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Forsvundne veinavne - l. del

De kornmuner, der elter kommu-
nalrefonnen sl6s sammen til 6n
storkommune, lAr blandt andet det
prcblem at endre sammenfalden-
de vejnavne. Dct problem lar
Timby kommune sandsynligvis
ikke, men der har tidligere vaeret
nok at tzenke over ved navngiv-
ning af de mange nye veje, der
specielt fra 1920'emc blcv anlagt
i takt med befolkningstilveksten.

Et stednavneudvalget blev nedsat
af staten i l9l0 for at indsamle
stednavne og ridgive herom ogsi
med hensyn til stavemide. Timby
Sognerid anmodede i 1926 udval-
get om hj.elp til navngivning af
vcjnavnc. Udvalgct scndte cn for-
tegneise over de gamle stednavne
fra sognet ud fra matriklen lra
1682 og udskiftningskort fra
1811. Nogle af af disse gamle
stednavne genkendes i bl.a. Bre-
dagervej, Brcdskiftevej og Vecl
Diget, som i ovrigt oprindeligt
hed Digevej.
Mange vcjnavnc i kommuncn cr
forswndct gcnncm tidcn, noglc
skyldes navncncndring, andre at
vejene er forsvundet.

Som oliest er navneendringeme
sket i forbindelse med samord-
ning af nabokommunemes sted-
navne, man ville henned bl.a.
undgd fejl ved postomberingen.
Timby Kommune ssgte i mange
sddanne tilfalde hjelp og godken-
delse til vejnavneforslag hos Ko-
bcnham, nernlig Fiiellesudvalget
angeende Gaders Benevnelse.
Dette udvalg blev nedsat i 1874
for at aflaste forvaltningen, da bo-
ligudviklingen kraevede flere og
flere nye veje og dermed ogsi
navne til samme. Udvalget bestod
af fire politikerc, der behandlede
vejnavnefbrslagene og sendte de
valgtc vidorc til lbrvaltningen.

De offentlige veje i Timby Kom-
mune blev navngivet af kommu-
ncn, de private vcje pi forslag fia
grundcjerforcningeme, der ind-
sendte disse til kommunen til god-
kendelse. Reglerne herom ster i
kommunens vejregulativer, hvoraf
dcn a:ldste vi kcnder til pe Lokal-
historisk Samling er fta 1925.
Men som det vil fremgd afneden-
staende, fik grundejeme ikl(e altid
det sidste ord.
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Yegter Niels Poulsen, der har
giret narn til lr,egteryangen.
Hatl wr fodt i Sl'etise ca.
1885 og ttode i Kasttup ca.
1 9 1 8 .

Der findes fgrst kort over kommu-
nen med gadena\4rene pa fra om-
king 1936, og det medtager end-
da kun Tirnby og Kastrup. Ud-
gangspunldet for at finde place-
ringen af de eldste navngivne vc-
je har derfor vaeret matrikelnumre
der er med i Amager Vejviseren
f ra  1918.

Be eldste sadenifii
I 1910 udarbejdede Kommundn-
genioren i TAmby en fortognelse

over Kastrups gader og husnumrc
samt cjernc/eller husfaderen. I
denne fbrteglelse har han rettet
l'olgende gadenavne, miske som
et forsog pa en olficiel korrekt
gadefortegnelse. De endrede ga-
denavne var iolgende:

Smedegade rettet til Stationsvej,
nuveerende Vod Stationen
Redhusgade rettet til Kastruplund-
gade, det ma vere den nordlige
del af Kastruplundgade, hvor
Kommunens forste rAdhus blev
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placcrct i Kastrups gamle skolc i
1907.
Engvej rettet til Kastruplundsga-
de, det mi vere den sydlige del af
nuv.erende Kastruplundgade.
Gl. vcj rcttet til Kastrupvcj, de1
vil sige den nordlige del af
Kastrupvej indtil Saltverksvej.
Kastrup Bywej rettet til Salt-
v€rksvcj, stykk€t fra Kastrupvcj
til Amager Landcvej.
Skottegardsvcj rettet ril Salt-
vzerksveJ.
Sondennarksvej til Skojtevej,
(Sondennarksvej modsetningen
til Nordmarksvej).

