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Fo^idei ultra.ion:
Jens Villadsens Fabrikker
I stationens nordende blev allerede i 1915 anlagt et sidespor fir-
maet ind ti1 Jens Villadsens Fabrikker, der gjorde god brug af
sidesporet helt til delstrekningens nedleggelse i 1957.

I den e udsaw af 'Glenner du" er der henkt inspbationJra:

Amag€rbog€n, 1939
Fra Borgby t Tamby. Teloisk skoles jubilaumsudstilling, 18-25. Okober 1953,1953
Tamby Brandv?esen 1926-1976, 19?6
http://titanic-model.oon/db/db-0Vdb o2.htnl
http://www.sitecenter.dk/erik-Wedenen/tmmerupstor€magleby
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Skevet og redigeret af Inser Kjar Jamen
Layour Vicky Bonde



lle lorste industrier , 2. del
Indledning
Vi fortsEtter hermed forteellingen
om de mange industrier i Tdmby
Kommune.
I begyndelsen af 1900{a11et steg
antallet af fabrikkcr i Kastrup. De-
res placering var {brst og fiem-
mest langs Standvejen og sideve-
jene hertil. En faktor hertil var
Amagerbanens anleggelse langs
ostkysten afAmager i 1907.
Befblkningstallet steg fra 3.622 i
1901 ti l  10.163 i 1930. Ydcrmcro
var der bolignod i hovedstadsom-
rAdet omkring 1. verdenskrig, si
mangc sogte ud i omegnskommu-
nerne i hib om at fE cn bolig.
Tirnby kommune mdtte i
1920'eme indfore et forbud mod
at udleje til andre end borgere i
Timby Kommune. Derfor lod
kommunen opfore etageejendom-
me i Sovang .4116. Grunden var
billig, da det ikke var attraktivt at
bo j nerheden af Amager Strand-
vej p. g. zu de mange fabrikker her.

[aslru[ Maslilnlabrll{
Kastrup Maskinfabrik var om-
kring irhundredeskiftet et mindre
reparation.rva.rksted for entrcpre-
norfinnaet Sebye & Johansen. Da
dette fimaet blev viderefort som
Sibye & C. Lerche blev maskinfa-
brikken i 1907 flyttet til Kastrup
pi Amager Strandvej 418-420 og
med lager pi Skojtevej. I
1930'erne blev fabrikken omdan-
net til et aktieselskab.
De fsrste ar var fabrikken stadig-
vek et mindre reparationsverk-
sted lbr entrepre(rr materiel men
senere fabrikerede man selv det
samme,
Som en af de forcte byggede fa-
brikken olie- og benzintanke og
vog[e heftil samt sme dieselloko-
motiver. De sidste er bl.a. repre-
senteret pe Hedelands Veteranba-
nc. Fabrikken fremstillede mange
sdlkonstruktioner bl.a. tagkon-
shuktionen pe Skottegerdsskolen
og til Kastrup Bio. Nogle af de
forste tanke der blev svejset elek-
trisk i Skandinavien blev udfort af
Kastrup Maskintabrik.
En andcn produktion nemiig
danptromler kan man se i Andels-
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Pe$onalet i Katnap Maskinfabrik, Anager Strandvej 41&420 i ca. 1930.

byen Nlvang i Nordsjelland. Fa-
brikken voksede, og det safime
giode antallet af medarbejdere,
som nAede op omkring 150 pelso-
ner. I daglig tale blev fabdkken
omtalt som "brokkassen".
Hvomir fabrikken lukkede ved vi
ikke pe dette tidspurkt, men m6-
ske kan vore l@sere hjelpe.

I 1907 blev elementfabrikken
"Arni" oprettet i Kastrup af fa-
brikanteme H. Nordheim og Char-
les Nielsen, som ogsi lokalt blev

kaldt for Amagers Edison. Her
blev der fremstilla anodebatterier
til radioindustrien, Der vat ansat
70 til fabrikationen til hjemme-
markedet, som ogsi blev til eks-
port til CWem, Pal@stina og Syd-
amerika. FabriL4<en eksistelede
ogse i 1939.

