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En hiindverker pd valsen
Mange har holdt ferie i udlandet,
om ikke i 6r sa pe et eller tids-
punkt. Det tager vi som en sclvfol-
ge i dag og har gjort det i dc sidstc
mange eftier.
Det store udland oplevede de fier-
reste i det 19. erhundrede, mcn
hAndvierkssvende pi valsen kunnc
komme vidt onrkring. Det gjaldt
ogse fbr tomrersvenden Dirch Olc
Jacobsen, der 19 ir gammcJ tog pA
valsen gennem Europa fral878-
11180. Flere af stedeme er vcl-
kcndtc turistmel i dag.
Dirch Ole Jacobscn anlagde sene-
rc, i l8ll5, Kastruplund. Stedet var
oprindclig en lille lund, som horte
ind under Kasfupgards jordc.
Dirch Jacobsens far, Olc Jacobsen,
kobte i 1875 Kastrupgerd.
Brevene er skrevet til Dirch Ole
Jacobsens bror, Jacob. Den omtal-
te Mikkcl cr ligeledes hans bror,
dcr senere blev ejer af Kastrup-
gird.
Brevcnc gcngives her i uddrag, og
cr for forstielsens skyld rettet fbr
stavefejl.

Horchheim d. 7/9 1878
Ka:re Broder!
Nu er jeg koftmen her op i 'I'ysk-

land og har.det meget godt, her er
heget smukt.... fi sejlede op ad
Rhinen .[ra Koblenz og det var en
dejlig Tur at opleve saaledes at
hate Land paa begge Sider og det
noget sotrl var sfiukt, lhi snart
stod de stejle Klippev.cge lodret
op lige ud til Rhine , og snart
saas sm kke LdndsByer. Hist og
her laa Ruiner af gamle Borge,
nen smukkest var dog de Villaer
<tg Skttte, sonr ogsaa laa langs
med begge Bredcler.
.la jeg skriver vi, og det kan du vel
ikke vicle, hvorclan det kan vere,
dd jeg rejste alene hjemme Jra.
Men da jeg kom til Hamburg, sea
trafjeg paa en dansker, og vi er
blevle enige om at rejse sammen,
og vi kommer rigtig godt ud afdel
sammen. Det er et rtglig linkl
Men;teske, og han har ogr^aa godt
ned Penge med sig, og aJ ham har
jeg naaltet laane 20 Kroner, .for
nrine er shtppen op.
Jcg har skreven til Mikkel, om han
vil hesorge de Penge som du og
han vilde give mig, og saa siger
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du nok til ham, at han maa sorge

for, atjegfaaet dem i TYdske Pe -

ge, for ellers kommer jeg til at ta-
be en 20%o, og del er dog temmelig
meget.
Nu har jeg ikke mere denne gang,
du Jaaer have Resten til gode, for
der ikke saa lidt, men jeg har ikke
rigtig Lyst til at sldw, og clel er da
heller ikke saa tnderligt, det er jo

nu lidt uvaht al Arbeide og saa
bliver nwrrjo tr@l og saa ved du nok,
naanrmn kommer hiem og er trael,
er der ikke nogen lyst at Sbive
Nu veere du og din Kone
hilset paa det venligste

fra din Brocler
D O Jakobsen
Jeg har det godl og er rask og del
vil jeg ogsaa okske at hare frajer.
Skriv snarl til mig
Mht adresse er:
Tsmmersvend D O Jakobsen
Siebenborn Gasnierth:
Horchheim bei Koblenz
Tyskland

Paris d 7/12 1878
Kere Broder!
Nu maa jeg allerforst skPndq licll
paa dig, .for du kunde nok have
sendt et Par Ord til mig, on ikke
andet, saa kunne der nok have ve-
ret Plads til at l@gge en lille LaP i
et af Mikkels Brere, som stadig
skriwr til mig.