Forvirringcn brcder sig, nir man
samtjdig scr i Amager Vcjviseren
ha 19l0 og 191 I, hvor flere af de
nevnte vcjc ikkc er med, og pcr-
sonerne lia l9l0 fortegnelsen bor
pi en andcn vcj. Sd hvilken der cr
den koflektc set med datidcns oj-
ne er svitr at sigc. P6 vegterens
GanS bocdc vegteren Niels Poul-
sen i l9l0 fbrteSnelsen: mens han
i l9l0 vcjvisercn bor pi Nordrc
Bygade som i 1910 fortegnelsen-
og Amager vejviseren l ia
1915/1916 heddcr Nordmarks-
vej. Vzegtergangen cr genopstaet i
ibrbindelse med bygningen af
Vreglerparken i 1986-88, oprinde-
lig hcd vcjcn Syrefabriksvcj.

Samrnenhldande velnamr
I Timby var som i Kastrup en
Smedevej. Som nevnt blev Ka-
strups Endret til Stationsvej,
mcDs vejen i Temby blev til Sme-
dek:ersvej. Begge steder har der
ligget smedje, i Temby la de tre
davcrende. smedjer (i slutningen
af 1800{allet) langs Englandsvej.
Det kan derfor undre at vejnavnet
blev bibeholdt her og ikke i Ka-
strup, hvor smed Fogelsksm har
veeret aktiv germem 1goo-tallet.
Der var ligeledes KJostr@de bede
i Kastrup og Timby i hvert fald
indti l 1918. BeSge steder har der
ligget kroer. I Krostrede iKa-
strup var der kro fra ca. midten af
1700{allet til 1890. Den sidste
kromand vat Hans Cjertscn, der
opgav sin bevilling i 1890 til for-
dcl for det nyopfbrtc traktorsted
Kastruplund. Lunden var blevet
anlagt som park omkring 11i00 af
ejeren af Kastrupgard Ole Tonder
Lange. I Timby var der kro og
hsker pA Englandsvej 328 indtil
omkring 1820'eme, hvorcfter ste-
det alene blev drevet som hsker
eller kobmandsforretning. Til
gengeld kom der sd kro i dcn
gamle f'attiggard pA den modsatte
side afvejen neesten 100 er sene-
re i 1920.
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Sne.leketlej. tidl Snrcdevj, 1983. Foh: Ku|r Iruuqnnl, A\kryerbh.let.

Kastrups Krostrirde er bibcholdt,
mens Krostirde i Timby i 1915
blev til TAmby Stracde og om-
kring 1930 Vestre Bygade. Tem-
by Str.ede gik fra dava:rcnde Kir-
kcvcjen nu Englandsvej og hclt
ned til gadckaret.
Der var ogsi to Mcllcmveje i
kommunen, de blev endrct i
1926 til Bredagervej i Kastrup og
lil Oliefabriksvej i Timby.
I svrigt blev Timbywej, - dcr i
l9l5 blev kaldt for Kirkcvcjcn
men Tembyvej i  bede l9l0 og
|918! - t i l  Englandsvcj og TArnby

Byvcj blcv til gengeld se til
'l-irnbyvej. Bcgge aendringel ske-
tc i lobct al l920'erne.

