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l8inygger,eF [ ]Kastrlurp

I disse Bryggertider er det pa sin plads at fortelle lidt om en
bryggerfamilie i Kastrup, der var aktive i faget samtidig med TV-
seriens brygger Jacobscl.

MARTIN PETERSEN

Navnet Kastrup V&rk er ikke se kendt som "Bryggergerden". men
de to steder er identiske. Stedet blev i folkemunde kendt som
"Bryggergarden", da der her i 1838 blev oprettet et
hvidtolsbryggeri og et braenderi af ejeren afKastrup Verk, Martin
Petersen. Han var i forvejen engageret i driften afkalkvrerket og et
bjergningselskab. Han havde desuden 5 er for feet bevilling pa at
drive et verthus pe verket. Her kunne han dog kun srelge ol og
brandevin til en begrsenset keds nemlig verkets arbejdere og de
ssfolk, der kom i land i havnen. Mon ikke det var behovet for at
fabrikere eget ol til vefishuset, der satte det hele i gang?
Da kalkvaerket og bjergningselskabet sikkert optog det meste af
hans tid, overlod han bryggeriet til Jens Larsen.

BRYGGERFAMILIEN LARSEN

Brygger Jens Larsen kom til Kastrup i beg)'ndelsen af 1840'eme.
Han var fodt i 1805 i Nordsjalland. Han giftede sig med Karen
Marie Poulsen, der var fodt i Kobenlavn. De fik 8 born, 5 drenge
og 3 piger. 3 afssnneme fik arbejde pa bryggeriet, den Eldste ssn
Lars Christian var lraltgjorer, Carl Monrad bryggersvend og
Johannes var en overgang bryggeritapper.
En !erde son, Valdemar blev uddannet til sss. I 1880 var han
stymand ombord pa et skib, der blandt sine passagerer havde
kunstmaleren Th. Philipsen. Pe turen op gennem Drogden
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passerede de Saltholm. Her blev Th, Philipssen for forste gang
opma:rksom pA oen, og Valdemar Larsen tilbsd at tage ham med
til oen. Og det kom der siden mange dejlige mal€rier ud af.

Jens Larsen overlod i 1872 bryggeriet til sonnen Carl Monrad,
mcn forsatte selv sorrr verthusholdcr eller som det ogs6 blev kaldt
marketender i Bryggelgarden. Her kunne der foruden ol ogsi
kobes andre fomodenheder.
Den &ldste son, Lars Christian, overtog marketenderiet efter
faderens dod i 1878. men i 1890 fl)dedc han over til broderens
bryggeri som mahgorer. Han var gift mcd tomrermester Wesths
datter, Laura. Efter mandens dsd statede Laura en
manufakturforretning i Alleen omkring 1900.
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Havnecafeen ogsi kaldt "Tutten" og "Kystens Perle"fejrer 150 ers
jubilrcum for Martin Petersens bevilling. Fra venstre Kjeld og
Lone Als og direktor Linde A-/S Ny Kalkbraenderi. 1983- Foto:
Kufi Har€aard
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Johannes Larsen kom forst i lere soln tonlrer hos tsrnrermester
Westh i Kastrup, hvor han fortsatte nogle ir som svend. Da hans
bror, Carl Monrad, flyftede bryggeriet til Saltverksvej arbejdede
han her nogle 6r som oltapper. Siden drev han sammen med sin
kone Madsine marketenderiet pA Kastrup Verk. Her boede Th.
Philipsen i de perioder, hvor han rnalede pe Saltholm. I uvdgt
sendte han maDge breve til Madsine fra sine udenlandsrejser.
Johannes Larsen var i 6 6r medlem afsosneradet heraf de 3 som
formand ( fra 1902-1905)-

Johannes Larsen, ca. 1900. Fot Carl Flensburg

3
\4rrrs 1997



Ek r . t  zde. , ,

Carl Monrad var som Dcvnt den afbrsdrene. der kolrl til at drive
bryggeriet videre.
Mon Carls far havde en bestcnlt pigc i tankeme som somens
tilkon'rmende, var det Bryggergifdcns !jer Mafiin Pete$en, der
havde en finger med i spillet. ellcr al'gjorde Carl det selv? Under
alle ornstendigheder blev Carl gilt mcd Mafiin Petersens
bamebam, Marchen Caroline, i 1872. Ved derne lejlighed blev
det bestemt at Carl skulle overtage I'adercns bryggeri.
I 1885 fik bryggerict vokse\,rerk. og Carl Monrad Larsen
besluttede at bygge et nyt bryggcri pi Saltv&ksvej.

