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Stednavne
i TArnbyKommune
Indledning
I 1995 udkom Danmark Stednayneff. 22: Stednavn€i
K-obenhavnog KobenhavnsAmt, og den omfatternavnostoffia
Amager. Bogen er udgivet af Institut for Navneforskning,og er
skevet af Bent Jorgensel. Heri fiir man forklaring pd by-og
€jerlavsnavne,
visse
ejendomsna!,ne
fra fw zen blev urbaniseret,
maritimestednavneog desudennaturnavne.
Bynavne
Om stednavnet
AmagerskriverBeniJorgersen
bl.a.at deneldste
form er: Amacum.Navnetoptrederforstegang i de historiske
kilder d. 21.5.1085.Der er forskelligetolkningeraf navnet.En af
dem forklarer nawretsoprindelsemed, at Am- skulle stanme fra
detoprindeligenavnpAfarvandet
mellemSjellandog Amag€r.En
rest af dettefarwands navnfindesved KongensEnghave:Ammen
Enge.Efterleddetager hax sin opdndelsei haged.s. Amag€rs
sydspids.En andentolkning er: at Amagerbetyder:"Hagenhvor
Fartojemegnider, skurer imod." eller " Hagen som volder
besvrr".
Tirnby optrEderfurstega.ng d. 6.1. 1135 som Thomby.Det
forsteled Thom betyderpA gammeldansktom eller tjomebuslq
og har saledesikke nogenforbindelsemed et tam. Stednavnet
Borgbyel. Burgbudernevnesforstegangd. 21.101186m€n6sat
haveen forbindelsemedT&mby,menom det er er altemativtnavo
til Tamby vides ikke med sikkerhed.Men BuIg betyderen
bef€stetbygning
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Tommerup nrcynessom TArnbyfurstegang d. 6.1. 1135.
Tomme- er afledt af et drengenavn"Tum". Efterleddet"Rup" er
udvikletfia "Torp" og betyder"udfl)'tterbebyggels€".
Kastrup nEvnesforstegargi 1377og betyderKarlsby.
Maglebylille kendesfra sammekilde som Kastrupnemlig fta
1377.Maglebetyder"stor".Det modsatbetydende
eflerled"lille"
"Store
af,
at
der
fndes
en
Magleby"
pAAmageri
skalsesi lyset
forvejen.
Ullerup kendesligeledesfia en kilde fra 1377.ForleddetUlle
menesat stammefra mandsnavnet
"Ulli"
Viberup er samtidigmedUllerup,"Vibe" menesat stamrne
fra det
gamlepersonnavn
"Wiwi ellerWiwa"

Vejnatne

Flerevejnavnei T[mby Kommuneer opkaldteftergamlegdrdei
kommunen,der har mefietvige pladsenfor n14byggeri,mens
andre stadig eksisterer. Vejnavne som Ryumgfudsvej og
Almegdrdsvejhar til gengeld deresoprindelsei stednavnsfla
ardre danskelokaliteter- her Jyllandog Bomholm.Disseveje
er geografisk
liggeri et omrdde,hvor gadenavnene
bestemtfeks.
jyskeog bomholmske.
Veinavneopkaldtefterforsvundne
sarde
er opkaldteftergardenBastiansminde,
der 16
Bastiansmindevej
pa Englandsvej
pA Sundbysiden.
Gardener opkaldtefier Bastian
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Flansen,der ejede den i begyndelsen
af 1800-tallet.Det var
frshandlerH. Hansen,deri 1922foreslogdettevejnavn.
Corneliusmindevejblev ligeledesfor€slaetaf frohandlereni
1922.Dener opkaldteftergardenComeliussens
Minde,der la ved
AmagerLandevejmellemnuverendeTejn Alle og Randklove
Alle.
Det var
ej€romkring1800,der lagde
navntil.

