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Veje opkaldt efter personer
Der er i dag kun ganske Ii vejnavne tilbag€ i kommunen, der er
opkaldt efler personer, der cnten har levet og virket i kommunen
eller har vEret kendt i Danmark. C.M. Larsens Alle er i dag en
af de fA veje, der har rod i €n lokalkendt person, Christian Kolds
Alle i en dansk personlighed.

Veje opkaldt efter lokale personer

C.M. Larsens Alle
Brygger Carl Monrad Larsen var en kendt og munter skikkelse i
Kastrup i slutningen af 1800-tallet og i begyndelsen af vort
arhundrede. Han overtog i 1872 sin fars virksomhed, Kastrup
Bryggeri, pA Kaslrup V€rk. I 1885 fik bryggeriel vokseverk og
C.M. Larsen fik fl)'ttet bryggeriet til Saltverksvej i en ny bygning.
Nogle dr senere indgik bryggeriet i de "Forenede Bryggerier" og
C.M. Larsen fortsatte som bestyr€r i en kort periode. I 1894 kobte
han Kastrup Vark og overlod bestyrerpost€n til sin son Martin.
Kastrup V@rk kendes i dag bedst som Bryggergafden og dette
navn menes at stamme netop fra Brygger Larsen. C.M. Larsen var
endvidere kendt for at vere en af initiativtagerne til Amagerbanen,
han sad i Amagerbankens Bankdd og var formand for sogneradet
fra 1880-1883. Ved sin dzd i l9l0 var han desuden ogsa formand
for kommunens bygningskommssion. Vejen blev anlagt omkring
1900.

Crilles Tsnnesens Alle,
Crilles Tonnesen AIle blcv anlagt i begyndelsen af l930erne.
Crilles Tonnesen var girdmand i Kastrup og €jede "Bredegard",
der lA ved Kastrup(gards)vej og Vcd Diget. Han var fodt i 1854 og
var gift med Neel. De fik ialt 9 bom. Familien Tsnnesen var
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kcndt for at vixrc Amaecrs mcst galstfric familic. Det var iklie
ualmjndeligt. at dcr var 60-70 grEster ved nytarsgiLderne pa
gerden. Forlalterell Karlir Fredcrikscn har beskrcvct . julcn pi
Bredegird i en 1'esll ig arl ikel i Amagcr Bladet i 1916. Cril les
Tonnesen vir-ogsit akti i pii andrc tionter. han lar bl.a. mccllcm af
sogneradet. l lan levede et langt og bcgivenhedsrigt l iv og blev
ovcr 90 irr mc l .

.,.:.,::::.'::::

Hans J*:gers vienge
IIans J&gefs \r&nge ligger hell natufl igl ba.q !cc1 i irnb) kirkc,
h ror  I lans  Jeger  var  p rars t  na  1639-1669.  l )c  dcr  har  sc t  dcn
gamlc Tarnbyli lm vil nikke genkendcndc ti l  navncl. I t i lmen
skildrcs et optrin 1fa svensliekrigene. hror . i.n s!cnskc konge og
hans firLge lorsogef al albryde en gudstjencste i I i tnbl kirkc.
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Hans Jeger forts@tter imidlertid frejdigt rned at predike. Prestens
mod blev belonnet afden svenske konge idet kirken imodsrtning
til andre gArde og huse pA oen undgik at blive brlendt ned.

Thyges Venge
Vejen og boligbebyggelsen Thyges Gard er sandsynligvis opkaldt
efter fiskeren Thyge Nielsen, der var fsdt i sognet i 1818. Han har
ogsa lagt navn til en mindre havn ved Maglebylille, som han
byggede sammen med en anden fisker 1858. Thyge Nielsen leyede
stadigvek i 1901 i folge folketcllingen fra samme dr. Det fremgar
i ovrigt, at han i 1840'eme havde veret en tur i Amerika.

Th. Philipsensvej
Vejen blev, anlagt omkdng 1930. Den er opkaldt efter
kunstmaleren Theodor Philipsen, der er beromt for sine
fremragende dyremalerier fra Saltholm. Philipsen levede fra 1840-
1920. Det var i begyndelsen af l880eme, at han opdagede det
specielle lys, der er pa "Holmen". Har blev en kendt person i
Kastrup og boede pa BryggergArden i de perioder, han tog til
Flolmen og i ovrigt malede andre steder i vores kommune. Han
spillede I'hombre med de lokale pA havnecafeen, skrav postkort til
sine venner i Kastrup, nAr han var i Paris eller Rom. I-Ian lerte fru
Tonnesen pd Holmegarden at lave italiensk mad og at udn)ttc de
mange champignons, der var pa oen. Flere af Th. Philipsens
malerier og tegninger kan ses pd Kastrupgardsamlingen.
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Th. Philipseh ved stalleliet ca. 19011

Flyhistoriske Vejnavne

Flere vejnavnc iKastrup cr opkaldt efter personer kcndt lra dansk
llyvnings historie. Delte hengcr naturligvis sarnmcn med
lufthavnens beliggenhed her. Tdrnby Kommune indhentcdc i 1936
forslag fra Det Danskc Luftfartsselskab til afdode pcrsoner fra
dansk fl1.vnings historic, der kunnc l&gge navn til veje i Kastrup.
Inden kommunen endelig godkendle dissc, blev cventuellc
pArorende hort i sagen.
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Fly.vestevne i Kastrup i | 927