The Engelhardt Decked Llfe.
boat Co. pl Amager Strandvej
blev etableret ef kaptajn Valdemar
Engelhardt forst i Tuborg havn, si-
den i Sundby og fra 1 93 I pi Ama-
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ger Strandvejs ostre side. Red-
ningsbaden var sammenklappelig,
og den blev presenteret p6 ver-
densudstilliogcn i Paris i 1900.
I 1904 forliste DFDS danpskibet
Norge pe sin vej fia I(obenha\'T til
Amerika. Foriiset skete ved He-
lens Rev, 500 km fra den nerme-
ste engelske kyst. Ombord var der
stuvet 800 udvandrere, hvoraf de
600 dniknede, da der kun var
plads til 250 i de fi redningsbide.
Dette lbrlis satte skub i udviklin-
gen af Engelhardts redningsbede,
sA der blev indkobt 4 stykler 8 er
senere til det beromte skib
"Titanic".
En af Engelhardts redningsbide

blev fundet flydende en mincd ef-
ter "Titanic"s ibrlis, desvifrre med
tre dsde meirneskcr ombord. Men
redningsbidens evner til sos blev
hermed bevist.
Titanics rederi ksbte effer forliset
alle de redningsbide hos Engcl-
hardl, der var ved at blive bygget.
Ved to store skibsforlis i 1914 og
1915 boviste redningsbadene end-
nu dcrcs sodygtighed og reddede
ogsa her menneskeliv

Amageilanen
Fra midten af 1800{allet var der
flere planer frenme om en jemba-
ne pd Amager. Ikke for at gore det

Enselhahits rcdningsbad er her klappet satnnen. Fota cd. 1905
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nemmerrl for befolkningen pA
Amager at komme {iem, men af
hensyn til bl.a. Kobenhar.ns for-
bindelse til Sydskine som kunne
lettes med en bane over Arnager
og en faerge videre fra Dragor til
Limhamn. Desuden havde KrJben-
havn problemer med at komme af
med deres latdn, og det kunne sa
nemmere og uden stone gener ko-
res med tog ud til bl.a. amager-
bondeme til godning for dcres
gronsager.
Forst i 1907 blov cn bane pe Ama-
ger en realitet. Et aktieselskab
blev stablet pi benene med lokale
krefter. Det var hensigten, at ba-
nen skulle fanspofiere bide gods
heriblandt latrin og passagerer.
Ruten blev lagt pe ostsiden afoen
for at tilgodese industrien og den
tettest befolkcde del af komrnu-
nen.
Der kom helt naturligt en store
station i Kastrup end ieks. i Tom-
menrp, men den sidstnevnte hav-
de som den eneste en vejerbod,
hvor amagerbondernes killes
kunne vejes. Der var endvidere
stationer ved Amagerbro, Ore-
sundsvej, Engvej, Syrevej, St.
Magleby og Dragor.
Godstransporten blev den storste
succes, ikke blot p.g.a. industriem
brug, men ogsa p.g.a. transport af
latrin lia Kobenhavn - og retur

igen med kil lia amagerbsndeme
til ekspod. Flere fabrikker i Ka-
strup fik sidespor.
Det oprindelige trinbr&t ved S),re-
vej blev allerede i 1908 erstattet af
en station, da Dansk Svovlsyre-
og Superphos-phatfabrik tegnede
aktier i Amagerbanen for 15.000
k., samtidig blev der anlagt side-
spor til fabrikken herfla. Sidespor
var der endvidere til Kastrup
Havn, hvor der ogsi la et starre in-
dustriomrede samt ved Tgmmerup
Station, hvor der blev anlagt to fa-
briksspor.
I1938 kofte det sidste tog med
passagerer, men denne passager-
befordring blev genoptaget under
besettelsen, pi gnrnd af mangel
pi benzin og dek til banens bus-
ser. Det blev dog.cn stakkct frist,
for det ophorte igen i 1947.
Pi gmnd af luffhar.nens udyidelser
blev str@kningen fra Kastrup til
Dragor nedlagt i 1957.
Amagerbanen blev. endelig i okto-
ber 1974 overtaget af Hovedsta-
dens Trafikselskab, samtidig var
behovet lbr godstmnspolt til oens
fabrikker nu minimal.

En af de fabrikker, der ogsi fik
glaede af Amagerbanen var Dansk
Porcclensfabrik, der blev opfort
i 1916 pe Skojtevej. Fabrikken
Aemstillede teknisk porcelaen bl.a.
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Latrintog yed Tonneru? ca. 1907.