"Fortgdrd"pd Kastnrpvej200-202.Ca. 1932
Fortgard Alle blev anlagti slutningenaf 1920'em€,dengang
var
der kun en enkeltvilla pi vejen.liortgArden
16p6 Kastrupvej202
lige overforBachersvej.
Dcnvar blevetfl)ttet hertilfra nuverende
Bredageryej
efteren stor brandi Kastrupi 1834.Man er sikkert
blevetinspirerettil navnetaf det nerliggendeKastrupFort, der
blev anlagti 1886/1887.Den sidsteejer af gdrdenvar Dirk
Dirksen,der i 1918gundlagdeKastrupBiograf.Gardenblev
revetnedi 1933for at givepladstil villaemepi Fortgard
AIle.
Kastruphusvej
samtidig
blev anlagti slutningen
af 1950'eme
meddennuveerend€
Kastrupgardsvej.
Navnetstammer
fra €n gard,
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derld vedsidenaf KastrupgArd
modnord.Gardenblevrcvetned i
1956,daTdmbyKommune
kobteden.
og vejen Kirstinehoji Tommeruphar faet sit
ErhvervsomrAdet
garden
Kirstinehoj,der li pd Tommerupvej(modsat
uavn efter
Tonrnerup skole).Gerdenblev opforti 1884og fik ved sarnrne
lejlighedsit navn sandsynligvisefter en af beboerne.Timby
kornrnune
overtogi 1959garden,hvorefterdenblevrevetned.
Ladegirdsvej er opkaldt efter en af de historiskegarde i
lA syd for T6mby kirke. Den var i
kommunen.LadegArden
middelalderen
ejet af biskoppeni Roskildeog senereaf kongen,
jorden
til bondemei St.Magleby.Nestensarntidig
derforpaglede
medat bsndemeblevselvejerc,solgtekongenLadegarden
nemlig
i 1782.Jordenblevudstykketi floreparceller.
DengamleladegArd
mennedbrendtei 1912.Ved
blev staendei mangegenerationer,
gik
gamle
dennebrand mange
moblerog andethistoriskindbotii
grunde.Det var bl.a. en hinnelseng som sagnetforteller, at
skullehaveovernatteti underden svenskehers
svenskekongen
haergenp6 Amager i 1658. Efter branden blev garden
genopbygget
og fik navnetBorgbygdrd,der stadig ligger pA
Englandsvej.
Skottegirdenvar gird nr. I i landsbyen
Kastrupog la netopsom
garde,
den foffte i den rrkke af
der stralle sig pA ostsidenaf
nuvErende
Kastrupvejfra Saltverksvej
og modsyd.SaltvErksvej
har da ogsatidligerehaft navn eftergdrden.GArdenlA omtrent,
hvor SkottegArdsskolen
blev opfort. Hvorfor den hed
Skottegfuden,
er der derimodikke nogen,der har kunnetfinde en
naturlig forklaring pa. Nogen mener, at garden oprindelig hed
og senereer forandrettil SkofiegArd€n.
Skatt€garden
Andre
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foreslar,dermAskehar boeten sklttepAgarden.Savidt videshar
denikke veret beboataf en skotle.Timby kommunekobteg6rden
i 1939 og Iev den ned i 1940 for hened at L:unneudvide
Saltvzerksvej.
Tilbage er k-unnavnetpd den nuvrrende skole,
boligene og indkobscentretved Saltverksvej

& -.