Ellehammervej
Ellehammervej cr opkaldt cfter opfinderen Ellehammer, der i 1906
foretog den forstc flyvning i Europa pir den lille o Lindholm i
SmAlandshavet ner Bandholm. Han havde valgt dette ode sted for
at undga, at uvedkommcnde skullc blande sig i forsoget. Der blev
anlagt en cirkclrund ccmentbane, hvor han ville afprove sin egen
flymotor i dat lly, han selv havdc konstrueret. Efter flerc forsog
lykkcdes det cndeligt for ham den 12. septcmber 1906 at flyve 42
mcter. Flyvningen blev dog ikkc anerkcndt olficielt.
Ellehammervej hed indtil 1955 Gcrtsens Alle. Ve.icn har ikke
l&ngcre privat bcboelse.
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Harald Jastarus Alle
Harald Jastrau var solojtnant og marinefl].ver. Han stodte i januar
1930 sammen med et andet fly under en eskadrillefll.vning ved
Gedser. Begge maskiner styrtede ned og blev knust. Flyverne
Harald Jastrau og Moes La$en, var dr&bt pa stedet.
Harald Jastraus Alle holdt fl)ttcdag i 1948. Den tidligere
vcjstr@kning blev til Oberst Kochs Alle, men H. Jastraus Alle kom
i stedet til at ligge fra Kastruphoj Alle til Kastruplundgade. I dag
er alleen ikke lEengere beboet p.a. Oresundsforbindelsens
trafikanl@9.

Helmer Ssgirds Alle
Helmer Sogird var trafikflyver i flyvningens barndom. I 1927
skulle ham flyve 5 passager med DDLs fokkermaskine fra Kastrup
til Hamborg. Af ukendte Arsag kom maskinen ikke tilstrEkkelig i
stigning og ramte et pilehegn pA lufthavnens vestside og br6d i
brand. De 5 passagerer blev reddet, men Helmer Sogard dode af
sine forbrcndinger l0 dage senere.

Jeff Hammelevs Alle
Jeff Flammelev var militerflyver og den tredje i landet, der fik
militerflyvecertifikat og nr. 2 i rekken af ledere af
"Flyveskolens Ovelsef'(oprettet i 1912). Han var den forste
militcrflyver, der omkom i tjcnesten, det skete ved Ermelunden i
juni l9l7 kun % ar efter hans udnevnelse .

Johan Ekmans Alle
Johan Ekman var lojtnant og uddannet som militerflyver. Han
omkom ved en fllulykke pd Klovermarken i 1918. I lobet af 8
uger dct Ar mistede luftmarinen 4 ansatte . Man mentc bl.a. det
skyldles, at man matte afprove motorerne i luften i stedet for pa
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. iorden. da man mrnglcde specialislcf t i l  l lynlolorerne. . lohan
Ekman vlr medstil ler nl 'Det I)anskc Luftlbrtssclskab.

John Tranums ,4lle
.lohn Tranun var en verdcnsbcromt laldsl(irrmsspringcr. der
optrhdtc vcd mangc l11resteerrrcr'. l lan begejstrcdc bl.a. 15.000
tilskuerc \ 'cd ct st&\n0 i Kastrup i 193:1. I marts l)taned itrct efier
r i l le han srclte Vcrdcnsrckord nrcci udspring l ia 9000 rndtcrs ltoidc.
Han stoftcdg fia KaslrLrp rcd on milit ierl l l .t 'cr. men da 111r'crcn
var oppc i 1i.500 nrctcrs hojdc, sank han livlos om i nrlskincn.
\4an mcrlc. han hirvric f i ict el hicfteti lfarldc. der var opsli ict i
forbindclsc med kulclcn.

t gLlnq

I(ofoed .Jenscns,.\ l le
Kaptajn !1.H. Kolbcd Jcnscn rar chcf dcn
b i rdo  i  l9 l7  og  scncrc  i  l920crnc .  I
f l lunrlcrvisningcn ll)1tct l ia Klovo narkcn ti l

rnil i tacrc l l l  rcskolc
192( r  b l *  dc le  a i
l,undtoftc. Korl t id
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efter ville han besoge skolen i Lundtofte. Men under
landingsmanovren styrtede flyet ned for ojnene af de skrekslagne
elever og Kofoed Jensen og en anden ombordverende omkom.
Vejnavnet Kofoed Jensens Alle bl€v godkendt pa betingelse af, at
Th. Jensens Alle i Tarnby Villaby blev endret til Latyrus Alle for
at undga forvekslinger.

Oberst Kochs AIle
Obcrst J P Koch var militerflyver og han deltog d€suden i en
rekke ekspeditioner til Grsnland. Han var leder af Herens
Flyvetjeneste, Harrens Flweskole og derefter chef for
Flyverkorpset indtil sin dod i 1928. Oberst Koch var en c€ntral
skikkclse i militerflyvningens histo e, hvor han blev kaldt for den
"frygtlose hovding". Oberst Koch tog endvidere del i Kastrup
Lufthavns tilblivelse.
Den sydlige del af Oberst Kochs Alle hed indtil 1948 Harald
Jastraus Alle.

Richardt Granholms Alle
Premierlojtnant K. Richardt Granholm fik certifikat som
militerflyver i 1933. Han omkom aret efter en mislykket landing
ved Alborg..
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 46 05 45

ABNINGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12.15

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

onsdag tillige 19-21
Og p6 Plydsen, Amager Standvej 350, 1.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Fra Sverige til Tirnby.
Abent: Lordag og sondag l2- l6


