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Stednavne i TArnby Kommune

Indledning
I 1995 udkom Danmark Stednayne ff. 22: Stednavn€ i
K-obenhavn og Kobenhavns Amt, og den omfatter navnostof fia
Amager. Bogen er udgivet af Institut for Navneforskning, og er
skevet af Bent Jorgensel. Heri fiir man forklaring pd by-og
€jerlavsnavne, ejendomsna!,ne fra fw zen blev urbaniseret, visse
maritime stednavne og desuden naturnavne.

Bynavne
Om stednavnet Amager skriver Beni Jorgersen bl.a. at den eldste
form er: Amacum. Navnet optreder forste gang i de historiske
kilder d. 21.5. 1085. Der er forskellige tolkninger af navnet. En af
dem forklarer nawrets oprindelse med, at Am- skulle stanme fra
det oprindelige navn pA farvandet mellem Sjelland og Amag€r. En
rest af dette farwands navn findes ved Kongens Enghave: Ammen
Enge. Efterleddet ager hax sin opdndelse i hage d.s. Amag€rs
sydspids. En anden tolkning er: at Amager betyder: "Hagen hvor
Fartojeme gnider, skurer imod." eller " Hagen som volder
besvrr".

Tirnby optrEder furste ga.ng d. 6.1. 1135 som Thomby. Det
forste led Thom betyder pA gammel dansk tom eller tjomebuslq
og har saledes ikke nogen forbindelse med et tam. Stednavnet
Borgby el. Burgbu der nevnes forste gang d. 21.10 1186 m€n6s at
have en forbindelse med T&mby, men om det er er altemativt navo
til Tamby vides ikke med sikkerhed. Men BuIg betyder en
bef€stet bygning
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Tommerup nrcynes som TArnby furste gang d. 6.1. 1135.
Tomme- er afledt af et drengenavn "Tum". Efterleddet "Rup" er
udviklet fia "Torp" og betyder "udfl)'tterbebyggels€".

Kastrup nEvnes forste garg i 1377 og betyder Karls by.

Maglebylille kendes fra samme kilde som Kastrup nemlig fta
1377. Magle betyder "stor". Det modsat betydende eflerled "lille"
skal ses i lyset af, at der fndes en "Store Magleby" pA Amager i
forvejen.

Ullerup kendes ligeledes fia en kilde fra 1377. Forleddet Ulle
menes at stamme fra mandsnavnet "Ulli"

Viberup er samtidig med Ullerup, "Vibe" menes at stamrne fra det
gamle personnavn "Wiwi eller Wiwa"

Vejnatne
Flere vejnavne i T[mby Kommune er opkaldt efter gamle gdrde i
kommunen, der har mefiet vige pladsen for n14 byggeri, mens
andre stadig eksisterer. Vejnavne som Ryumgfudsvej og
Almegdrdsvej har til gengeld deres oprindelse i stednavns fla
ardre danske lokaliteter - her Jylland og Bomholm. Disse veje
ligger i et omrdde, hvor gadenavnene er geografisk bestemt feks.
jyske og bomholmske.

Veinavne opkaldt efter forsvundne sarde
Bastiansmindevej er opkaldt efter garden Bastiansminde, der 16
pa Englandsvej pA Sundbysiden. Garden er opkaldt efier Bastian
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Flansen, der ejede den i begyndelsen af 1800-tallet. Det var
frshandler H. Hansen, der i 1922 foreslog dette vejnavn.

Corneliusmindevej blev ligeledes for€slaet af frohandleren i
1922. Den er opkaldt efter garden Comeliussens Minde, der la ved
Amager Landevej mellem nuverende Tejn Alle og Randklove
Alle.
Det var
navn til.

ej€r omkring 1800, der lagde

"Fortgdrd" pd Kastnrpvej 200-202. Ca. 1932

Fortgard Alle blev anlagt i slutningen af 1920'em€, dengang var
der kun en enkelt villa pi vejen. liortgArden 16 p6 Kastrupvej 202
lige overfor Bachersvej. Dcn var blevet fl)ttet hertil fra nuverende
Bredageryej efter en stor brand i Kastrup i 1834. Man er sikkert
blevet inspireret til navnet af det nerliggende Kastrup Fort, der
blev anlagt i 1886/1887. Den sidste ejer af gdrden var Dirk
Dirksen, der i 1918 gundlagde Kastrup Biograf. Garden blev
revet ned i 1933 for at give plads til vil laeme pi Fortgard AIle.

Kastruphusvej blev anlagt i slutningen af 1950'eme samtidig
med den nuveerend€ Kastrupgardsvej. Navnet stammer fra €n gard,
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der ld ved siden af KastrupgArd mod nord. Garden blev rcvet ned i
1956, da Tdmby Kommune kobte den.

ErhvervsomrAdet og vejen Kirstinehoj i Tommerup har faet sit
uavn efter garden Kirstinehoj, der li pd Tommerupvej (modsat
Tonrnerup skole). Gerden blev opfort i 1884 og fik ved sarnrne
lejlighed sit navn sandsynligvis efter en af beboerne. Timby
kornrnune overtog i 1959 garden, hvorefter den blev revet ned.

Ladegirdsvej er opkaldt efter en af de historiske garde i
kommunen. LadegArden lA syd for T6mby kirke. Den var i
middelalderen ejet af biskoppen i Roskilde og senere af kongen,
der forpaglede jorden til bondeme i St. Magleby. Nesten sarntidig
med at bsndeme blev selvejerc, solgte kongen Ladegarden nemlig
i 1782. Jorden blev udstykket i flore parceller. Den gamle ladegArd
blev staende i mange generationer, men nedbrendte i 1912. Ved
denne brand gik mange gamle mobler og andet historisk indbo tii
grunde. Det var bl.a. en hinnelseng som sagnet forteller, at
svenskekongen skulle have overnattet i under den svenske hers
haergen p6 Amager i 1658. Efter branden blev garden
genopbygget og fik navnet Borgbygdrd, der stadig ligger pA
Englandsvej.