pd Salnerk*vej. Ca. 1940
Skottegdrden
Vejnavne oBkaldEftqlkgi$lq€qllr
sarde
All6girden pi Tarnblrej blev opfort i 1858. Gar-dejerNicolaj
Larsenhavde mistet sin gard i Tanby landsbyved en stor brand
her samme ir, og havde derefter besluttet at opfore en ny pa
TArnbl'vej.Nicolaj Larsenvar en overgangformand for Timby
sognerddog medlem af amtsddet. Gardenfik forst sit navn, da
Holger Suhr,"store" Subr ", i 1901 overtog g6,rden.GArdenvar
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megettbrfaldenmen blev renoveret,og en alld med elmetraer
blevetabiererHerfrastammer
na\,ner
Gardenblev drevetsomet stortgartneriog vax forstog fremmest
kendtfor sinetomater.I slutningenaf 1940'eme
blevgArdensolgt
og denforsteetapeaf KAB'S boligbebyggelse
Allegard€nopfsrt.
GArdens
hovedbygning
blev bevaretog benlttesi dagflittigt bl.a.
vedfestligelejligheder.
Dortheasmindesvej i Ullerup er opkaldt efter gardcn
Dotheasminde.Denne kar fures tilbage til 1600-taltet.Det
nuv&rcndestuehuser byggeti 1839efter,at PeterJacobSally
havdeovertagetgarden6{et for. GArdener opkaldtefter hansmor
DortheaLaffentz,der var gift medmollerFrederikSally,Kastrup
Molle. Familienvar indvandrettil Danmarkfra Femem.Slesten
SallyejedeDortheasminde
i 1346r.
Kastrupgardsyejgik oprindeligfla Saltvarksvej
til Ved Diget.I
slutningen af 1940'eme blev Kastrupvej forlanget fra
Saltverksvejog overflodiggjordehermed Kastrupgardsvej.
I
stedetbl€v en mindre vej, der gir vest- ost ved siden af
Kastrupgard,
anlagt.KastupgArder opfsrt i 1749som landsted
for KastrupVerks grundlaegger
JacobFortling.Alleenblev anlagt
tbr, at Fortlingnemtkunqekore mellemarbejdsplads
og bolig,
Disseto bygningsvarker
havdesarrmeejereindtil 1835,hvor en
stor de1 af Kashupgardsjorder blev udstykket.Kastrupgards
hovedbygning
fik sit nuverendeudseend€
i slutningenaf 1700tallet,hvor derblevtilfsjet en etage.
I 1957ksbte T6mby KommuneKastrupgardaf handelsgartner
Otto Kristensen,
og der blev indrettetbiblioteki 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 eldsteveje,den er - gansk€vist i et
andet forlob- med pa kort fra midten af 1700-tallet."Lojte"
betydernoget i retning af "lade" pd hollandsk, og garden
Lojtegaxder netop udstykketfra den garnle ladegnrdi Tdmby i
1780eme.Den oprindeligegiArdblev opforti hollandskstil bl.amedmegetbredebygningeri fomembindingsvark.100dr senere
bleven ny hovedbygning
opfort,og deter denvi findertilbagepA
Lojtegirdsveji dag.De gamlebindingsvarksbygninger
blev revet
nedi slutningenaf 1950'erne.

Noragersminde ca- 1918

Noragersmindevejhed indtil slutningeraf 1920'erneViberup
Strandvej,da den forbandtViberup landsbymed strandenved
Kalvebodeme.
Noragersminde
blev opfsrt i 1817af vognmand
N6rager,der sorgedefor transportaf plantertil den nyanlagte
skov, Kongelunden.De1 oprindeligestuehusvar bygget af
bindingsvark,mendetblev i 1870€fftatte1
af et nyt somstarden
garden
dagi dag-I 1971kobteTambyKommune
og herblevder i
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1973 indrettet et kommundt aklivitetseenter,som lever i b€dste
velgdendei dag.
Pilegird alle er opkaidt efter ejendonrmenPilegirden, der blev
bygget i 1882. I 1920'eme blev gdrdenudstykket,og den blev
hereflerkun drevetsom et mindre amagerbrug.
Pilegardalle blev
anlagt i lobet af 1920' eme netop p.a. af de nye villacr, der skod
omlqing gArden.
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Pilegdrden. Sandsynligvisfra ca. 19J0, hvor gdrden var bestyret
afChr. Lttdvigsen.
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Midt pi Amagerog Kastrup Glas
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AmagerStandvej
350,1.sal:
Kastrupfiskerneog havnen,Plydsen,og
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Abent:Lordagog sondag12-16

