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Nogetom Julen!
Nr. I I - Dcccrnbcr2003
Tirnbv Konrnrune- LokalhistoriskSamling

of Ejvind P, Christensen

Det er altsAsvert selv om dct
kurl sker 6n gang om eret - at
skulle skrive om julen i
"Gicmmcrdu". For man skal sidanpassep6 ikke at kommctil at
gcntagesig selv fia tidligereer.
For jul er jo jul, og det kan der
ikke lavessi megetom pa.Dct er
det samme,hvert 6r mad, drikke, gaver, konme fremmed og
hyggesig,ellerhvad?
Si i 6r har vi tilladt os at dykke ned i gamle blade og aviscr
for at finde nogetom julehandel,
julemad og julekort - pa Amager- for 100er siden.Men da vi
efterhdnden
blev mereinteresseret i, hvor ganrnel traditionen
mcd at scndejulekoter, mAttevi
langeretilbagei tiden. Det blev
til "Amager-Posten"decernber
1892og 1893,hvorvi fandtnoget om julehandel og julemad
(1892).Dct medjulemadener en
verre roverhistorie,som vist
nok - dengang var et forsog pa
at skriveen morsomjulehistorie.
Denganghar manflok syntesden
var hylendemorsom,meni dagi

vores tid, synesden Lun at vetc
en smuleplat. Men alligevelskal
I ikke snydes for: "Hvorledes
Tom Bob lavede julemad".
Hvem Tom Bob var vides ikke,
mendet kanjo tan](es,at det var
Amagcr-Postens
redaktor, Chr.
Helmig, der skrev under dette
navn. Det ses nernlig, at Tom
Bob tit skrev i rub.ikkcn:"Lsst
og Fast".
Nogct om danskejulekort fandt
vi i Amager-Postenfra december
1893samt i [edensteende
artik"lllustreret
kcl fra:
Tidendenovcmbcr1993"(altsi hundrede5r
efter). Dct menes,at det @ldste
danskejulekort er frcmstillctca.
t885.
"Ror blot ikke ved min gamle
jul", skrev PeterFaberi sin populere julevise,og dermcdgav
han udtryk for netop den holdning,dergjordeog gorjulen til et
fikspunkti de flestestilvcrclsc,
hvad entende forbinder nogetreligiostmeddenellerej. Man aner
en smulebek),mringhos Faber,
og dct drilagtige var, at den
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"gamlejul" som alt andetvar i
hastig lbrvandling,uansethvor
krampagtigtma,1pruvcdeat fastholdeden.
Et midvintergilde on*ring
fyldte sulefade,en lossluppen
fest, hvor man sogte at unddrage
sig morkctsog dodensmagter
det var den "rigtige" gamlejul,
som bondemefejrcde den en
tladition,man i 1800-Arene
ville
tilpasseet samfund,hvor borgerskabetgav tonenan, og hvor indust en vendteop og nedpa alie
forestillingerom produktionog
forbrug.
Bondemes "legestuer" blcv
droppet, det store edegilde dennesvelgen i sodt og fedt
blev merebchersket,
og de belgsode n€tterc raedsel for de
"underjordiske"
blev digtetom til
harmlosehistorier lbr bom. Al
den vilde lystighedvar der kun
"dansenom juletrEct" i sindigt
trav tilbage. Men traditionen
lbrjulegaver oprindelighusherrenssma erkendtligheder
til bdm
og tyeDde blev pustetop, indtil
ugeme fur jul var udryldt af et
gave-indkobs-dtual,hvor alle
forvontedes
at betenl<e
hinanden,
sa vidt budgettetrakte og helst
jul
lidt til. Dcn industrialiserede
snegsig ind, men gemeforkledt

