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of Ejvind P, Christensen

Det er altsA svert selv om dct
kurl sker 6n gang om eret - at
skulle skrive om julen i
"Gicmmcr du". For man skal si-
dan passe p6 ikke at kommc til at
gcntage sig selv fia tidligere er.
For jul er jo jul, og det kan der
ikke laves si meget om pa. Dct er
det samme, hvert 6r mad, drik-
ke, gaver, konme fremmed og
hygge sig, eller hvad?

Si i 6r har vi tilladt os at dyk-
ke ned i gamle blade og aviscr
for at finde noget om julehandel,
julemad og julekort - pa Ama-
ger - for 100 er siden. Men da vi
efterhdnden blev mere interesse-
ret i, hvor ganrnel traditionen
mcd at scndejulekot er, mAtte vi
langere tilbage i tiden. Det blev
til "Amager-Posten" decernber
1892 og 1893, hvor vi fandt no-
get om julehandel og julemad
(1892). Dct med julemaden er en
verre roverhistorie, som vist
nok - dengang var et forsog pa
at skrive en morsom julehistorie.
Dengang har man flok syntes den
var hylende morsom, men i dag i

vores tid, synes den Lun at vetc
en smule plat. Men alligevel skal
I ikke snydes for: "Hvorledes
Tom Bob lavede julemad".
Hvem Tom Bob var vides ikke,
men det kan jo 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 danske julekort fandt
vi i Amager-Posten fra december
1893 samt i [edensteende artik-
kcl fra: "lllustreret Tidende no-
vcmbcr 1993" (altsi hundrede 5r
efter). Dct menes, at det @ldste
danske julekort er frcmstillct ca.
t885.

"Ror blot ikke ved min gamle
jul", skrev Peter Faber i sin po-
pulere julevise, og dermcd gav
han udtryk for netop den hold-
ning, der gjorde og gor julen til et
fikspunkt i de flestes tilvcrclsc,
hvad enten de forbinder noget re-
ligiost med den eller ej. Man aner
en smule bek),mring hos Faber,
og dct drilagtige var, at den
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"gamle jul" som alt andet var i
hastig lbrvandling, uanset hvor
krampagtigt ma,1 pruvcde at fast-
holde den.

Et midvintergilde on*ring
fyldte sulefade, en lossluppen
fest, hvor man sogte at unddrage
sig morkcts og dodens magter
det var den "rigtige" gamle jul,
som bondeme fejrcde den en
tladition, man i 1800-Arene ville
tilpasse et samfund, hvor borger-
skabet gav tonen an, og hvor in-
dust en vendte op og ned pa alie
forestillinger om produktion og
forbrug.

Bondemes "legestuer" blcv
droppet, det store edegilde -
denne svelgen i sodt og fedt
blev mere bchersket, og de belg-
sode n€tterc raedsel for de
"underjordiske" blev digtet om til
harmlose historier lbr bom. Al
den vilde lystighed var der kun
"dansen om juletrEct" i sindigt
trav tilbage. Men traditionen
lbrjulegaver oprindelig husher-
rens sma erkendtligheder til bdm
og tyeDde - blev pustet op, indtil
ugeme fur jul var udryldt af et
gave-indkobs-dtual, hvor alle
forvontedes at betenl<e hinanden,
sa vidt budgettet rakte og helst
lidt til. Dcn industrialiserede jul
sneg sig ind, men geme forkledt

som lrn gaturel - eldgammel -
jul.

Ud over slagtere og bagere,
der vistnok altid har haft. seson i
december, var dct navnlig den
grafiske branche, som iarst ojnc-
de de store muligheder. Tryksa-
ger af enhver art og hermed be-
slaegtede,varer som album, visit-
kort, skrivebordsgamiture og lig-
nende blev oprcklameret som
egnede og ikke mindst overkom-
rnelige julcgaver. I 1880'eme
indfofte man den oprindeligt en-
gelske skik at udveksle specielt
trykto julekod, og da Emst Bojc-
sen forct havde lanceret arheftet
"Juleroser" et fomemt hefte for
voksne skulle der ikke si me-
gen oplindsomhcd til for ogsa at
sende "Bgmenes Juleroser" pi
markedet - i owigt redigeret af
Johan Krohn, forfatter til selvestc
Peters Jul allerede en klassiker.
Men forleggeren Bojesen mettc
linde sig i, at litogafen Alted
Jacobsen i 1891 meldte sig med
det konkurrerende "Bmnenes Ju-
lcgave", hvorefter Bojesen bod
under med "Juletid", en lavpris-
udgave af "Bomenes Julcrosei'.
Mcd hvert nyt hefte voksede my-
tologien om .julenisseme, og en-
hver ny juleskik spillede op til
havet om gammeldags jul.
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Fra Amager - Posten
decernb€r 1892 og 1893

7. december 1892

g.Llzn n-@tLt .ctL

tis-!

