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Bygningstegninger
fra arkivets skattekiste

Lokalhistorisk Samling udstil ler
bygningstegninger pd Hoved-
biblioteket fra den 6. ti l den 26.
november.
Dette nummer af Glemmer du
handler om disse bygninger,
men vagten er lagt pe de byg-
ninger, der ikke tidligere er ble-
vet omtalt i bladet.

Indledning
Ternby Kommune flk den 13.
ianuar 1902 sit forste byg-
nrngsreglement. Indtil da skulle
bygninger godkendes af brand-
politiet.
Der blev nedsat en bygnings-
kommission af lokale politikere
og byggesagkyndige, der skul-
le godkende nybyggeriet i kom-
munen. Et af medlemmerne
blev valgt af amtsradet og det
var i 1910 Brygger C.M. Lar-
sen, der var formand, samt to
som var valgt af sogneredet,
og det var Kobmand J. Peter-
sen og murermester P. Lapain
derudover var bygningsinspek-
toren, arkitekt Peter Jacobsen
Backer som blev ansat i 1902.

Backer blev benyttet som arki-
tekt pa mange af kommunens
bygninger.bl.a. Kastrup, Tom-
merup og Ullerup skoler, der
blev opfort i 1906/1907.
Pa tegningerne ses byggekom-
mrssionens stempel Samt for-
manoens navn.

Offentlige
bygninger

Rddhuset p6
Kastruplundgade.
Bygningen rummede indt i l
1906 skolen a Kastrup. Men da
der blev opfort en ny skole pe
Saltvarksvej, blev bygningen
indrettet til kommunens forste
red hus.
Bygningsinspektor, arkitekt
Carl Brix har tegnet den udstil-
lede tegning der er tn 1927 og
udfort iforbindelse med en om-
bygning.
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Bornloran asylet i Menighedshuset, Kustruplun.lgude. Co. l9l5

Kastrup Skole.
Tegningen af skolebygningen
er fra 1906, hvor skolen blev
flyttet fra Kastruplundgade til
denne nyopforte bygning pe
Saltverksvej.
Skolen fik mellem- og realklas-
ser som den forste i kommu-
nen, kun fire ar efter at Loven
om Hojere Almenskoler var
blevet vedtaget. Det var gan-
ske vist i det sme, da man kun
havde tre sma loftslokaler til ra-
dighed.
I 1912 mente sogneradet, at
mellemskolen skulle nedleg-
ges, da man mente behovet ik-
ke var se stort. Mange havde
ikke rad li l at lade bomene ga i

skole sa lange. Udgifteme til
skolen var efter sogneradets
mening for store.
Frc 1912 blev der ikke ind-
meldt elever i 1. mellem.
Efter 1915 korte man i et par er
med kursusklasser ti l pralimi-
nareksamen. Men i 1917 blev
Ternby Sogns Kommunale
l\ilellemskole igen oprettet.
Tre lerere underviste i mellem-
skolen, R. C. Hansen, O. J.
Grgnlund Rasmussen og Olga
Poulsen. De to forstn€vnte
fulgte med, da mellemskolen i
1923 ved opfsrelsen af Kors-
vejens Skole, blev flyttet hertil.
FG '1.4.1921 blev der oprettet
en realklasse ved den Kommu-
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nale Mellemskole.
Kastrup Skole fik en eksa-
mensafdeling med mellem- og
realskole som mal igen i 1951 .
Bornetallet steg, og det blev til
sidst nodvendagt med endnu
en skole i Kastrup omradet.
Skottegerdsskolen blev bygget
ved siden af l(astrup Skole og
taget ib rug i1953.
I 1980'erne gik udviklingen den
modsatte vej: Kastrup Skole
blev fra august 1983 sammen-
lagt med Skottegerdsskolen.
Bygningsinspektor, arkitekt P.
J. Backer stod for de bygnings-
massige andringer i den for-
b indelse.

Pumpehus.
Pumpehuset blev opfort i 1923
ved siden af pumpestationen
p6 Amager Strandvej 28't -283.
Arkitekterne Svend Moller og
Ponsaing, har lavet tegningen
pa udstil l ingen i 1923.