som lrn gaturel - eldgammeljul.
Ud over slagtereog bagere,
der vistnokaltid har haft.sesoni
december,var dct navnlig den
grafiskebranche,som iarst ojncde de storemuligheder.Tryksager af enhverart og hermedbeslaegtede,varer
som album,visitkort, skrivebordsgamiture
og lignende blev oprcklameretsom
egnedeog ikke mindstoverkomrnelige julcgaver. I 1880'eme
indfofteman den oprindeligtengelskeskik at udvekslespecielt
tryktojulekod,og da Emst Bojcsen forct havdelanceretarheftet
"Juleroser" et fomemt hefte for
voksne skulleder ikke si megen oplindsomhcd
til for ogsaat
sende "BgmenesJuleroser"pi
markedet- i owigt redigeretaf
JohanKrohn,forfattertil selvestc
PetersJul alleredeen klassiker.
Men forleggerenBojesenmettc
linde sig i, at litogafen Alted
Jacobsen
i 1891meldtesig med
det konkurrerende
"BmnenesJulcgave", hvorefterBojesenbod
undermed "Juletid",en lavprisudgaveaf "BomenesJulcrosei'.
Mcd hvertnyt heftevoksedemytologienom .julenisseme,
og enhver ny juleskik spilledeop til
jul.
havet om gammeldags
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Fra Amager- Posten

alle et godtResultataf deresAnstrengelseri Form af klingende
Mont.
Herudei Sundbyemc
gor man
7. december1892
ikke slet saastorc Sprel; det et
sikkert en Fejl, at der goressaa
g.Llzn
n-@tLt .ctL
ringe Anstftengelser; thi hvad
skulde der vere i Vejen for, at
tis-!
Folk lige saageme kundekobc
deresPresenter
og Genstande
til
At Julen nu naermersig med Julen her i Sundbyeme.De
sterke Skridt m@rkesogsaaherHandlende
vil gemes@lgeog dct
ude hos os paaAmager,om end manglersikkertikke paaVarerikke som inde i Ksbenhavn.Der kun er disseikke saaflatterende
straalerdet ene Vindue st@rkere udstill€t.Det er blevetsagt ikke
end det andet, blot for at fristo
en, mcn mange Gange af de
Publikum,og vi skal vittig ind- Handlendeher, at det kan ikke
Iomme, at mafl maa v@re meget
nytte at gorenoget,da Folk allikarakterfastfor at kunne modstaa gevelgaartil Byen;mendetteer
Fristelsen.Hvad der i Aar mere en Fejl; lad os goreSundbyemes
end nogenandenJul bidragertil
mangeButikkersaatiltrekkende
at liern}laveButikemeer det ny
som muligt,og det vil nok betale
elektriske Lys; man har rigtig
sig. Til Beboemevil jeg sige:
vidst at gore Brug deraf. Gaar
"Stst Sundbyemebaade med
man en Tur ad Ostcrgade Handelog Vandel;thi de trenger
("Strsget")er Synetaf de Oply- til det. SogvoreegneHandlende
steButikkerimponerende,
og der fbrst,for De gaartil Byen."Vort
er vist ikke Mange,der undlader Opraablyder ogsaatil Oplandetj
en Svip(tur)til Byen,da Umagen stig af og gzr Indkobi SLmdbyerlonner sig. Naar man ser, hvor ne - det foroger Skatte?evnen
her.
megetder bliver oftet ved saadal Vel har voreHandlende
ikke saa
en Jul for at ggrealt tiltrekkende storeog ligc ButikersomKsbcnog lokkende,skuldeman undre havns, men det er ikke deres
sig over, at det kan betale sig. Skyld;de vildehellereendgerne;
Men det er jo Mlengden,der skal menhvadkandet nytte,naarBegoredet, og de handlendeventer folkningcnikke
til.
hj€elpcr
decernb€r
1892og 1893
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TA br Krc, Enslands'ej - 1930-e e. Denne btcnins yar le tkk
me.l det tidligere Fatighus i Tdrnby Sogn.Her folger en afskr|fi af
rcsnskabetfor Tnrnbt Syse os Fauishusfot decenber 1893.
"No. 8: For E tra at have bespistTaanby Fatiqhus Beboerc - 55
Pe6oner Juleafkn ned Ok\esteA,Rodl@el Sigtebrcd,Ol og Brcnd.\in santJulekase os Puns36 kr. os 30 orc.
(Foto: Lokalhistorisk Sanling).