Landshyernes velnavne
I landsbyeme Tommerup og Ul-
lcrup cr dc fleste af vejnavnenc
lia begyndelsen af 1900-tal let
blcvet &ndret. Navnenc cr fundet
i Amagcr Vejviseme fia l9l0-
I 9  3 .
I 'l-ommerup 

cr Gadek&rsvej blc-
vel til Skelgirdsstraede. Gyden er
fbrsvundct, rnen var indtil 1957
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en dcl af Ugandavej, de tilbage
vlerende ejendomme ligger op til
Englandsvej i dag, Englandsvej,
der indtil 1957 kun gik til Lojte-
g6rdsvej, fik samme ir sin nuvie-
rende linjetoring. Tomrnerup Kir-
kcvcj, der gik fra Tommerupvej
rnod nordvest til Lojtegirdsvej
svarer nogenlunde til nuvaerende
Hsgsbrcvej. Tommerup Nordre
Vej er en del af nuvaerende Torn-
merup Straede. Tommerup Strand-
vej blev forst endret til Marokko-
vej omkring 1930 og endelig efter
leengere tids protester fra bcboor-
ne .endret til Ugandavej i 1937.
I Ullemp blcv Ullerup Strandvej
til Frieslandsvej omkring 1930 og
Ullerupvejen til Tommerupvej.
Maglebyli1lc landsby forsvandt
helt i 1969/70 efter l1ere ekspro-
priationer i takt mecl lulihavnens
uclviclelser. Tilbage er kun et min-
dc i form af et vejskilt: Magleby-
lille Byvej. Foruden den vej var
der omkring 1918 folgende veje i
landsbyen: Maglebylille Mark
hvor kun Jens Villadsens Fabrik-
ker havde adresse. Maglebylille
Strandvej (Amager Strandvej),
Maglebylille Straede, Mag1cby1ille
sondre Bivej samt Maglebylille-
vel.

Frrvekslinger
I 1909 ansogte Tdmby Villaby
sogneredet om tilladelse til at
endie villabyens gadenavne til
hollandske navne nemlig: Otto
Liebes A116 til Jans ,4.116, Volmer
KjErs A116 til Gerts A116, Th. Jen-
sens A11i"til Dircks A116, Skole
,4116 t i l  Wil l iams A116 og Enig-
heds ,4.116 til Treins A116. Grund-
ejerlorenjngen argumenlerede
med, at Enigheds Alli ofte blev
fbrvekslet med en vej af samme
navn i Bronshoj, og'l'h. Jensens
A116 med H.C. Jensens vej " hvi l
ket i mxnge tilftelde har med1oft
Ulcmpcr vcd Post og varcforscn-
delser" som foreningen skrev.
Desuden var Skole A116 et misvi-
sende navn! da der ikke ld en sko-
lc hcr, og sandsyiligvis villc dct
hcllcr aldrig ske, sclvom der vcd
villabyens grunclleggelse var pla-
ner herom. I stedet kom der et
plejehjem pA den tomme grund.
Samtidig papegede grundejerfore
ningen, at man i Klbenhavn gen-
nem de senere Ar havde givet be-
stemte kvafterer navne fra ensar-
te.le grupper, hvilket lettede bor-
geme, nir de skLrlle finde vej.
Dcrfor havdc nran fulrdct frcrn til
dc hollandskc pcrsonnavnc. Mcn
sogneredet bed ikke pd dcnnc
gang, ld$t i  1930 hvor Skole ,4116
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vestefilEade tidliserc Krcstrcde thed kobnandsbutikten, hwr der Ior sndft 2A0 dr
siden ogsd nt kra. Cd. 192A.

blcv ti1 Pyrus A116 efler lbr.slag fra
sognerAdet. Seks 5r scnere blev
Th. Jensens A116 til Latyrus Alld
eller alistemning blandt grundejer-
lbreningens medlcmmq. Man
stcmtc orn folgende forslag: Mira-
bella A116, der fik 0 stenrmcr, La-
tyrus A116 9 og Balsam A116 2
stemmer, 12 onskede at bibeholde
Th. Jensens ,4116. Th. Jensen var i
ov gt lbmand lia 1900-1905 for
Orlogsveerft ets byggelbrening der
grndiagde Timby Villaby. Be-
g1urdelsen for at 2endre navnet
kom denne gang fra sogneredet.
Et nyt kvarter ved lufthavnen
skulle opkaldcs ofter kendte fly-
verc - og et af de nye vcjnar'ne