...,...-Jeg har nu v@ret i Pais lidt
orer en Maaned og har ogsaa set
mig noget om, jeg har veret incie i
Notre Dame, som ikke fengslede
m Oje i nogen slor Grad.
oPercen er eI megel storartet Te-
ater al se til ude .fra og meget
smukt. Vi har ogsaa litaet Billetter
dertil og ,kal paa Manrlag Aften
ind og se hvor .fint cler er indeni.
Ellers er Paris en slor og smuk BY
med mange Fornoielser. Thealre
er her da en masse af.
Jeg har haft arbejde i den norske
Aftleling men./br Ojeblikket har vi
intet, Vi el lovet at Jaae Arbejcle
der igjen i nesle Uge, nu el det
nesle af Udslillingsgenslandene
ihdpakket og en slor Del kd e

Paa Grund af, al jeg har mange at
skrive til.faar du ikke mere denne
Gang, me jeg slutter fiit Brev
ned en hjertelig Flilsen til dig og
din kone i Haab om aI i begge er

Dih Broder Dik Ole Jakobsen
Det med.folgende Photographie er
min Kammerat og mig vi er tagen
af i Paris, som rejsende Tommer-
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Pa verdensudstillingen i Paris blev Tivolidirektor Bemhard Olsen inspi-
rcret af den svenske afdelings opstilling affolkekultur til at lave en til-
svarende i Ksbenhavn eret efter.
Bemhard Olsen "befolkede" en stue fta St. Magleby, som det ses pa bil-
ledet. Det blev beg).ndelsen til Dansk Folkemuseum, som senere blev in-
tegreret i Nationalmuseet.

Basel d. 14 Brev hjemme fra det lille Dan-
(resten afdatoen Latn ikke lceses) mark, ja saa glemmer man hvad

Kere Broder! Moje Dagen hdr bragt og sin
.....du nok buntle ide, hvor gerne Trethed som til fider kan vere

jeg ilde have Brev /i.a dig, Jbr det ganske god.
er nu ikke hver Dag, det er lige Ja du skal rigtig have Tak for dit
morsomt at vere i Udlandet. Men Brer, og jeg skal ikke glemme alt
naar saat man kommer hjem om sammen, som staaer deri. Meget
AJienen og skal have sin Aftens- nyt har jeg ikke at fort@lle dig, thi
mad, og saa der er kommen et endn hal jeg daarlig set Basel,
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fodi jeg gaar hrer Sondag paa en
Tegneskole ogsaa om det var
Langfredag og 1t!9 Paaske Dag,
saa Tegnede jeg den hele Dag,

for i skal have Eksamen i den
Uge og jeg havde en Trappe, som

jeg skulde haveferdig dertil -

Jeg har maattet arbejclet baocle
Skj@rtorsdag og i dag 2den
Paaskedag, for vi har saa tavlt.
I Formidags sneede det meget
sl@rkl og regnede ogsaa en Over-
gahg, men i Eliermiddag var det
lemmelig godt Vejr.
Ja, da det er din Fodselsdag paa
Torsdag, saa'ril jeg af Hjertet 6n-
ske dig all godt i det kommende
Aar. Jeg har ikke mange Penge,
saa jeg skikker dig ikke en Fod-
selsdagspresent, men et lille Pho-
tographi vil jeg dog te de dig til
minde om Svejslelnes Tapperhed.
Denne Figuer er opslillet her t Ba-
sel og heder St. Jakobs Denkmal.
Det er fra engang, der stod et Slag
i en lille By en Mil her[ra, som
hedder St. Jakob, hvor Syejtser
havde Kempet saa tappert til sid-
ste Mand, men dog rundet Sejr.
Ja, jeg maa slutte for clenne Gang
i Haab om, at jeg har lidt mere til
dig neste Gangjeg Skriver til tlig
Til Slutning hilses du og din Kone,
Fader, Moder, Mikkel, Soster
Trein og Ole Nielse , F@fter Ja-
kob og Kone, Augusl og hrem der

kan vere at hilse paa
Det venligsteJi.a din
Broder D O Jakobsen
Min adresse er nu:
D O Jakobsen Zimmergeselle
beiFrau Klausner
St. Johann l/orstadt
Basel
Schweiz