Naar man i denneTid er ude,
legger man Merke til de hvide
Marker - VinterensPryd - og
mangledersig uvilkaarligttil en
hvid Jul, hvilketjo ogsaaer meget hojtideligt,men ikke varmt,
Naar man sidderhjemmei den
lune Kakkelovnskrogkan man
sagtens vere glad og fomsjet;
men hvor Kakkelovnener kold
og de smaaBom sidderklynkende med BlaaliosneHcnder og
Moderenmed Taarcr i @jnene
horer, at hendes smaa Poder er

sultne,der er det ikke behageligt
at tenke paa en 'hvid Jul", og
disseHjem er der mangeaf hos
os.Til dcm,der har Raadog Evne,lyderda dette:"Hjalp, hvadI
formaarlbr at lindre Ngdenhos
de Fattige, og lad dem ogsaa
merke, at vor storsteHojtid n€ermer sig. Hvis Nogenfoler ret for
hvad Fattigdomog Nod vil sige,
da Hjalp; Modtagerenvil v@re
glad for selvdenmindstcSmule;
det hj@lperalt sammenog alt,
hvad der bliver givet af et godt
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Hjaerte,vil vere en Velsignelse.
Men sorg forst og fremmest for
at Hjelpen kommer, hvor dcr
tranges mest til denj det er ikkc
hos dem, der raaber hojst op om
Noden, men hos dem, der stille
og resigneretbojer sig fbr den; dc
har ikl<eMod til at raabeop, men
Nsdcn merkes vistnok mest der.

hosBastianTrullesenpaaThingvejcn,og der har jeg en udmarket Udsigttil Lergravene;
jeg vil
nu blot sporgeom enTing: er det
ikke Synd at lade de stakkels
Czcsgaa ude paa den skaldede
Felled, somjeg vil sammenligne
med Hovedetpaa en hojpandet
Mand pad bare Fsdder? Disse
stakkels,uskyldigeDyr frysersig
Tenk ogsaa paa dc Smaa i
Asylet; de erjo allc vore Fattiges ligefremhclt gule om Foddeme;
det er ligesommed disserusiske
Smaabom,og det er som bekcndt
Gcs, der seelgesfor 2 Kronet
Bomene, som lider mest i de faF
Parret- de kommerhertil i frostige Hjem; de smaa fatter ikkc
senTilstandog det udensaameNadens Omfang, men undre sig
get
som med en Fjer paa Krcpkun over, at andre Bsm har det
pen.Er det ikke Dlrplageri?Det
bedre end dern. Enhver mcd
sk@rmig i Hjcrtet - saadancn
Raad og Evne stst, hvor I kan,
Uf'slsomhedmod de umelende
at I i Sindet kan merke, naar
Dyr. Derfor tog jeg ikke i BeHojtiden staar for Dorcn, at det
tenkningen Dag for Jul, da en af
er en virklig gledelig Jul, vi skal
Lergravsgeessene
havdeforvildet
fejre.
sig ind i voresGaard,at tageden
vedVingebenet
og blercdenind i
vores Kokken, hvor jeg vcd
J+lanIE dc-L gfouHjelp af en StrikkegjordeEndc
paadensforspildteLiv.
ElofrGaasenskuldeselvfolgeligolies
til Julen;menhjemmehosos har
vi tbr Skik at fejre denneet par
Dagefor Juleallen;thi det er saa
Jeg holder ikde af Tyveri i dct
kjedcligtat skullesigeNej til de
hele taget, men naar det sker i et
rare Invitationer,hvor man faar
velgorendeOjemed bor man ikke
saa megengod Mad at spise
tagedet saastrengt. Som Cud og
krescsskaldor til Julen,selvom
hver Mand veed boer jeg nede
ogsaaSommerfrakken
cller Lom4.le*,"22 ltt ae. ll - De<4,l'dz,2009