Skottegirden var gird nr. I i landsbyen Kastrup og la netop som
den foffte i den rrkke af garde, der stralle sig pA ostsiden af
nuvErende Kastrupvej fra Saltverksvej og mod syd. SaltvErksvej
har da ogsa tidligere haft navn efter gdrden. GArden lA omtrent,
hvor SkottegArdsskolen blev opfort. Hvorfor den hed
Skottegfuden, er der derimod ikke nogen, der har kunnet finde en
naturlig forklaring pa. Nogen mener, at garden oprindelig hed
Skatt€garden og senere er forandret til SkofiegArd€n. Andre
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foreslar, der mAske har boet en skltte pA garden. Sa vidt vides har
den ikke veret beboat af en skotle. Timby kommune kobte g6rden
i 1939 og Iev den ned i 1940 for hened at L:unne udvide
Saltvzerksvej. Tilbage er k-un navnet pd den nuvrrende skole,
boligene og indkobscentret ved Saltverksvej

& -.

Vejnavne oBkaldEftqlkgi$lq€qllr sarde
All6girden pi Tarnblrej blev opfort i 1858. Gar-dejer Nicolaj
Larsen havde mistet sin gard i Tanby landsby ved en stor brand
her samme ir, og havde derefter besluttet at opfore en ny pa
TArnbl'vej. Nicolaj Larsen var en overgang formand for Timby
sognerdd og medlem af amtsddet. Garden fik forst sit navn, da
Holger Suhr,"store" Subr ", i 1901 overtog g6,rden. GArden var
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meget tbrfalden men blev renoveret, og en alld med elmetraer
blev etabierer- Herfra stammer na\,ner
Garden blev drevet som et stort gartneri og vax forst og fremmest
kendt for sine tomater. I slutningen af 1940'eme blev gArden solgt
og den forste etape af KAB'S boligbebyggelse Allegard€n opfsrt.
GArdens hovedbygning blev bevaret og benlttes i dag flittigt bl.a.
ved festlige lej ligheder.

Dortheasmindesvej i Ullerup er opkaldt efter gardcn
Dotheasminde. Denne kar fures tilbage til 1600-taltet. Det
nuv&rcnde stuehus er bygget i 1839 efter, at Peter Jacob Sally
havde overtaget garden 6{et for. GArden er opkaldt efter hans mor
Dorthea Laffentz, der var gift med moller Frederik Sally, Kastrup
Molle. Familien var indvandret til Danmark fra Femem. Slesten
Sally ejede Dortheasminde i 134 6r.

Kastrupgardsyej gik oprindelig fla Saltvarksvej til Ved Diget. I
slutningen af 1940'eme blev Kastrupvej forlanget fra
Saltverksvej og overflodiggjorde hermed Kastrupgardsvej. I
stedet bl€v en mindre vej, der gir vest- ost ved siden af
Kastrupgard, anlagt. KastupgArd er opfsrt i 1749 som landsted
for Kastrup Verks grundlaegger Jacob Fortling. Alleen blev anlagt
tbr, at Fortling nemt kunqe kore mellem arbejdsplads og bolig,
Disse to bygningsvarker havde sarrme ejere indtil 1835, hvor en
stor de1 af Kashupgards jorder blev udstykket. Kastrupgards
hovedbygning fik sit nuverende udseend€ i slutningen af 1700-
tallet, hvor der blev tilfsjet en etage.
I 1957 ksbte T6mby Kommune Kastrupgard af handelsgartner
Otto Kristensen, og der blev indrettet bibliotek i hovedbygningen.
Aktiviteteme blev udyidet cfterhanden. som sarden biev
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renoveret, og i 1977 blev gafikmuseet Kastrupgardsarnlingen
indviet.

Lojtegirdsvej er er af de eldste veje, den er - gansk€ vist i et
andet forlob- med pa kort fra midten af 1700-tallet. "Lojte"
betyder noget i retning af "lade" pd hollandsk, og garden
Lojtegaxd er netop udstykket fra den garnle ladegnrd i Tdmby i
1780 eme. Den oprindelige giArd blev opfort i hollandsk stil bl.a-
med meget brede bygninger i fomem bindingsvark. 100 dr senere
blev en ny hovedbygning opfort, og det er den vi finder tilbage pA
Lojtegirdsvej i dag. De gamle bindingsvarksbygninger blev revet
ned i slutningen af 1950'erne.

Noragersmindevej hed indtil slutninger af 1920'erne Viberup
Strandvej, da den forbandt Viberup landsby med stranden ved
Kalvebodeme. Noragersminde blev opfsrt i 1817 af vognmand
N6rager, der sorgede for transport af planter til den nyanlagte
skov, Kongelunden. De1 oprindelige stuehus var bygget af
bindingsvark, men det blev i 1870 €fftatte1 af et nyt som star den
dag i dag- I 1971 kobte Tamby Kommune garden og her blev der i
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1973 indrettet et kommundt aklivitetseenter, som lever i b€dste
velgdende i dag.

Pilegird alle er opkaidt efter ejendonrmen Pilegirden, der blev
bygget i 1882. I 1920'eme blev gdrden udstykket, og den blev
herefler kun drevet som et mindre amagerbrug. Pilegard alle blev
anlagt i lobet af 1920' eme netop p.a. af de nye villacr, der skod
omlqing gArden.

Pilegdrden. Sandsynligvis fra ca.
afChr. Lttdvigsen.
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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 0s 4s

ASNINcSTII:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pA Kastrupgardsamlingen :
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 12-16