Basel d. 22.5 1879
... .......-.Vaaren er forsaavLlt for-
bi Ior Basels vedkommende, Thi
alt har nu staaet gront eh 3 Ugers
Tid og Kaslanietr@eme staaer i
Blomster og syrcherne har ogsaa
l@nge Blomstret. Vi har det tem-
meligt varmt her, man kan ikke
ligge og sove til Middag, hvor So-
Ien skinner, Jbr da bliyer man no-
get temmelig varm. Rugen er ogsd
gaael t Vibbet Jbt I Dage siden.
Men i Bern er der ikke gront paa
Trceerne endnu, saa der er de nok
lengere tilbage end hjemme.
Noget nyt har jeg ikke af der for
viljeg nu slutte for denne Gang en
venlig Hils ing til dig og Inger til
Fader, Modet Mikkel, Trein og
Ole Nielsen og mange 0ere
Menforst og sidst en Broderlig
Hilsen til dig lra din egen
lille Broder
Dirk.
Lev vel Lev vel.
skriN snart ige
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Oron d l6 December 1879
Kere Broder!
Ja jeg havde skrevet et Brev til
dig, da jeg lenge havde ventet
Svaf paa mit sidsle Brev: men som
jeg skulle gaa med det Jor al l.eg-
ge det i Postkassen, saa kom dit
Brey. Det er nu wd at trekke lidt
kenge ud med mig, og inden jeg
bestarer dit meget kerkomme
Brev, lorst tdkkes d meget fol de
sendte Penge, som er riglig mod-
tagel-
Jeg set af dit Brev, at du har haJi
megen llvidkaal, menjeg synes, at
Prisen er meget lille efter som den
scedvanlige Pris de Joregaaende
aarha rv<z re tTaSKr -
.....Jeg har meget lidt at.hrtrElle
dig, da her ikke er noget, som pas-
seref i  denne ode Eqn.... . .  . . . . . .  det
er et ensomt og kedeligt Sted, men
det gaarjo nok den Tid, at jeg bli-
ver her. Vi har ldetl saa temmelig
koldL 2a Grader har vi haft i 8
Dage, men nu er det imellem l0
og 15, Her er ogsaa.faldet et godt
lag Sne, et j@\'nt Lag paa 12 Tom-
mer og det kom paa en NaI.
Jeg l@nker at blive her til Fabnwr
eller maaske lidt lengere, jeg ved
det ikke rigtig og maaske ogsaa
det kan blivefor.
Lidt F-orandring har der da vceret
ned fiig i den sidste Tid. Jeg har
nemlig ligget i l0 Dage, det var

Dirch Olc Jacobsen I U59-1907.
Tomrer, ejer og grundlttgger af

traktorstedet Kastruplund.
Foto: ca. 1907

min Mave, der er daarlig. hegeh
men[e, det \)ar begynclelse til Ma-
vebercfidelse, nu er jeg oppe og er
saa nogenhnde rask. Jeg mener,
al k nde beglnde at arbeicle om el
Par Dage igen. ..1/i n@mer os
sterkt de dejlig Jul, hvor det er
rafl i den Tid, men an m@rker
ikke saameget de il, naar man er
i detJiemmede, hvctr man ikke kan
hore det gledelige Budskab blive
.forkyndt. mcn man maa holde Jul
hos sig selv og vcere glad for man
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Postkort fia Rom i slutningen af 1800-tallet.