meuhretskal gaasig en Tur.
Det var en dejligGaas,smckfed,
ligesaa tyk som en Hokermadam- Gud ved,hvad det for restenkundevere af; thi ude paa
Felledenfaar de dog ikkc andet
af aedeend Croftevandog hvad
men
der falderaf Aa Soldateme;
det gaar her som andre St€der:
den der laar den magrcstekost
faar det stsrsteKorpus.
"Vores" Gaasskuldesteges,Jeg
foreslogat scndeden til en Bager,men det fraraadede
min Kone paadetbestemteste"Ved Du, hvorfor,Tom?"
"Ja, Bagersvcndene
drikker vel
Fedtct."
'Naeh!du vcd, min FadersBrcdersgnsVcn Petersen,
hanhavde
nogleBderdte, der kjendteNogen, hvis Svigcrsongiorde det
samme,og ved Dr-r,hvad de fik
fra Bagereni Stedetfor Caas?"
"Nej!"
"De fik en gammelStsvle mcd
Halmi."
"Stegt?"
"JamedSver paa."
Jegmaatteindrommcmin Kone,
at dettevar lbr galt,og vi besluttedeat stegevoreshjemme,selv
om det skuldevere i en storKasscrolle (vi bruger nemlig vores
Ovn som Skambstteog den bliver saarensethver Gang vi har