Porcelens isolatorer.
Pe den sverste etage blev der ind-
rettet en lejlighed for direktoren.
Fabrikken beskeftigede fra start
ca. 150 medarbejdere.
Porcelaensfabrikken blev i 1933
ovetaget af Norden som fortsatte
produktionen her til 1938, hvoref-
ter den blev fl),'ttet til Valby. Nor-
den indgik senere i Bing og Gron-
dahl.
Fabriksbygningen blev herefter
benyttet af cykelfabrikken
"Hamlet". Cykelfabrikken Ham-
let fremstillede endvidere knaller-
ter og motorcykler.
I 1944 flyttede fabrikken midlerti-
dig til Lyngby, men vendte tilba,:e
igen efter krigen.
I 1957 blev cykelproduktionen

flyttet til Dansk Cykleverk A/S i
Norre Aby pA Fyn.
Timby Kommune ejede bygnin-
gen indtil SAS overtog den i I984
og renovercde den smukt og last-
holdt den oprindelige stil.

Hans Jorgensens kcmiske fabrik
blev indrcttet i den gamle margari-
nefabrik pi Amager Strandvej
282-298 i 1931 .
Fabriklen var startet i Glostrup i
1914, men man vil le f inde en be-
liggenhed der isolerede fabrikken
fia tet bebyggelse, da fabrikatio-
nen bestod af eksplosions- or
brandfarlige kemikilier, teki
apotekervarer til kemiske produk-
ter for vejanleg og landbrug.
I januar 1933 blev fabrikken ramt
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oplotets"n aJ Dansk Porcetensfahrik pa Skojtewj, t9t6.
Bemeft Amagetbanens spor wd labrikken.

af en voldsom brand, der kostede
en arbejder livet. Eksplosionen
skcte i fabrikkens destillations-
rum, og ilden bredte sig hurtigt til
de ovrige bygninger, hvor der bl.a.
var 10 tons farlige kemikalier.
Timby Brandvesen fik standset
ilden, inden den niede de farligc
kerrikalier.
Der skete en dcl skader pi bygnin-
gelne men lager og hovebygning
blev reddet. Fabrikken eksisterede
ollcl 1949, men hvomir den luk-
kede vides ik:ke.
Vcd siden af deme fabrik blev et
hojt fabrikskompleks bygget i
1933, fabrikken A./S Smelting

der erligt udvandt ca. 1500 tons
zinkhvidt til lak-, fawe- og gum-
miindustrien samt til tlendstikpro-
duktionen og kosmetikprodukter
bl.a. til pudder og creme.

Kastrup Lak- og farvefabrik
blcv etableret pa Amager Strand-
vej 396/Hans Nissensvej i 1933.
Fabriliken begyndte som laklogeri
og fremstillede efterhinden mange
forskellige slags formcr for lak,
emaljelak, japanlak slibelak og
gulvlakker. Hcr var der i 1939 be-
skafliget 30 mennesker. Fabrik-
ken lukkede i 1965.
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A/S Bdr. Vognsens Metalstoberi
og Metalvarefarik blev i l9l8
opfsrt pa Syrefabriksvej 52-54.
Den var stiftet afRasmus og Chri-
stian Vognsen, begge gorilere af
uddannelse. Fabrikken fabrikerede
forskellige former for armaturer,
og leverede bl.a. til radiohusct og
DSB.
Hvornir fabrikl<en lukkede ved vi
ikke i lokalhistorisk Samling, kun
at fabrikken var i funktion eftcr
1953.

Iabrll(ker udenl0r lhslruD
Jens Villadsens fabrikLer pe
Amager Landevej blev grundlagt i
1876 af tomrermester Jens Villad-
sen. Villadsens son, Chistian, fik
i begyndelsen af 1900-tallet eneret
pe at fremstille en speciel type
tagpap, der i 1907 blev registreret
under navnet ICOPPAL.
Da fabrikken i 1912 blev omdan-
net til et aktieselskab blev fiflnacts
danske fabrik fl)ttet fra Frederiks-
berg til Maglebylille.
Fabrikken fremstilledc foruden
ICOPAL, vej- og bygningsmate-
rialer samt isolering og tjlere-
destillation. I 1940 var der 125
medarbejdere.
Fabrikken havde afdelingcr I I an-
dre steder i Danrnark og i Norden.
Pd denne fabrik har der ligeledes

viEret adskillige brande p.g.a. af
de mange brandfarlige materialer.
En afde stolste var i marts 1971.
Brandcn opstod i n@rheden af en
torreovn, hvor en svejscgnist
fiemkaldt€ ild i en skillevlegs iso-
leringsmateriale. Folk, der arbej-
dede i ncrheden, mitte lobe for li-
vet, da ildcn med l)nets hast fbr-
plantede sig henover loftet. Loftet
var gennem irene desuden blcvet
n€ettet af terpentindampe og stuv.
Branden fik et sadant omfang, at
Tdmby Brandvesen matte havc
assistance fra Falck-Zonen og
brandv@senet i Kubenhavn, St.
Magleby og Dragor. Omkring 80
mand var i gang med at bekempe
den omfattende brand. Lykkelig-
vis mistede ingen mennesker livet.
I 1985 alhendede Villadsen fami-
Iien den sidste aktiepost i firmaet,
der i dag har navnet A/S lcopal.