Kofoed Jensens ,{116 kunne for-
veksles lned Th. Jensens ,4116, og
dermed ikke godkendes afFeelles-
udvalget i Kobenhavns Kommu-
ne. Derfor blev navnet endret
denne gang. Pi samme tid blev
Enigheds A116 til Ambra A116 -
altsA navne 1ia planteverdenen i
Timby Villaby.
I 1922 foreslog ejeren af Come-
liusminde i forbindelse med ud-
stykning af grundc samme sted 3
navnc til nye veje : Comeliusmin-
devej, Bastiansmindevej og Ole
Corneliusvej. Det sidste blev
acndret mellem 1942 og 1945 til
Risbyvej, miske p.g.a. navnesam-
menfald med Comeliusmindevej.
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lufthavnsudvidelser
I 1921 fik 3 nye veje i Maglebyle-
je Villaby navno nemlig Geert-
sens A116, E.B. Petersens A116 og
Thyges A116. Hvern Geefisen ref'e
rcr til ved jeg ikke med sikkerhed,
muligvis girdcjcr Cjertsen lia
girden Ved Diget. E.B. Pelersen
var stifter af Amagerbanken og
Thyge var fisker i Maglebyleje,
hvor havnen ogsi kaldtcs Thyges
Bro. E.B. Pl-terscns A116 blev i
1926 rendret til Petersdals A116.
De to sidstnevnte veje forsvandt
med lulthavnsudvidelseme et par
er efter besEttelscn.
I 1922 ansogte Kaslruphoj grund-
ejerlbrening om godkendelse af
1lg. vejnavne: Kastruphoj A116,
Sohoj 4116, Stcnhoj A116, Sydhoj
Alld, Nyhoj A116 og Solhoj A116.
Gmndejerlbreningen havde taget
hensyn til at fA navnene "sted-
kendte og ensarlcdc". Disse veje
tbrsvandt i 196l herved forsvandt
ogsi Il7 parcelhusc. eksproprieret
til lufthavnen "til en vis grad
fiemkaldt af bcboemes klager
over stdj og forurening fra jct-
maskineme" som Karl Pedcrscn
skrev i Vclkorlmen til Tirnby
Konmune. Tilbage i dag stAr en
li1le resl afNyhoj A116.

Kradttfr rnsvej og Kastrupge.dsvej
I slutningcn af 170o-tallet blev
nuvrErende Arnager Strandvej rn-
lagt i lbrbindelse med bygning af
noglc krudtmagasiner, derfbr blev
vcjcn kaldt for Krudttdmsvej. Dcn
del af vejen, dcr horte til Timby
Kommune. icndrede i 1926 navn
ti1 Kastrup Strandvej, muligvis i
lbrbindelse rncd at Timby Kom-
mune oveftog den fra staten. I
1932 blev vcjnavnet i Timby
Kornmunes clel endrct igen, ltu
efter godkendelse fra Facllcsud-
valget angdende Gaders Bcnaev-
nelse. Denne gang til dets nlLv,e-
rendc Arnager Strandvej. Men den
rest af den oprindclige vej der er
bevarct i Dr'agor Kommune har
ogs:i bevaret navnct KJudttimsvej
KastrupgArclsvej gik oprindelig lia
Saltvcrksvej til Ved Diget. I slut-
ningen af 1940'eme blev Kastrup
vej lbrleenget fra Saltvierksvej og
overllodiggjorde hermed Kastrup-
gardsvej. I stcdct blev en mindre
vej, der gir vcst-ost ved siden af
KastrupgArd, anlagt so1n Kastrup-
gArdsvej.