Skorstensfejer,
for saa er kun
ql'duFmF

r;lhidF\

"Hor Tom,jeg har saatuavltmed
Alting, saadu maa Hjaelpemig
lidt medMadlavningen!"
"Tja," svaredejeg. Jeg kan nu
godt lide at gouteregod Mad,
men at tilberededen,er jeg ikke
rigtig inde i, men da min Kone
gav mig en Kogebogat sc i, saa
var jeg svert med.Jegslog op i
Kapitlct om Caasestegning
og
"Man tageren Gaas... Det
leestc:
var jo akkurat efter Kogebogen
somjeg havdegjort,og saaleste
jeg vidcre,saaledes
at jeg kunde
Lekticnudenad.
Som en rigtig Kjogemestcrtrak
jeg i Skjorte@rmer
og smsgede
jeg Gaasen
op. Forstfemiserede
over med Smor, me o ve, min
Kone opdagede,
at jeg havdetaget Fejl af den grorureSabe og
Smorkoppen;saa blev der en
Storvask;jeg fbreslogat ben)tte
Gulvskruppenog Gulvkluden,
men min Kone snappede
Gaasen
jeg
raskt,
Aa mig saa
at
beholdt
det enclaarog cn Vinge i Haanden, og saalavedehun den til;
derpaablev den puttet ned i en
storCryde,hvorjeg saablev stillet paaVagt mcd en Stdkkepind
for at pirke Fedtetud af den efterhaandssom den stegte.Dette
Arbejdegiordejeg troligt, saale-
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desat Gaasentil sidstlignedcct
mit egetHus,detmangledebare:
gammelt Rivejem, men jeg blev jeg skulderorelangsomt. "Lzeg
ved, samtidigmed, at jeg holdt en Pind paa lldcn, Tom!" - Det
(,^
.,ar ^n anran
mig for NEsen for ikke at lugte
denvemmeligebnendteLugt ...
Men nu sketeet lystigt Under"Men hvadF.....Tom Du svider verk, Bunden paa Kasserollen
jo D,rct! held lidt Vand paaden medRodkaalen
gik ud, og at Ind...!" Jeg tog en Spanddcjligt holdetspredtesig over Ilden,beSpinatvissentgrongulviolctfarvetvistesig ved en underligsydende
men i
Lvd.
Vandlige fra Vandposten,
min Befippelsevendtejeg Bun- "Tom, Tom, Tom, Du gsr mig
den i Vejret paa Spanden,saa gall DummcreMandfolk skulde
Grydensvommedeover ... Jeg man da lede laengeefter odetroedevoresThekjedelvar sprun- legge Gaasen,smideRodkaalen
get i Luften tillige med hele i Ilden og - - saamaa Du passe
Komfuret, for jeg stod i en hel
,€bleskiverne se nu: saadanen
SkefuldDej lige paaPanden,en
Damp. Au! Det hjalp,da min
gav
Fingrcne
Kone
mig en over
Klat ,,Eblegodi Midten men
fsrst Smsr i Hullet - horerDu!
med en Ildtang og spurgte om,
Du venderdem med er Strikkehvor Gaasenvar henne?- Den
laa nede i en Krog og sundede pind."
sig til jeg skuldehavc fat i den Tja! det var nu saadanet trivielt
D€j og ,€blegrsd;
igen ... uh ... men det blev der Arbejde
ikke noget af, min Kone tog Smorog Strikkepind Muttercr
annemlig Gaasen,mens hun gav nu hellcr ikke sparsommelig
lagt, mentejeg, og jeg tog uden
mig en Slevi haanden:- "Rsr dit
videre en Krukke gammelt Fedt
Asen!"
Aa i Foraaret,naturligvismens
"Tak, menhvor?"
"l Rsdkaalenl" Og saa rortc Mutterikke saadet (hunvar owe
.jeg;det var for restenet morsomt hosRullekonenog henteen Stok
StykkeArbejde;thi jo hurtigere Nattrojer)og saabagtejeg Ablejeg rorte, des mere sprsjtede skivcr, men ikke med ,rEbleKaalenoverog sattesig i Klatter grod - neh, Aftexling skal der
vere: forst tog jeg smaaStumpcr
baadepaaLoft og Vegge. "Ror
langsomt,Tom!" Naada!.leg Osteskorper,saa et Par Polsesaa
skuldeda mene,jeg var Hcrre i
stykkereller lidt Leverpostej,
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lidt engelsk Salt eller en Theskefuld Grsntaal, men uheldig, som
jeg altid er, kom Mutter bag paa
mig og opdagedeen iEbleskive
med Overskeg - jeg havdenemlig, uden at vide af det, kommet
en Stump af en garDmelUldtroje
i en saa var det galt igen og dc
var i Hastvzerketheller ikte rigtig
bagt, thi da Mutter anbragteen i
Ojnene paa mig, maattejeg skabe den ud med en Kniv; selvfolgelig smed jeg eD efter hende
igen, men den gik lige ud gennem Kokkenvinduet 05 Are Extraudgift) "Ind til Reolen med Dig og pas
paa Kartofleme det kan Du vel
gore -" - Jeg gjorde mit bedste,
mcn da jeg havde taget fejl i Kogebogen og lest om Kadofl'elmos, duede jeg ilte mere til at
lave Mad ... jeg blev rcnt ud sagt
kasseret,og mine Kone var i alt
andet end Julehumor - og Julemadenvar nu heller ikke lige efter min Smag, men man er jo 6n
Gang kresen anlagt, og Aemmed
Mad smager ogsaa bedst. Jeg
skal nu ikke mere befatte mig
med at lave Mad jeg har desforuden ogsaaMas nok med at lave
Pengetil denne.
Nu har vi Nytaar. Da jeg Nltaarsaften laa i min Dobbeltseng,
regnede jeg forst ud alt det gode,