At Julen nu naermer sig med
sterke Skridt m@rkes ogsaa her-
ude hos os paa Amager, om end
ikke som inde i Ksbenhavn. Der
straaler det ene Vindue st@rkere
end det andet, blot for at fristo
Publikum, og vi skal vittig ind-
Iomme, at mafl maa v@re meget
karakterfast for at kunne modstaa
Fristelsen. Hvad der i Aar mere
end nogen anden Jul bidrager til
at liern}lave Butikeme er det ny
elektriske Lys; man har rigtig
vidst at gore Brug deraf. Gaar
man en Tur ad Ostcrgade
("Strsget") er Synet af de Oply-
ste Butikker imponerende, og der
er vist ikke Mange, der undlader
en Svip(tur) til Byen, da Umagen
lonner sig. Naar man ser, hvor
meget der bliver oftet ved saadal
en Jul for at ggre alt tiltrekkende
og lokkende, skulde man undre
sig over, at det kan betale sig.
Men det er jo Mlengden, der skal
gore det, og de handlende venter

alle et godt Resultat af deres An-
strengelser i Form af klingende
Mont.

Herude i Sundbyemc gor man
ikke slet saa storc Sprel; det et
sikkert en Fejl, at der gores saa
ringe Anstftengelser; thi hvad
skulde der vere i Vejen for, at
Folk lige saa geme kunde kobc
deres Presenter og Genstande til
Julen her i Sundbyeme. De
Handlende vil geme s@lge og dct
mangler sikkert ikke paa Varer -
kun er disse ikke saa flatterende
udstill€t. Det er blevet sagt ikke
en, mcn mange Gange af de
Handlende her, at det kan ikke
nytte at gore noget, da Folk alli-
gevel gaar til Byen; men dette er
en Fejl; lad os gore Sundbyemes
mange Butikker saa tiltrekkende
som muligt, og det vil nok betale
sig. Til Beboeme vil jeg sige:
"Stst Sundbyeme baade med
Handel og Vandel; thi de trenger
til det. Sog vore egne Handlende
fbrst, for De gaar til Byen." Vort
Opraab lyder ogsaa til Oplandetj
stig af og gzr Indkob i SLmdbyer-
ne - det foroger Skatte?evnen her.
Vel har vore Handlende ikke saa
store og ligc Butiker som Ksbcn-
havns, men det er ikke deres
Skyld; de vilde hellere end gerne;
men hvad kan det nytte, naar Be-
folkningcn ikke hj€elpcr til.
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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 Fauishus fot decenber 1893.
"No. 8: For E tra at have bespist Taanby Fatiqhus Beboerc - 55
Pe6oner Juleafkn ned Ok\esteA, Rodl@el Sigtebrcd, Ol og Brcn-
d.\in santJulekase os Puns 36 kr. os 30 orc.
(Foto : Lo kal h is toris k San ling).

Naar man i denne Tid er ude,
legger man Merke til de hvide
Marker - Vinterens Pryd - og
man gleder sig uvilkaarligt til en
hvid Jul, hvilket jo ogsaa er me-
get hojtideligt, men ikke varmt,
Naar man sidder hjemme i den
lune Kakkelovnskrog kan man
sagtens vere glad og fomsjet;
men hvor Kakkelovnen er kold
og de smaa Bom sidder klynken-
de med Blaaliosne Hcnder og
Moderen med Taarcr i @jnene
horer, at hendes smaa Poder er

sultne, der er det ikke behageligt
at tenke paa en 'hvid Jul", og
disse Hjem er der mange af hos
os. Til dcm, der har Raad og Ev-
ne, lyder da dette: "Hjalp, hvad I
formaar lbr at lindre Ngden hos
de Fattige, og lad dem ogsaa
merke, at vor storste Hojtid n€er-
mer sig. Hvis Nogen foler ret for
hvad Fattigdom og Nod vil sige,
da Hjalp; Modtageren vil v@re
glad for selv den mindstc Smule;
det hj@lper alt sammen og 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 resigneret bojer sig fbr den; dc
har ikl<e Mod til at raabe op, men
Nsdcn merkes vistnok mest der.

