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Forsvundne vejnavne - 2. del

Vejnavne i 1926
I 1926 blev ' lanby Kommune
enige med Kobenhavn og andre
kommuner i amtel om a1 Endre en
del vejnavne, der kunne forveks-
les med ligncnde vejnavnc andre
steder i amtet. I Tarnby lbrandre-
des cn hel del gadenavne. Det
handlcr dettc nummcr af Glcmmer
du onl.

Veje med personnavne
Annas 4.116 blev ti l  Spidslodden
og Fannys Alld til Engmarken ef-
ter sam.Ad med grundejerforenin-
gen C.M. Larsens Villakvartcr.
Der var ogsi andre endringsfor-
slag fra grundejerforeningen som
Lindestien og Lindevej samt
Engstien.
Anna og Fanny var ikke lbntasi-
personer men mennesker af ksd
og blod. Anna, fsdt 1876, og Fan-
ny, fodt 1880 var dotre afbrygger
C.M. Larscn. Famy blev senere
gift med dril'tsbestyrer vcd glas-
vrrket A. Fuchs. Brygger Carl
Monrad Larsen var en kendt skik-
kelse i Kastrup i slutningen af

1s00-tallet og i begyndelsen af
1900-tallet. Han overtog i 1872
sin fars virksomhed, Kastrup
Bryggeri, pi Kastrup Verk.
I 1885 fik bryggeriet voksevErk
og C. M. Larsen fik flyttet brygge-
riet til Saltv@rksvej i en ny byg-
ning. Nogle Ar senere indgik bryg-
geriet i "De l'orenede Bryggerier"
og C. M. Larsen fortsatte som be-
styrer i en kort periode. I 1894
kobte han Kastrup Verk og over-
lod posten som bestyrer til sin ssn
Martin. Kastrup Verk kendes i
dag bedst som Bryggergirden og
defte navn menes at stamme netop
lia Brygger Larsen. C. M. Larsen
var endvidere kendt for at v@re en
af initiativtageme til Amagerba-
nen, han sad i Amagerbankens
Bankred og var formand for sog-
neredet fra 1880-1883. Ved sin
dod i 1910 var han desuden for-
mand lbr kommunens bygnings-
kommission.

Et andet Kastrupvejnavn der blev
endret var E.B. Petersens A116
som blev til Peterdals ,4116.
E.B. Petersen var stilter af Ama-
gerbanken i 1903. llan var oprin-
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delig ingenior ved Stor.c Nor.diskc' lclcgraf 
Selskab. E.B. I)etersen sir

mulighcdcr lirr at etablcre en lokal
bank pa AlDager. I lan indkaldle
noglc ma:nd lia de1 "bedre borger-
skab" i  Kastrups l i l  nlodc isi l
hjem den l. l . . januar l9(13. Der Yar
ovennzEvnte c.M.Larson samt l'a-
brikanl Clarl Ir lensburg. kamrncr-
r id og kaplajn Ho)er samr A.
Johnsen. dcr r,ar inspektor ved
glasverket. l)e var al lc cnigc om.
at dennc idi skullc lolcs ud i l ivet
og slillede salllme alicn "Kastrup
Ilank".