jeg havde gjort i det gamle aar det blev ikke til ret meget; men
da jeg saa kom i Cang med at
rcgne ud, hvad jeg vilde lave i
dct nye Aar, saa kom jeg i Humor; jeg sprangud af Sengenog
nabte: "Tom Bob lange lcnge
leve!" "Vil Du nu holde Botte,
dit forbiCredeAsen, og komme i
Seng i stedet for at staa der i den
bare Skjorte og faae Gaasekod!"
det var naturligvis min
bedre og storc Halvdel og saa
maatejeg lystre. I Kojen laa jeg
saaog udmaledemin storeFremtid og kom til det Resultat, at
Amager kunde vlere meget dejligt, naar der ikke var et saadant
nedersachsiks "Rodehul"; men
det kan jo forandresig.
Nu vil jeg kun onskeAlle og Enhver et gladeligt Ny'taar!Jeg var,
er og bliver den stadiggeml,tlige
Tom Bob.

Lordag den 16. december

r893.
Do-nLk-- 9.J--harl.
Dct or en smuk Skik at onske
hinandenglodelig Jul og godt
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Julekon 1911.Sdledeskunneetjulekort ogsAse ud dengang.
Neel og OIe Olsensendteenjulehilsen til fanilien pd gdrden Aldertuile" iSt.
Masleby. Somdet kln ses,var postko etsfo8ide etIotosrof af Neel os Ole Olsenssdrd, der m pA Tdmby Felled - det nuvoende Olklabriksvej ca. onkrins
(Postkortsamlins i privatej e).

Nytaal men medensman tidligere som Regelnsjedesmed at udvexle Onskememundtlig, er det
nu bleve! Skik at sendesine Onsker til mangeFlere, end man
kan overkomme at afl@ggepersonlig Visit. Paa den Maade er
Lyksnsklingskortene fiemkomne, og de benlttes nu i en Maalestok,som staarlangt over, hvad
man almindeligvis t@nkersig. Et
enkelt Firma i Kjobenhavn, L.
Levison jun- driver saaledesen
ganskebetydeligIndustrii denne

Branche,der ikke alene brsdfsder en stor Mlengde M€nnesker
Aaret rundt, men ogsaagiver vore sto$te KunstnereLejlighed til
at tilvirke nogetSksnt, der samtidig med at Lykonskningenoverbringestillige aflokker Modtagerens Beundring over det lille
Kunstv€erk,Lyksnskningenoverbringespaa.
LevisonsKort har de senereAar
lundet en ganskebetydelig Afsetning og iaar har Firmaet atter
bragt en hel Maengdenye Kort
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medsmukle Motiver i handelen,
som lige saa sikkert som dcrcs
Forgeengere
vil vindelivlig Eftcrsporgsel.Der findesBillcdcr fra
neestenalle bekendte danske
Kunstnere,
og at ftemhevenoget
enlelt er en vanskeligTing, da
der findesnogctfor enhverSmag
og til EnhversKobecvnc lige
fta l0 Ore til kr. 15,00 lige fra
Paul FischeBeleganteSalonbilleder til Lindeburgsmorsomme
Karikaturer.Skuldevi pegepaa
enkeltefor Amagemeserlig interessanteKort, saaskuldedet da
vere MolstedssmukkeMarincbilleder (han er jo cn vclkcndt
Personlighedi Dragor) og saaet
par Amager-Billederaf Exncr
samt Poul FischersFralscrcns
Taammed det gamlcog dct nye
Aar. Endelig findcs dcr nogle
Kort med HolbcrgskeDeviserog
noglei Stik fra Chr. 4. Tid, som
anbefales
til dem,der sacttcrPris
paanogetoriginalt.
Paahojdc med LevisonsKortindustd staarsammeFirmasFabri-