Vandtarnet
Vandternet ved Englandsvej er
bygget i 1927, da T6rnby Kom-
mune besluttede at etablere
egen vandforsyning. Tegnin-
gen er fra 1928.
| 1910 indledte Ternby Kom-
mune forhandlinger med Ko-

Punryeh$et uD.hr oprt'rclse pn hndser
St,an.ltej 281-283 Foto 1923.

benhavns Kommune om leve-
ring af bad til Kastrup og Tern-
by Villaby. Samtidig undersog-
te T6rnby kommune mulighe-
den for at etablere egen vand-
forsyning. Begge dele viste sig
at blive for dyrt, se man mate
stadigvek nojes med vandfor-
syning fra bronde og private
bonnger.
| 1921 tog man sagen op igen
og foretog proveboringer pa et
areal nord for travbanen, som
gav nogenlunde resultater.
| 1927 indgik man en kontrakt
med Kobenhavns Vandforsy-
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njng om hjalpevandfoByning.
Ternby Kommune forpligtigede
sig herved til at opfore et vand-
tarn p6 hjornet af Englandsvej
og Ternbyvej.
| 1928 fik kommunen lov til, af
Landvesenskommissionen, at
indvinde 400.000 kubikmeter
pr. Ar.
Den 18 juni 1929 lukkede man
forste gang op for vandforsy-
ningen. De forste 620 forbru-
gere flk installeret vandmelere
og leveret godt drikkevand til
50 sre pr. kubikmeter.
| 1935 fik man endnu et vand-
vark ved Gemmas 4116 efter at
en vandvinding ved mosen p6
Bjornemarkvej havde givet et
godt resultat.
Vandtirnet ved Englandsvej
forsynede indtil slutningen af
1980'erne forbrugerne med
vand. Herefter blev rorforbin-
delserne til vandbeholderen
fjernet. Vandternets nederste
del benyttes nu til trykforoge-
station til de forsyninger af
vand, der nu kommer fra K@-
benhavns Vandforsyningsnet.
| 1985 pumpede Ternby kom-
munale Vandvark ca. 1 mill.
kubikmeter vand op fra kom-
munens undergrund, mens 3-4
mill. kubikmeter blev kobt hos
K6benhavns Kommune.

Det er begranset hvor meget
vand kommunen ma hente fra
undergrunden, for pumpes der
for meget op her pa Amager,
risikerer man, at saltvand kan
stromme ind fra bl.a. @resund.
Derfor far vi supplerende forsy-
ninger fra Kobenhavn.
| 1965 .kunne yderligere et
vandtarn ved Lojtegardsvej ta-
ges i brug. Herkunne alle eta-
ger bruges til forskellige formal
bl.a. modelokaler. Udstil l ingens
tegning af det gamle vandtern
p6 Tarnbyvej er lavet af arki-
tekt og bygningsinspekt6r Carl
Brix i 1928.

G6rde

Lojtegard.
"L6jte" betyder lade pa hol
landsk, og garden blev netop
udstykket fra den gamle lade-
gard i Tarnby i 1780'erne. Byg-
ningerne er desuden opfort i
hollandsk stil med meget brede
bygninger i fornem bindings-
vark.
En ny hovedbygning blev op-
fotl 100 er senere og eksiste-
rer stadigvak og fungerer nu
som fritidsklub.
De gamle bindingsv€rksbyg-
ninger blev revel ned i 1950'er-
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Fa\tehrnsrytterc pd bc\og hos Sren l Swrulftn, Skel.lgdtul, I ommcnpwj I0A

ne. Tegningen pa udstil l ingen
er  f ra  1919-1920.

Ladebygning i SkelgArd.
Bygningen var en del af P.
Christiansens 95rd, "Skeld96rd"
opkaldt efrer ejerlavet.
G6rden er en af de aldste 96r-
de i Skelg6rde, men ombygget
et par gange. Adressen var p6
tegningens tid, Skelgerdsstra-
de 17, men er nu Tommerup-
vej 100.
Tegningen er fra 1909 og ud-
fort af arkitekt P.J. Backer

Ronneg6rd
Ronnegard har tidligere varet
et stort gartneri, grundlagt
1927 aI Alben Lindgreen og er
stadig beboet af samme fami-
lie. Tegningen er af arkitekt S.
H. Golos fra 1939

Vil laer

Ambra Alle 29.
Denne villa har v@ret et var-
tegn for Taarnby Villaby, trods
eller m6ske netop fordi den
skiller sig ud fra de andre typer
huse i vil labyen. Taarnby Villa-
by blev grundlagt i 1901.
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Tegningen er fra 1906 af Arki-
tekt J. P. Backer

Villa pd Englandsvej.
| 1927 blev denne villa opfort ti l
pastor Vibak, Tarnby Kirke. Vi-
bak gik p6 pension samme er
og miitte flytte fra prastegar-
oen.
| 1950 blev villaen indreftet ti l
bsrnehave, og denne eksiste-
rer stadigv€k.
Arkitekt H. lvlendahl har tegnet
tegningen pa udstil l ingen i
1927.