Forslaq der ikke hlevtilnoqet
Ejeren af grundene hjomct af Sy-
refabiksvej og Kastrupve.j, tom-
remester Ejner Christensen lbre
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Skole Atb senerc P!ru! Alti. Til hoire ses sru den hror nan oprindetig havde pdtenkt

ek skote, i stedet kom der pleiehien. Ponltui ,a TArnby Villaby, ca. 1946

slog i 1937 at kalde to n)?rojekte-
rede veje her Argentumve1 og Au-
rumvej : latinske udtq,k for solv
og guld. Det blev afvist af sogne-
radeL der sendte forslagene ind til
fellesudvalget med folgende for-
klaring: "Da di.sse navne mii an-
.ses for mindre heldige og man i
det hele taget anser det Jbr rat-
skeligt at frnde gode brugelige
|ejnarne inde ,for gruppen "Ke-
miske Natne" har sognelddet
|edtaget i distriktet ost for
Kastrupwj og nord for &rlncerkt-
wj i stedet Jbr kemiske uavne at
anvende navne af gruppen "tne,

blomster og plantenavne". De lo
naevnte navne foreslas benzevnt
Balsamvej og Salvievej"- 69 56-
dan blev det.

En pofior skev i 1943 til sogned-
det"i hdbet om at kunne gkede og
gavae" og under indtryk afbesaet-
telsen lblgende:
"...tilladerjeg mig at fremkomme
med en tonke jeg /ik under luft-
alarmen i naL Kastrup er jo ble-
|et bekendt viden om pd grund aJ
sin luJihavn tnr det ikke en ide
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yderligere at propogandere red
et nyt gadenarn "Flyrel\aenget"
Jeg ved der er LuJihavnsvej men
rcnt umiddelbart synes jeg Fly-
vervenget ville.fbrtelle over land
og by om Kastrups betydning og
sd synes jeg det lyder sd hygge-
ligt Beder Dem undslcylde sd-

fremt mit brcv er uden intercsse
men det er velment. tErbodigst
portar tr/erner Sarensen."
Kommuneingenioren har pi bre-
vet skrcvet "Vi har jo Flyvervej.
Besvaret pr. teleJon" Dethar ikke
atholdt Vemer Sorensen fta at
komme med endnu ct forslag et
par meneder senere, samtidig
med at han tilsyneladende ikle
kan huske det praecise navn pa
hans tidligere foNlag.
" Hojt@rede Kommuneingeniar-

De kan tro De gledede mig ted
ikke uden videre at negligere mit
gade avnsfolslag fltr nylig (om
Flyvervej) Og jeg besluttede at
om jeg en anclen gang knne gle-
de igen ville jeg gore det for opti-
mismen leve. Hvad om der i dercs
kommune kom et gadenaw som
Flag Alli ? Hvis kommunen ville
ofre en 6-8-10 lidt .llolte .llagmd-
ster da var naget nyt og Jbstligt
muligt. Til hverddg vimpler, rigti-
ge.flag til.fert. Vi danske slcal kz
re at Jbste. l/i skal gLedes sam-
men ved at gLecle hverandre for

alle tilhorer vi Familie Dan-

I hdb on ikke at bliye misJbrsfiet
og regnet Jbr pAtengende beder
jeg wnligsl ingeniore tale mecl
sognerAdet deron, sdfremt ta -
ken synes den brugbar, ellefi be-
nyt kutr papirkurven. ,Erbo-
digst.. ." .
Komrnuneingenioren havde med
rodt understrcget papirkwven,
men sandsynligvis p.g.a. disse
morsomme lbrslag er brevene be-
varet.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse. si henvend dig til:

Lokalhistorisk San ing
Kamillevej 10
2770 Kastrup
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www.bibliotek.taarnbydk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
shgtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen
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''KASTIEIIflP @ILAS''
Abent t rrsdag trl sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