kationaf Billetpapir,Korrespondancekortog Konvolutter.Sortimentetheri omfatter flere HundredeforskelligeDessinsi .€sker
fra 50 Ore til 50 Kroncrpr. Stk.
maa
Somnogetafdet eleganteste
fiemheves "Columbus" Askerne, der indeholderPapirog Konvoluter,,speciclt fabrikeret fbr
i Chikago,
Verdensudstillingen
hvor Firmaet Levison erholder
heleto Medaljer.Men ellersfindesfor owigt en hel Del originale fine Nyheder,hvoraffrehaves
dc rode Postkasser,
som i lor
giordesaastorLykke,og en Miniatur-Vejviser,
der mcd lndhold
af crcmfarvctBilletpostog tilsvarcndeKonvoluterleveresfor cn
Bagatelaf I Kr. og 50 Ore. Alt
sammendansk Arbejde, og det
kan ksbes hos os selv baade
paaChristianshavn
og Amager.
Vi kunne trygt anbefale Enhver
at lbrlange Prgver af Levisons
Artikler vi er sibe paa,at lngcn undladerat kobe deraf. Og
husk paa: det er alt sammen

Jul!
Glaodelig
E/e'*"er, /4 'tz. 11 Oe4e,t'&ail03

tulekon lra 1909.Enjulehilsenfra enfanilie i St.Maslebytit en anden.
Tesnercnaf dettejutekort et sikkert bleyet inspireret af defonte Wskibe,
"Zeppelineme", der btey konstrueret af den tyskegreve Ferdinand 1'on
Zeppelin. Sta ede onk. 1895.Den forste "Zeppeliner" - I2 13 -foj dog
forst orer Kobenhan - for at tandepA Kqvermarken - den 18.Septnber
1912.
(Postkortsanling i pnyatej e).
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Julekort 1911.Motiyet er henteti et afJulius ExnetskendteAnagetuileder:
'' Kusiner besogerddbsbamet ".
(Postkartsanl inE i pnwkj e).

Julekort I9Il. Et ronantiskjuleka4, der skalforcsti efadercn bela:ssel
ne.t pakker (jutesayer)- .ler er pA yej hjem t sa en.
Dengangi startenaf l9]aaa et drcnte nan ogsdom en bid jul.
(Ponkortsanl i ns i ptilatej e).
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Sdecei iler sesa ebe pel pd KastlupYetl6 rtorcpodvhiotl
qflaJance.

22.november2003- 18.januar 2004
Kastrupg*rdsamllngen

KASTR.UPT'A.IAI{CER
& JACOBFORTLING
I anledning af Krstrupgirds 250-irs jubileun viser
IGsftpgfudcrnfngm
I samarbeJdemcd LokdhiNtorisk
Srniling €l|lrtor udsdllingmedKastrupfaJrncer.
Kr8trup V€rk, hvor frjancerxmblGvftemstifl€t,h.rer naje
s&mm€nm€tl Krstrlpgirds htstorie,idet beggcej€ndommc
vrr opfrrt sf KgL EolbygmesterJscob Fortlin& der p&be
fsjanc&produtrdion€n
i 1755,
ruBmer mera end 100 af de bertmte Ksltrup

nderier af personerfra lsedr€o omlaing
Pl Hovedbibliotekct vis* en mhdre udsdl|hg oE KrshuF
girds hlstorie I hele decembertrtlned.

&ct

ll - De?fuWOg

Hvis du harbilleder,oplysningerellerandetal lokalhistorisk
interesse,
s6henvend
dig til:
Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770Kastrup
Ttf. 32 46 0s 4s
ww\Y.bibliotek.taarnbi.dk
Klik pd Lokalhistorisk Samling
Vi harpublikumsmaskine
medadgangtil internettet
og mange slagtsforskerlinks.
Abringstider:
16.00- 20.00
Mandag
Tirsdag
12.00- 16.00
Frcdag
12.00- 15.00

KastrupgArdssamlingen
ttg\tdt

Plyssen
AmagerStrandvej350:

7a gAnagzztl

&
ttTGJatu4L

qr!^tl

AbentTirsdagtil sondag
1 4 . 0 01-7 . 0 0
Onsdagtillige
14.00-20.00

Permanente og
skiftcnde udstillingcr
Abcnt Lordagog sondag

r3.00r6.00