Allerede den 9 ma! blcv bankcn
ebnct i  l i . l l .  Petersens hjern i  Vi l la
Strandhoj pi i  Amagcr Slrandvej.
AkliekapilaLen var I(1.(100 kr.
tsanklokalct val l l . l l .  Peterscns
heneliercise. og pcfsonalct bcslod
af l i .B. I)etcrsen og hi ins dotrc l ib-
ba og Sir i ,  en yngfc soster Nino
var bankbud. I 190{r endredc ban-
kcn narn t i l  r \mage|bankcn og
man f l)1lcdc ind i  er bcskedent bu-
l ikslokalc pi Amagcfbrogadc 22.1.
L.B. l)clcfscns Allc ble! sorr
neelnl l i l  l )elersdal AIIc. dcr ogsir
cr fbrsvundel. Petersclal var en stor
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gird i Maglcbylille beliggende
helt nede ved vandet. Den blcv
byggel i 1804 pa ct st,vkke udskif-
tct faelledareal, som blev tillagl
hollendcrne ved udskifiningcn ef-
ter det haftkorn. de ejede i Maglc-
bylille. Girdcn hed oprindelig
llennans Prove cfter den lorsle
eJers lomavn.
Herman Nielscn. sotn han hed. har
vcl sat sig selv pA (rn frove ved at
bygge en gerd udenfor landsbvens
faellesskab. og pA ct stykke felled-
jord som md have veret en provel-
se at opdyrke. Dc 120 tonder land
videresolgtcs slarl til kammcrid
Olrog. son af prcste Peder Olrog
i hollendcrbyen, muligvis er det
preslens fornavD der ligger til
grund 1br gArdens nye navn, Pe-
tcrsdal. Omkring midtcn afdet i9.
irhundlede tilhortc gaden Henry
W. F-errall. Petersdal spilledc cn
central rolle for livct i Maglebylil-
le. Et vidnesbyrd herom linder
man pA Lokalhistorisk Samlitgs
hjemmesidc i databasen med af-
og tilgangslisteme lia perioden
1855-62. 26 gange slAr enten gar-
dens eller Ferralls navn anloit som
arbejdsgiver for ljenestefblk. der
er kommet tii dcn ostlige del af
vores kommune.
Petersdal var en af de forste olie
1-or Kastrup Lr-rlihavn, i 1921 rom-
mede den sidste ejer, labrikant N.

P. Utzon, gerden og dens jorde ef-
ter at have kempet med neb og
kloer inod etableringen af luft-
havncn.

Gru ndejerforen ingen
Gronnelfaves vejnavne
endres
Axel Mcldals A116 blev i  1926 t i l
Irgstrup A116. Denne vej ligger i
grundejerforeningen Gromrehaves
omrAdc. Denne grundejerforening
blev stiftet i 1922 som Birkevang
men skiftede navn 1il Gronnehave
i 1927.
I 1922 blev landinspcktor Axel
Meldal bedt om for denne nystif-
tede grundeicrforening at udarbej-
de et prdckt til regulering af af-
vandingsgrollerne. I ilsyneladene-
de blev sclve arbejdet aldrig ud-
ldd. men Axel Meldal onskede
honorar 1br planlegningen. Det
belob sig t i l  195,00 kr.. Der gik
adskillige ar og trusler om sagsan-
leg for regningen endelig blev be-
lall. Meske som et piaster pe saret
fik Axel Meldal sat sig et minde i
lbrm af en alld opkaldt efter ham.
Men det varede kun et par ir, sA
blev vejskiltct skiftet ud med Ing-
strup Alld.
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Samme grundejertbrening onske-
de i 1934 at andre en raekke vej-
navne, si de alle indeholdt jyske
stednavne: N. C. Breits Alld blev
til Hjallerup Alli og Svend El-
gaards Alld til Jerslev A116. De to
herrer havde begge veret ejcr af
Lojtegird, fra hvis jorde parceller-
ne i Cronnehave var udstykket.
Samme ar blev fr. t,indbergs Alld
til Vittrup Alld. fr. Lindberg
(1862-1931) var frokonsulenl,
gartner, landmand, og hed oprin-
delig Frederik Carl Christian Jen-
sen og skrev desuden digte.
Mogens Bjsns Alle blev til llbro
All€. Hvem Mogens Bjorn var er
det ikke lykkedes at opklare. llr
der nogen blandt vores lesere der

ved hvem han er, sA vil vi meget
gerne have besked.

Et kongeligt stednavn
"Ved Frederik den VII's Minde-
stotte" skiftede navn til Spicas
,{116. Det'gamle vejnavn er s@r-
pr@get og skyldes en statue af
Frederik VII (1808-1863), der
blev rejst her til minde om grund-
lovens giver.
Der var rundt om i landet i begyn-
delsen af 1880'eme blevet rejst
adskillige statucr af Frederik den
VJI, og pa Amage Jnskede man-
ge borgere et lignende minde om
den folkekere konge,