Tenk ogsaa paa dc Smaa i
Asylet; de erjo allc vore Fattiges
Smaabom, og det er som bekcndt
Bomene, som lider mest i de faF
tige Hjem; de smaa fatter ikkc
Nadens Omfang, men undre sig
kun over, at andre Bsm har det
bedre end dern. Enhver mcd
Raad og Evne stst, hvor I kan,
at I i Sindet kan merke, naar
Hojtiden staar for Dorcn, at det
er en virklig gledelig Jul, vi skal
fejre.

J+lanIE dc-L gfou-

Elofr-

Jeg holder ikde af Tyveri i dct
hele taget, men naar det sker i et
velgorende Ojemed bor man ikke
tage det saa strengt. Som Cud og
hver Mand veed boer jeg nede

hos Bastian Trullesen paa Thing-
vejcn, og der har jeg en udmar-
ket Udsigt til Lergravene; jeg vil
nu blot sporge om en Ting: er det
ikke Synd at lade de stakkels
Czcs gaa ude paa den skaldede
Felled, som jeg vil sammenligne
med Hovedet paa en hojpandet
Mand pad bare Fsdder? Disse
stakkels, uskyldige Dyr fryser sig
ligefrem hclt gule om Foddeme;
det er ligesom med disse rusiske
Gcs, der seelges for 2 Kronet
Parret - de kommer hertil i fros-
sen Tilstand og det uden saa me-
get som med en Fjer paa Krcp-
pen. Er det ikke Dlrplageri? Det
sk@r mig i Hjcrtet - saadan cn
Uf'slsomhed mod de umelende
Dyr. Derfor tog jeg ikke i Be-
tenkning en Dag for Jul, da en af
Lergravsgeessene havde forvildet
sig ind i vores Gaard, at tage den
ved Vingebenet og blerc den ind i
vores Kokken, hvor jeg vcd
Hjelp af en Strikke gjorde Endc
paa dens forspildte Liv.
Gaasen skulde selvfolgelig olies
til Julen; men hjemme hos os har
vi tbr Skik at fejre denne et par
Dage for Juleallen; thi det er saa
kjedcligt at skulle sige Nej til de
rare Invitationer, hvor man faar
saa megen god Mad at spise
krescs skal dor til Julen, selv om
ogsaa Sommerfrakken cller Lom-
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meuhret skal gaa sig en Tur.
Det var en dejlig Gaas, smckfed,
ligesaa tyk som en Hokerma-
dam - Gud ved, hvad det for re-
sten kunde vere af; thi ude paa
Felleden faar de dog ikkc andet
af aede end Croftevand og hvad
der falder af Aa Soldateme; men
det gaar her som andre St€der:
den der laar den magrcste kost
faar det stsrste Korpus.
"Vores" Gaas skulde steges, Jeg
foreslog at scnde den til en Ba-
ger, men det fraraadede min Ko-
ne paa det bestemteste-
"Ved Du, hvorfor, Tom?"
"Ja, Bagersvcndene drikker vel
Fedtct."
'Naeh! du vcd, min Faders Brc-
dersgns Vcn Petersen, han havde
nogle Bderdte, der kjendte No-
gen, hvis Svigcrson giorde det
samme, og ved Dr-r, hvad de fik
fra Bageren i Stedet for Caas?"
"Nej!"
"De fik en gammel Stsvle mcd
Halm i."
"Stegt?"
"Ja med Sver paa."
Jeg maatte indrommc min Kone,
at dette var lbr galt, og vi beslut-
tede at stege vores hjemme, selv
om det skulde vere i en stor Kas-
scrolle (vi bruger nemlig vores
Ovn som Skambstte og den bli-
ver saa renset hver Gang vi har

