indgangen til Alhanbra Park.
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I foriret 1906 Abner Alharnbra Park. Det er et stor-
sliet projekt. Der er kunstige oer med vandkanaler og
broer, tirne, billardpavillon, keglebane, bazar- og
tombolabygn ing, danseestrade, skydepavillon og sorr.t
noget helt nyt en rutchebane eller en kurebane, som
det kaldtes. Jo, der var sandelig noget fol enhver smag
i parken.

I de folgende ir har Carl Rasmussen travlt med at sor-
ge for arangementer til All.rambra og tiltrekke spar-
dende navne som mesterbryderen Bech-Olsen, trapez-
kunstnerinden Miss Adelina og de veldensberomte
sostre Collin. Han foretager flere ture til storbyer i
Europa fol at fi inspiratior.r.

Etablissen]er]tet foftsetter med succes i nogle Ar, men
omkring 1910 mA Carl Rasmussen se realiteterne i oj-
nene. Det dirlige sornrrervejr, sorn preegede perioden,
betod ferre besogende, og han kunne ikke laengere
holde kreditolerne stangen. Men da er Carl Rasmus-
sen allerede igang ured Dragor Strandhotel.

I 1916 overtager kommunen grunden og b6de Alham-
bra Park oc Cvklist-Pavillonen nedrives. Arealet ud-
laegges til byggegrunde.
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Et afde specielle scenerier fra Alhantbra Park, 1906.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 s0 09 76

AeNntcstto:
MANDAG 16,20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling pA Kastrupgdrd:

Midt pi Amager
Kastrup Glas

Abent: tirsdag - sondag 14-17
onsdag tillige 19-21