Andre aktiviteter

Kastrup Menighedshus
la centralt pa den travle butiks-
gade, Kastruplundgade, ved
den nordlige side af Kastrup
Kirke. Kifken blev opfort i
1884, og menighedshuset j
1912. l\,4enighedshuset blev
benyttet flittigt til moder for
missionsarbejdet, og til spej-
dermoder. Bagved salen var et
borneasyl der fungerede her
indtil bsrnehaven kunne flytte
ind ieget hus pe Engmarken 9.

Bornehat.D Diltla lsrej 118. dcr ti.llis.r. tdr holieJor t)uskn l'ihck. (it. 1955
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Athbra A16 29. Taamby
Vil labys ydrtegn. Foto.
Sorcn Banja AIhttk^en.
t975

| 1971 undergik kirken en stor-
re ombygning, og ved denne
lejlighed blev menighedshuset
revet ned.

Dansk Porcelensfabrik
Dansk Porcelansfabrik blev
opfod pe Skojtevej 8 i 1917.
Fabrikken havde 150 ansatte
og fremstillede teknisk porce-
len bl,a. isolatorer.
| 1938 flyttede fabrikken fra Ka-
strup. Siden hen har flere an-
dre virksomheder benyftet byg-
ningen, som eksisterer den
dag i dag.

Tegningen er fra 1916, og teg-
net af arkitekt Niels Gotenberg.

Kastrup Bio
Kastrup Bio la oprindelig i4116-
en. Biografen, der blev opfort i
1918, fik kalenavnet "Loppen".
Den blev flittigt besogt af bede
born og voksne, som s6 stum-
fllm akkompagneret af klaver-
sp .
I 1954 byggede man en ny og
storre biograf idet nye ind-
kobscenler Skottegerden og
Loppen lukkede.
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Tegningen er tegnet af arkitekt
P.  J .  Backer  i  1918.

Kroer og restauranter

Ny Kro
Ny kro blev opfort i 1840'erne
og var gennem Arene rammen
for mange moder og fester, det
har ogse veret benyttet som
valglokale bl.a. ved sognereds-
valget i 1904.
Kroen blev revet ned i 1969 i
forbindelse med opforelsen af
Ternby Sygekassebygning, der
nu rummer P@dagogisk Cen-
ter. Den udstil lede tegning er
fra 1940 og tegnet af Helge Ot-
to

Hammers Restaurant.
I slutningen af 1700-tallet blev
der  opfor t  k rudtmagasiner
langs Amagers ostkyst. Et af
disse magasiner blev lndrettet
som restaurant | 1924 af Wil
helm Hammer.
Han fik ti l ladelse til at anlagge
en voldgrav med vand rundt
om krudthuset og med en li l le
gangbro over. Gasterne kunne
s6 nyde udsigten til flyene
udenfor ved voldgraven, n6r
vejret ti l lod det.

Hammer fik flere af piloterne til
at bringe sjaldne fiskearter
med hjem til voldgraven.
Ved krudthuset la et mindre
hus som Hammer lejede. Det
blev kaldt for Florins K@lder,
opkaldt af en af tjenerne ved
Hammers restaurant. Her ser-
verede hai kaeldekolde ol, og
stedet fungerede som kantine
for personalet.
Restauranten blev flyttet til Wil-
helm Lauritzens nye lufthavns-
bygning i 1939. Krudthuset
blev derefter bl.a. anvendt som
bolig for restaurator Svend
Hammer.
| 1971 blev krudthuset revet
ned for at give pladsfor luft-
havnsudviklingen.
Den udstil lede tegning er fra
1924 af arkitekt Valdemar Jor-
gensen.

Bageri Sovang Alle 7A.
Kobmand Poulsen i Sovang
4116 10 var bygherre til dette
bageri opfort i 1933 i Sovangs
Alle 7 A.
Ejendommen eksisterer stadig
og rummer her i2006 et elek-
tro n ikfi rma.
Den udstil lede tegning er fra
opfzrelsesaret og er tegnet af
arkitekt Harald Orlien.
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Kastru p Glasvark
ra47-r979

Alverdels glasvarer
& h is tor ier

Udstilling
Lo<nl l  s lo ' 'sk Saml ngs u^dsri l l ing om

Kastrup CLasvark pi  Kastrupg6.dsamIn9e1 ha'
f6et en reneessan< e,

bl .  a.  er der t i l fo jet  en
stor samlinq presset gias.

kom o9 kig!
-  Udsl l l ingen e i  en permanent  udst i l l ing og
:1bner t r rsdar t  d.  24.  oktober 2006,  k l .  14.00.

: :  |  : i ,  n  b y  t  o  r ,  t r , r  n ! . ,  b  ' o t r k r ,
! i : r o r i i i , t  ' , , ! 5  . . d . t  r , n , i  , . i

KASTRUPGARDSAM L I N G
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kanillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbf 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

"dfi&p&gftmag*"
&

"Kastrup Glas"
Abent -t rsdag 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