Skorstensfejer, for saa er kun
q l ' duFmF r ; l h i dF \

"Hor Tom, jeg har saa tuavlt med
Alting, saa du maa Hjaelpe mig
lidt med Madlavningen!"
"Tja," svarede jeg. Jeg kan nu
godt lide at goutere god Mad,
men at tilberede den, er jeg ikke
rigtig inde i, men da min Kone
gav mig en Kogebog at sc i, saa
var jeg svert med. Jeg slog op i
Kapitlct om Caasestegning og
leestc: "Man tager en Gaas ... Det
var jo akkurat efter Kogebogen
som jeg havde gjort, og saa leste
jeg vidcre, saaledes at jeg kunde
Lekticn udenad.
Som en rigtig Kjogemestcr trak
jeg i Skjorte@rmer og smsgede
op. Forst femiserede jeg Gaasen
over med Smor, me o ve, min
Kone opdagede, at jeg havde ta-
get Fejl af den grorure Sabe og
Smorkoppen; saa blev der en
Storvask; jeg fbreslog at ben)tte
Gulvskruppen og Gulvkluden,
men min Kone snappede Gaasen
Aa mig saa raskt, at jeg beholdt
det enc laar og cn Vinge i Haan-
den, og saa lavede hun den til;
derpaa blev den puttet ned i en
stor Cryde, hvorjeg saa blev stil-
let paa Vagt mcd en Stdkkepind
for at pirke Fedtet ud af den ef-
terhaands som den stegte. Dette
Arbejde giorde jeg troligt, saale-
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des at Gaasen til sidst lignedc ct
gammelt Rivejem, men jeg blev
ved, samtidig med, at jeg holdt
mig for NEsen for ikke at lugte
den vemmelige bnendte Lugt ...
"Men hvad F..... Tom Du svider
jo D,rct! held lidt Vand paa den
...!" Jeg tog en Spand dcjl igt
Spinatvissentgrongulviolctfarvet
Vand lige fra Vandposten, men i
min Befippelse vendte jeg Bun-
den i Vejret paa Spanden, saa
Gryden svommede over ... Jeg
troede vores Thekjedel var sprun-
get i Luften tillige med hele
Komfuret, for jeg stod i en hel
Damp. Au! Det hjalp, da min
Kone gav mig en over Fingrcne
med en Ildtang og spurgte om,
hvor Gaasen var henne? - Den
laa nede i en Krog og sundede
sig til jeg skulde havc fat i den
igen ... uh ... men det blev der
ikke noget af, min Kone tog
nemlig Gaasen, mens hun gav
mig en Slev i haanden: - "Rsr dit
Asen!"
"Tak, men hvor?"
"l Rsdkaalenl" Og saa rortc
.jeg; det var for resten et morsomt
Stykke Arbejde; thi jo hurtigere
jeg rorte, des mere sprsjtede
Kaalen over og satte sig i Klatter
baade paa Loft og Vegge. "Ror
langsomt, Tom!" Naada! .leg
skulde da mene, jeg var Hcrre i

mit eget Hus, det manglede bare:
jeg skulde rore langsomt. "Lzeg
en Pind paa lldcn, Tom!" - Det
. , a r  ^ n  a n r a n  ( , ^

Men nu skete et lystigt Under-
verk, Bunden paa Kasserollen
med Rodkaalen gik ud, og at Ind-
holdet spredte sig over Ilden, be-
viste sig ved en underlig sydende
Lvd.
"Tom, Tom, Tom, Du gsr mig
gall Dummcre Mandfolk skulde
man da lede laenge efter ode-
legge Gaasen, smide Rodkaalen
i Ilden og - - saa maa Du passe
,€bleskiverne se nu: saadan en
Skefuld Dej lige paa Panden, en
Klat ,,Eblegod i Midten men
fsrst Smsr i Hullet - horer Du!
Du vender dem med er Strikke-
pind."
Tja! det var nu saadan et trivielt
Arbejde D€j og ,€blegrsd;
Smor og Strikkepind Mutter cr
nu hellcr ikke sparsommelig an-
lagt, mente jeg, og jeg tog uden
videre en Krukke gammelt Fedt
Aa i Foraaret, naturligvis mens
Mutter ikke saa det (hun var owe
hos Rullekonen og hente en Stok
Nattrojer) og saa bagte jeg Able-
skivcr, men ikke med ,rEble-
grod - neh, Aftexling skal der
vere: forst tog jeg smaa Stumpcr
Osteskorper, saa et Par Polse-
stykker eller lidt Leverpostej, saa