Pe|ers.lal i Maglebyli e.
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Der blev holdt flere moder pA Ny
Kro og Rede Kro. Det blev vedta-
get at danne en komitd med initia-
ti.v'tageren tandlege Vald. Nielsen
som formand, gardejer Ole Jacob-
sen Kastrupgerd som kasserer og
gardejer i Kastrup Chr. Petersen
som sekret@r samt fire andre
m@nd fta Amager. Man stafiede
en indsamling for at fr rejst en bu-
ste af Frederik den VII og skev i
den fo$indelse folgende:
Mange beboere pd Amager har
kjendt den hojsalige Aflode per-
sonlig, han fbdedes jo .jrpvnligl
iblandt os herude og brdgte os I
at elske sin Persoh.red sit i@vne
bramJii Y.esen
I begyndelsen gik det tregt med
indsamlingen, et indl@g imod ini-
tiativet i en hovedstadsavis, skre-
vet al en borger fra Amager, gjor-
de det heller ikke nemmere. Skri-
benten ment€, at Amager mere
trengte til fattighus, arbejdsanstalt
og hospital. Andre mente, at ama-
geme jo kunne se et monument af
kongen pi pladsen foran Christi-
ansborg, nAr de var pi deres
ugentlige lorveture til Kobenhavn.
Men slutbelobet 1000 kr. var til-
strekkeligt stort til en buste.
G6rdejer Svend Petersen skenke-
de grunden, hvor busten skulle sta.

Afsloringen l'andt sted den 5. juli

Gipsbustc af li e.leril.l. yII. i Elisa

1885, Arsdagen lbr slaget ved l.re-
dericia. On aftenen blev der holdt
fest pa Kaslruplund. I de efterfsl-
gende ca. 20 Ar blev der pA grund-
lovsdag den 5. juni lagt en kans
ved busten, men da giveren gdrd-
ejer Jacobsen Bacher i St. Magle-
by dode, blcv der i de elierl'olgen-
de dr kun sjeldent lagt en krans,
og hegnet omkring mindesmerket
lbrl'aldt. Engang i slutningen af
1930'eme blev busten flytet hen
til vores nuverende rAdhusplads
ved et lille anJaeg i den nordlige
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cndc  \ . ( l  , \ r ) ragc r  l - a r r t l c r c j .  l l c r '
blcr Llel r cd er Lr\ l lo\ slcslco i
19.19 rrcdlrgt nri islc dcn sidste
Lrars t i l  i rrc tor gnrn,: l lorcn og
dcrs gircr- l i fedcfik ( lcn VIL Ih
dct nrc | irr lhus bler hrggcl i  1960.
ble\ l)Lrslcn. dl dcn rur i  dlr l ig
stand. l i ' f \  ist l i l  kornnruner)s dcpol
pd N{)f( lrnarksve' i .  I lcl  blcv dcn
llanrnrerncs b)11e (h ( lcl)olcl ncrl-
br|cudlc i  l970 cfl tc.
I l lLstcn \ iu l icmsli l lcl  i  nrange ko-
picr otL sl i l f  l ) landl i l lklct pri  Skods-
bofg si lr l lLofiLrlr.  I)crr \  ir f  si popLr-
l :rrr.  el ( lcrr ogsa blcr rul l ir l t  i  !r iPs.

\, lalhias KrislcnscD hardc cn si i-
dan gipsi l l . \ lobuing i sin harc lcd
l-- l isabclhrl indc pa r\nrtLgcf bfoga-
de. I)cu korn scncfc t i l  N)
KastNplLl ir(1. hvoI dcrt "cndle' si-
rrc dalc pl i  g|xnd al- ir l( lc.

Girdnavne
I)alsgrikls,\ l l€ blc! arrr( lrct t i l  . , \r-
nager r\ l l i .  I)alsgard rur cn giucl.
clcf blc\ udl l)1tcl l ia I r irnbl
larr lshl i  bcgl 'ndelscn al l800-
ta l l c t  l i l  l i r  r b ) \e l .  I ) cn  b l cY  ka ld t
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Ta hyrcj

Dalsgerd fordi den li vcd
"Dalleengen".
I begyndelsen af 1900-tallet kom
N.C.J. Burchardt til Amager som
gartnerelev og efter nogle ir kobte
han Dalsgarden samt yderligcre
jord. Han anlagde her e1 slorrc
gartneri, der beskEftigedc l2
mand samt srsonarbejdere.
Pa de 34 tonder jord blcv der dyr-
ke1 bl.a. blomkalsto og log samt i
mistbanke og drivhusc melonef
og agurker. Men byudviklingen
langs Amager Landevej medvirke-
de til, at Burchardt solgte en dcl al'
jorden i 1920'eme og 1930'erne
dels til byggegrunde og dels til
udvidclse af Korsvejens skole og
bygning af Tekdsk skole. Selv
lllttede Burchardt ind i villaen
Lundo, pi den modsatte side af

Tirnbyvej. Villaen var opkaldt ef-
ter N.C.J Burchardts fodesrcd. Her
er i dag PC-calE.