Nu kere Broder til Slutning vilieg
onske dig og din Kone gkedelig
Jul og el godt Nylaar.
Og en venlig Hilsen sendes Eder

fra din llroder
D O Jal@bsen
Lev vel ' Lev tel
skriv snart

Oron d 24 ,la uar 1880
K@/e Broder!
Tak Jbr dit Brev ........,Ja dd jeg
endnu er paa sanme Sled og hver-
ken hgrer eller ser noget yt, saa
kan jeg heller ikke./brt@lle dig no-
get.
Naa lidt futr jeg dog, og det er, al

nu er Fabrikken kommen i Gang,
men er dog ikke ferdig. Folk me-
ner i det hele, at det kan ikke be-
staa og del er det mest sandsYnli-
ge.
I/i h.tr del igen meget koldt her og
har faaet et temneligt [tyh] Lag
Sne. Jeg tror, at vi got os fLerdig
til at rejse om tte Uger, da i er
nufonojel her.
d 26 Januar i Aften havde ri lidl
nyt her i Oro . Der var kommen
en stcerk Dame og en ZulukalJbr,
det rdr et Menneske./ia SydafrIk&.
Disse to lod sig forevise, og ri saa
dem da ogsaa.
Sla de du tilf.eldig tr@ffe Villian,
saa kunde du hilse ham./i'a mig.
Ja nu maa du undslElde mig, at
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jeg har sad lidt at skrive til dig,
men naar jeg skrh)er lgen, vil jeg
hdabe, at jeg har noget mere at

N til Slutning sendes du og din
Kolte en hjertelig Hilsning ./i'a din
Broder
D O Jakobsen
Forsmaa ikke min Nytaars
Prasent./brdi den kommer
saa se t og er saa ubelydelig

Rom d 25 Marts 1880
Kcere Broder!
Ja kere Broder tro ikke, at jeg le-
wr her i Udlandet, saaledes at jeg
ikke tenker paa mit Fcedreland og
paa Eder, men jeg kan ikke andet
end tilstaa, at jeg Jbr end, jeg er
kommen her ned i [talien, saa har
jeg ikke haJi saadan rigtig Leng-
sel eller Hjemve efter Dannark,
som jeg i de sidste Dage har haft.
Grunden er, at jeg i Sandag og i
Dag har y.eret i Kirke og hort
saadan en rar Mand, jeg har.far
ikke hart saa to rare Pr@dikener.
Jeg Jblte tiglig, det var saa rart dt
vere i Guds Hus og nu yil jeg
la.nges eJqer at et dansk Guds Onj
igetl. . . .
Et Sporgsmaal har jeg endnu at
besvare, og det er det, du sporgeL
om jeg tror at hare noget rigtig
Gdvn aj at rejse imellem disse

Folk, som jeg dog ej kdn larstaa,
det meget sa dt. Men nu vedjegjo
ikke, hvad du mener ned, naar du
siger (nogen rigtig gavn) Jeg kan
nu svare, at Garnen, jeg kan hare,
den kan vEre rigtig nok, men h|is
jeg inden, jeg havde rejst, hevcle
lert noget mere. kunde det bltue
lil megen merc Gayn. Ahsaa saa
megen GdNn har jeg ikke. sont de
meste andre. som rejser, da de Jbr
del meste red naget, for de rei-

Ja kcere Broder Jakob, .jeg lenges
virkelig meget efter at komme
hjem til det gamle Danmark, is.er
saa lenge jeg er her i halien.
HNorlor er det; jo det er Jbrdi jeg
har en Kammerat, jeg slet ikke
kan enes med, og det er ikke mor
somL Det gaar mest gemytligt,
saal@nge vi sk@ndes. For resten
Idler vi ikke sammen, i alle tilfcel
de taler han ikke til mig. DLt kan
nok.forstae, at det ikke er fieget
marsamt me det er mLligris ogsa
snart ude med det Kammeratskab.
Naa nu Jhaer clet vcere nok af den
Slags. Du skulde dog ogsaa have
lidt ryt. Og de! er de storartede
Ting, som jeg ser. Det dllermest

Jiemmede, som jeg har set, rar
fulkeuiteten Jra l/esuv, det var
udmterket, jeg var saa ner wcl Il-
den, atjeg bftendte min Stolc i den.
Jeg har ogsaa taget nogle Sten
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Olc I'eter ,Iacobsen, ejer aJ b'k-
kashti og Kastrupgdrcl, Jbr til