Qlza*a dz a. ll - Oea"ds. 2003



l0

lidt engelsk Salt eller en Theske-
fuld Grsntaal, men uheldig, som
jeg altid er, kom Mutter bag paa
mig og opdagede en iEbleskive
med Overskeg - jeg havde nem-
lig, uden at vide af det, kommet
en Stump af en garDmel Uldtroje
i en saa var det galt igen og dc
var i Hastvzerket heller ikte rigtig
bagt, thi da Mutter anbragte en i
Ojnene paa mig, maatte jeg ska-
be den ud med en Kniv; selvfol-
gelig smed jeg eD efter hende
igen, men den gik lige ud gen-
nem Kokkenvinduet 05 Are Ex-
traudgift) -
"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 Ko-
gebogen og lest om Kadofl'el-
mos, duede jeg ilte mere til at
lave Mad ... jeg blev rcnt ud sagt
kasseret, og mine Kone var i alt
andet end Julehumor - og Jule-
maden var nu heller ikke lige ef-
ter 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 desfor-
uden ogsaa Mas nok med at lave
Penge til denne.
Nu har vi Nytaar. Da jeg Nltaar-
saften 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 Hu-
mor; jeg sprang ud af Sengen og
nabte: "Tom Bob lange lcnge
leve!" "Vil Du nu holde Botte,
dit forbiCrede Asen, og komme i
Seng i stedet for at staa der i den
bare Skjorte og faae Gaase-
kod!" det var naturligvis min
bedre og storc Halvdel og saa
maate jeg lystre. I Kojen laa jeg
saa og udmalede min store Frem-
tid og kom til det Resultat, at
Amager kunde vlere meget dej-
ligt, naar der ikke var et saadant
nedersachsiks "Rodehul"; men
det kan jo forandre sig.
Nu vil jeg kun onske Alle og En-
hver et gladeligt Ny'taar! Jeg var,
er og bliver den stadig geml,tlige

Tom Bob.

Lordag den 16. december
r893.

Do-nLk-- 9.J---
harl.

Dct or en smuk Skik at onske
hinanden glodelig Jul og godt

Qlzaarzn dz a, ll - D<4e4'/<, 2003



l t

I

I
l '

I

Julekon 1911. Sdledes kunne etjulekort ogsA se ud dengang.
Neel og OIe Olsen sendte en julehilsen til fanilien pd gdrden Aldertuile" iSt.
Masleby. Som det kln ses, var postko ets fo8ide etIotosrof af Neel os Ole Ol-
sens sdrd, der m pA Tdmby Felled - det nuvoende Olklabriksvej ca. onkrins

(P ostkortsaml ins i privatej e).

Nytaal men medens man tidlige-
re som Regel nsjedes med at ud-
vexle Onskeme mundtlig, er det
nu bleve! Skik at sende sine On-
sker til mange Flere, end man
kan overkomme at afl@gge per-
sonlig Visit. Paa den Maade er
Lyksnsklingskortene fiemkom-
ne, og de benlttes nu i en Maa-
lestok, som staar langt over, hvad
man almindeligvis t@nker sig. Et
enkelt Firma i Kjobenhavn, L.
Levison jun- driver saaledes en
ganske betydelig Industri i denne

Branche, der ikke alene brsdfs-
der en stor Mlengde M€nnesker
Aaret rundt, men ogsaa giver vo-
re sto$te Kunstnere Lejlighed til
at tilvirke noget Sksnt, der samti-
dig med at Lykonskningen over-
bringes tillige aflokker Modtage-
rens Beundring over det lille
Kunstv€erk, Lyksnskningen over-
bringes paa.
Levisons Kort har de senere Aar
lundet en ganske betydelig Af-
setning og iaar har Firmaet atter
bragt en hel Maengde nye Kort
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med smukle Motiver i handelen,
som lige saa sikkert som dcrcs
Forgeengere vil vinde livlig Eftcr-
sporgsel. Der findes Billcdcr fra
neesten alle bekendte danske
Kunstnere, og at ftemheve noget
enlelt er en vanskelig Ting, da
der findes nogct for enhver Smag
og til Enhvers Kobecvnc lige
fta l0 Ore til kr. 15,00 lige fra
Paul FischeB elegante Salonbil-
leder til Lindeburgs morsomme
Karikaturer. Skulde vi pege paa
enkelte for Amageme serlig inte-
ressante Kort, saa skulde det da
vere Molsteds smukke Marinc-
billeder (han er jo cn vclkcndt
Personlighed i Dragor) og saa et
par Amager-Billeder af Exncr
samt Poul Fischers Fralscrcns
Taam med det gamlc og dct nye
Aar. Endelig findcs dcr nogle
Kort med Holbcrgske Deviser og
nogle i Stik fra Chr. 4. Tid, som
anbefales til dem, der sacttcr Pris
paa noget originalt.
Paa hojdc med Levisons Kortin-
dustd staar samme Firmas Fabri-