Gammelgirdsvej blev til Bredskil'-
tevej. Ganlmelgerd var en al'de
&ldre gardc i Tirnby, der blev lig-
gcnde pe den gamle plads sonr
grird nr.9 i landsbyen cfier ud-
skiliningen. Adressen var senere
Englandsvej 294, hvor den li pi
hjornet til Sneserevej ved 'l'arnby

Skole. En skrone fofteller, at en-
gelske sol.latcr boede pi gdrden
undcr Kobenhavns bombardement
i 1807. I)cr var stadig i 190o-tallet
rcster al- den ganle gArd i det
nordvestlige hjome, hvor der var
lerklinede vaegge. Cerden blev
drevet som landbrug indtil 1923,
hvor lamilien Lund ovenog ejen-
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dommen. Der blev snart etableret
en butik med brodudsalg. der ud-
viklcdc sig til en kobmandsforret-
ning. I 1935 kom der desuden en
slagter og en cykellbretning.
Samtidig mcd butikkemc blev der

ogsa drevet landbrug ved girden.
Da 'farnby Torv blev bygget kom
dcr en st@rk konkunent til Gam-
melgirds butikker. Girden blev
revet ned i 1973.

Andre vejendringer
Udover det.ieg allerede har skildret
Glcmmer du blev 1'olgcnde endringer
1926:

Ganrmclt navn:

Amstcrdam All€
Edithsvej
Egcvang
Dllevang
Gronnehave Alld
Gudrunsvej
Gyvel Alld
I lalle Alld
llavnevej
I lvidtjorns All i
Jupiters Alld
l-onborgvej
Neptuns Alli
Peter I Ieises All i
Pilevang
I{odtjorns All6
Skolevangsvcj
Strandvejen (Kas1rup)
Sondermarksvej

i det fonige og dette nummer af
afvejnavne fuldl'ort i kommunen i

Nvt Navn:

Dooms Al16
Lyrens Al16
Poppelvang
Ronnevang
PrEstefelledvej
Arkturus Alld
Kristtom A116
Cypres Alli
Ved Havnen
Cypres Alld
Gemmas 4.116
Uldumvej
Vegas Al16
Brsnderslev All€
Klitrose All€
Thuja Alli
Skolev€nget
Kaslrup Strandvej
Tovegaards AIl6
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Fqdelsvn
Fastelavnen nermer sig med hastige skridt. Den traditionelle tondeslag-
ning med fastelavnsryfteme i Ullerup linder sted onsdag den 9. Lbruar
kl. l6 ved Fegirdsvej pi skydebanerne. IJvis man vil med fra morgen-
stunden rider de l7 flotte ryttere ud fra Ejnar Lindgreen pe Tommcrup-
vej kl. 10.

Patrosruliet ses fastelo\,^rytterc Jia Maglebylille foron nrnnerup Statioh 1924.
Ave6te r@kko: Edv, Christensen, Claus Christiansen, Hans Zigbrandtsen.
2. rekke: Carl Lakjer, Kristine Larsen, Bertha (datteo, Chr. Hansen, Corne-
lius Hansen, Georg Hansen, Maria Larsen, Mary Larsen, Edv. Lakjer, Ole
Knudsen, Albert Hansen.
3. t@kke: Karcn La.sen, Petrea Larsen, Florens, Ole P Larsen,m Georg
Larsen, Jacob Lakjar-
4. f@kker Hans Svendsen, Chr. Steffensen, Svend Thybo, Ejner Christen-
sen. Hans Lakier.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

Tlf.3z 46 05 45

wrnY.bibliotek.taarntY.dk
Klik Pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og marge

slaegtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

16.00 - 20.00
12.00 -  16.00
12.00 -  15.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lordag og sondag
13.00-16.00

Kastrupgi rdssamlingen

"6ftidt pdgftmaget"
&.

''KASIIIRIUP @ILAS''

Abent Tirsdag til sondag
14.00- 17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