Dirch ()lc,lacobsen.
l'bto: cLt. 1890.

nrcd, sonl rar vam1e, dd jeg lag
dent vcl lldcrr l)et andet neget
slore er Pelers Kirken. det er den
slot sle i l/cden, nten dcn er ogsaa
Stor.
l/atika et son Pa\'ct1 bor i, .lct si-
ges, al det itldeholder 10.000 I/e-
relser. .Ieg har vpret i nogcir 4f
den og de \'dr nleget sntukke. Til-
lige sda jeg Palcns l/ogn, dct er
den. ottestc jeg har set.
l"or lleslen et hcr jo mange gocle
Ting dl se, het er cn Maslje lluiner

af de ganle Kejscrpaladser og ik-
ke clet store Colosseum at glemme.
Rom er ellcrs son du kan lenl.,e
efter gamfiel Stil med smalle og
sk@w Gader.
Nu til Sluuting sencles du din Kone
og clin store Tos en venlig Hilsen

fra din Brcder
D 0 ,lakobsen
Du er rck saa god al besorge det

, Brev lil,lakob Dirk\en Kastrup
Da du vel ikke skriver Iige su'aks
kan du faa min aclr- at vide hos
Mikkel
Du kan h'o han ,Iakob Dirksen
skrit'er soadanne rere Breve til
Mig.

Og si gik turen hjcmad til Dan-
mark. Det sidste brev cr li? B&k-
ke ved Vejcn og dcnne gang sendt
til hans ldr, Ole Pcter Jacobsen,
Kastrupgird.

Bekke d 21/7 1880

Ja jeg er nu i lftejde hos E Sd-
rcnscn i etl lille Bondeby et Par
Mil Nord./br Vcjcn. ller har han
en Skole al bygge, den er nu rejst
og jcg har Akkord paa del reste-
rendc Tonnrcrarbejde. Der er Me-
nilg om at han.f.tft en Skole til, 2
Mil l@ngerc Nord paa. Jeg kom-
mer nok he til Gdmmel B.y i n@-
ste Uge, der skal Kostalden laves
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om og saa skal der bygges et rryt faaer TnEskoene sendt i.
Torve-Hus. Her er meget rart at Nu vil jeg Shnk med ek venlig
v@rc, det er saafredeligt her over. Hilsen til Eder alle
Jeg er ogsaa godt tiui.eds, jeg er D O Jakobsen
rask og Arbejdet er for Tiden gan- L.4ya9f
ske godt. Her er ellers ikke noget His Fader skule haw Lyst til at
metkvetdig eller noget - jo lidl skrive et Par Ord til mig saa er
nyt har jeg dog set eller rettere min acls.
gammeh og del er da at her t@k- D. O. Jakobsen
kes med Straa uden K@ppe og in- ads. Herr Gaardejer C Lukasen
gen Vindbrtzdder og der bindes Gammel: By
med Halmbaand, den Slags som vi Vejen Station

udsffifllliinE
BADELIV VED KASTRUP STRAND FOR OG NU

Sommertid er badetid - si fiem med badetojet og afsted til stranden!
Netop i er er der ekstra gn.rnd til at nyde badelivet - Tamby Kommu-
ne indviede i maj mined den meget flotte badeanstalt: Kastrup Sobad
tegnet af arkitekten Fredrik Pettersson fia det svenske firma White
Arkitekter AB. "Et arkitektonisk mestervlerk" har anmeldeme kaldt
den.
Men badeanstalter har vi haft i mange er. Den forste blev indviet alle-
rede i 1912, og senere har der eksisteret flere andre muligheder for at
hoppe i bolgeme.
Udstilling om badeanstalten kan ses pe Temby Hovedbibliotek,
Kamillevej 10, i perioden mandag den 18. juli - lzrdag den 20. august
i bibliotekets Abningstid.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Trf. 32 46 0s 4s
www.bibliotek.tarrnby.dk

Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slegtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

,,gltlltpegfunq*,,
&

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til 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