kation af Billetpapir, Korrespon-
dancekort og Konvolutter. Sorti-
mentet heri omfatter flere Hund-
rede forskellige Dessins i .€sker
fra 50 Ore til 50 Kroncr pr. Stk.
Som noget afdet eleganteste maa
fiemheves "Columbus" Asker-
ne, der indeholder Papir og Kon-
voluter, ,speciclt fabrikeret fbr
Verdensudstillingen i Chikago,
hvor Firmaet Levison erholder
hele to Medaljer. Men ellers fin-
des for owigt en hel Del origina-
le fine Nyheder, hvoraf frehaves
dc rode Postkasser, som i lor
giorde saa stor Lykke, og en Mi-
niatur-Vejviser, der mcd lndhold
af crcmfarvct Billetpost og tilsva-
rcnde Konvoluter leveres for cn
Bagatel af I Kr. og 50 Ore. Alt
sammen dansk Arbejde, og det
kan ksbes hos os selv baade
paa Christianshavn og Amager.
Vi kunne trygt anbefale Enhver
at lbrlange Prgver af Levisons
Artikler vi er sibe paa, at ln-
gcn undlader at kobe deraf. Og
husk paa: det er alt sammen

Gl aodelig Jul!
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tulekon lra 1909. En julehilsen fra en fanilie i St. Masleby tit en anden.
Tesnercn af dette jutekort et sikkert bleyet inspireret af de fonte Wskibe,
"Zeppelineme", der btey konstrueret af den tyske greve Ferdinand 1'on
Zeppelin. Sta ede onk. 1895. Den forste "Zeppeliner" - I2 13 -foj dog
forst orer Kobenhan - for at tande pA Kqvermarken - den 18. Septnber
1912.
(Postkortsanl ing i pnyatej e).
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Julekort 1911. Motiyet er hentet i et afJulius Exnets kendte Anagetuileder:
'' Kusin e r besoger ddbsbame t ".
(P os t ka rtsanl inE i pnwkj e ).

Julekort I9Il. Et ronantiskjuleka4, der skal forcsti e fadercn bela:ssel
ne.t pakker (jutesayer) - .ler er pA yej hjem t sa en.
Dengang i starten af l9]aaa et drcnte nan ogsd om en bid jul.
(Ponko rts anl i ns i ptilatej e).

6kd.&et da w. ll - De.?'v/et 2003



Sdecei iler ses a ebe pel pd Kastlup Yetl6 rtorc podvhiotl
qflaJance.

22. november 2003 - 18. januar 2004
Kastrupg*rdsamllngen

KASTR.UP T'A.IAI{CER
& JACOB FORTLING

I anledning af Krstrupgirds 250-irs jubileun viser
IGsftpgfudcrnfngm I samarbeJde mcd LokdhiNtorisk
Srniling €l|l rtor udsdlling med Kastrup faJrncer.
Kr8trup V€rk, hvor frjancerxm blGv ftemstifl€t, h.rer naje
s&mm€n m€tl Krstrlpgirds htstorie, idet beggc ej€ndommc
vrr opfrrt sf KgL Eolbygmester Jscob Fortlin& der p&be

fsjanc&produtrdion€n i 1755,
ruBmer mera end 100 af de bertmte Ksltrup

nderier af personer fra lsedr€o omlaing

Pl Hovedbibliotekct vis* en mhdre udsdl|hg oE KrshuF
girds hlstorie I hele december trtlned.

&ct ll - De?fuWOg



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet al lokalhi storisk
interesse, s6 henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf. 32 46 0s 4s

ww\Y.bibliotek.taarnbi.dk
Klik pd Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til internettet og man-
ge sl agtsforskerlinks.

Abringstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Frcdag 12.00 - 15.00

KastrupgArdssamlingen

ttg\tdt 
7a gAnagzztl

&
ttTGJatu4L qr!^tl

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftcnde udstillingcr

Abcnt Lordag og sondag
r 3.00- r 6.00