C.M. Larsen vcd Bryggergirdcn ca. 1900. Marketenderict ses til
ho.jre. Foto Carl Flcnsburg.
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Problememe for de marge srnA bryggerier i Kobenla\,'nsonredet
timede sig op i disse ar. De havde herd konkurrence fra bl.a
Brygger Jacobsens Carlsberg, men ogsi rabatter til vethusene, og
udsigt til at oll€t for forste gang skulle beskattes, gjorde det
vanskeligt at overleve. Derfor gik 1l bryggerier sammen om
oprette et aktieselskab " De Forende Bryggeder". Hedblandt var
Kastrup Bryggeri. Bryggeriet forsatte pe Saltv&rksvej, nu med den
tidligere ejer som besq.rer.
KoIt tid herefter kobte C.M. Larsen Bryggergerden og overlod
bestyrerposten til sin son Carl Martin. Produktionen pA
Saltverksvej ophofie i 1905, og bygningen blev i en pedode brugt
som oldepot.
Brygger Carl Monrad Larser blev en markant skikkelse pe
Amager. Han var en afiniliatirtageme til Amagerbanen, han sad
desuden i Amagerbankens bankrid og var formand for sogneridet
fra 1880-1883. Han var ved sin dsdi 1902 desuden ogs6 fomrand
for kommunens b1 gningsLommi ssion.

Kastrup Bryggeris etiketter fsr sammenslutningen
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OLBRYGNING
Arbejdsgangen pa et bryggeri best6r: i maltning, brygning,
gering, lagring og aftapning. Hovedingredienseme er byg og
vand. Selvom olbryguingen er blevet udviklet siden bryggeme
Jacobsen og Larsens tid, er princippeme de sarnme.

Maltningi Fqst skal bygkememe udblodes i vard i ca. dogr. Det
kaldes ogsi for stobning. Dereftcr skal byggen spire i ca. 6-8 dage
i kasser eller tromler. Herved dannes gronmalt, som skal torre pi
en sekaldt kolle, et torreanleg, der opvarmer malten til ca 83- 200
grader. Herved dannes der aromastoffer, og malten blivct morkere.
Spireme lemes derefter fra malten, der knuses. 
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Bryggeriet pi Saltvaerksvej ca. 1900
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Rr1:gningen: Den knuste nalt skal herefter meskes i et kar, det
vil sige den blandes ved ca.40-60 grader med vand og evt. refrugt
d.v.s. stivelsholdige rematerialer fra f.eks. majs eller ris. M€esken
opvarmes trinvis til 75-80 grader', hvorefter den filtreres, se
skalleme tilbageholdes. Den frafiltrede veske- kaldt for urt-
heldes op i en urtkedel. Skalleme eller masken gir ikke til spilde,
delr er eftertragtet som kreaturfoder.
Ul.ten koges nu med humle i 1% time. Derftelfiltreres humle og
protein- og garvestoffeme fra..

Personale pa De Forenede Bryggerier i Kastrup. C.M. Larsen st6r
med dell kasket yderst t.v., En af bryggersvendene, Jens Andersen
havde vEret ansat siden 1868. Ca. 1892.
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Geringen: Urten skal nu hurtigt nedkoles i kslestokken eller
pladekslere til passende g@ringstemperatwer Her skelner man
mellem undergaeret ol (8-13 grader), som er til bayersk ol og
overgeret ol (15-18 grader) til hvidt-og skibssl. Greren havde man
dengang gemt fra tidligere bryg. Den alkslede urt luftes nu med
steril luft og ledes ned i grrkarret.
Pi brygger Jacobsen tid var det pa dette punkl- som vi har set det i
Tv-seden- at problememe kunne teme sig op. Hvis man ikke
havde helt fod pi temperaturen, kunne det ga galt.
Geringen foregir i gerkar, og uten tils&ttes nu enten over- eller
underolger aflreengig af, hvilken twe 6l man vil fremstille. G&ren
fremkalder alkoholg&dngen. Overgeringen varer kun 2-4 dage
undergeringen 8 dage. Herefter skal ollet lagres.
Lagringen: foregir i dag ved 0 grader i lukkede tanke af
aluminium, men pi brygger Jacobsen og Larsen tid var det i
trefade. Ved lagringen modnes sllet med henslm til smag aroma
og holdbarhed. Efter ca. 3-6 uger er ollet tilpas laget for
almindeligt ol, eksportol lagres mellem 4-8 uger-

Aftapning.Efter lagringen filtreres ollet stadigt ved 0 gader. Idag
opsarnles det nu helt klare ol i lukkede tanke, som sendes til
tappemaskiner.
Fra 1830'eme begl'ndte bryggerieme at tappe sl pa flasker i stedet

-for p6 fade. Olflasken blev standardiseret i 1904 og det holdt indtil
1976 hvor Faxe bryggerieme indforte den buttede fadolsflaske.
Mon ikke Kastrup Glasverk har afsat en hel del flasker til Kastrup
Bryggeri?
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALIIISTORISK SAMLING
KAMILLEVtrJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 46 0s 45

AgNINcSTID:
MANDAG 16.20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pi Kastrupgardsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21

Og pi Plydsen, Amager Standvej 350:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Stoppenilen.
Abent: Lordag og sondag 13-16