PA Tommerup Stationsvej l0 blev
Pr@serveringsfabrikken "AMA"
etableret i 1914. Maske var statio-
nens nerhed en faktor. Produkter-
ne var tonede frugl og gront, der
forst og fremmest var beregnel 1il
eksport.
Der var ca. 200 ansatte, og lirmaet
havde endvidere en filial i Herlev.
Fabriklen luklcede dog allerede i
1924, hvor eftersporgslen pi disse
"krigsvarci' ikke var stor.
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Sidcn har fabriksbygningeme vae-
ret anvendt til lbrskellige andre
virksomhedcr, bl.a. Damgirrds ve-
vener.

Vejnavnet OlicfabriksYei stam-
mer fia en lbbrik, der blev anlagt
her i 1939. Mcn forinden var der i
1916 blevet bygget en fiskcrncls-
labrik pi Oiiefabriksvej 213, dcr i
1947 blcv aflost af farve- og lak-
firmaet CEFA. Her blev i 1987
boligbegyggelsen Holdkiersagcr
bygget. En anden fiskemels- og fi-
skcoliefabrik li ved Oliefabriksvej
215 fra ca. 1939- 1950.

Den gamle Kastrup Molle blcv
vadegn for AJS Novus Maskin-
snedkeri og Treelasthandel pA
Amager Landevej, dengang Ama-
gerbrogadc 289.
Firmaet blev stiftet i 1919 af V.
Thomsen og S. Svensson, der i
1924 kobte den tidligere lejede
Kastrup M611e. Firmaet fabrikere-
de bord gler (til utltuek p,i spise-
borde), vlndter og dc forste glatte
dorc. Man leverede bl.a. disse tjng
til aldersrenteboliger i Timby,
redhuset, Timby skolcs udvidelse
og lulihavnen. I 1950 dodc V.
Thonsen og 6rct eiler S. Svens-
son. Firmaet blev derefter ondan-
net til et aktiesclskab.
I 1960'erne lukkede firmact, og
Kastrup Molle blev rcvet ned i
slutningen af artict. Mollen var i
owigt blevct genopfoft her i 1807,
da den oprindelige Kastrup Molle
vcd Alleen/Amager Strandvcj var
br.endt ned kort tid for.

Fabrikkcn l\{agle blev etableret
pi Amagcr Landevej af fabrikant
Valdemar. A. Kjer i 1921.
Her blev der fremstillet tuber til
forskelligc form5l, pille og pud-
der,tsker, skruelig til glas og fla-
sker. Der var ansat ca. 20 arbejde-
re pA fabrikken, som cndnu var i
tunktion i 1959.

U.ldras af Rektdne Jor AM'1
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Slcegtsforskning p6 neltet r
hvordon og hvor finder jeg oplysninger L

om mine oner? L

Pd Hovedbibliolekel, Komillevej 10. ii lbgdes i februor
kurser om inlernettels muligheder inden for slcegis-
forskningen, 

:

Med udgongspunkt i l inks pd lokolhistorisk Somlings -
hjemmeside loger vi fot p6 ol undersoge muligheder- -
ne for ot finde oplysninger om vores forfcedre.
Pd kurserne fdr du ogsd mulighed lor ot prove del i
proksis, og li l det formdl er du meget velkommen lil oi
loge dine egne siceglsoplysninder med.
Undervisningen vorer co. I time, og der er mulighed
for ot vcBlge mellem
Jolgende fidspunkler;

r Tirsdog den 7.2.2006 kl. 9i00

Onsdog den 15.2,2006 k l .  14r00

Mondog den 20.2.2006 kl. l9:00

Tilmelding senesl dogen for de enkelle kurser:
- ved personlig henvendelse i Voksenbiblioteket
- eller pd leleton 32 46 05 30
- eller pr. e-moil: vo.hb.uk@foornby.dk
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, s6 henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbf dk
Klik p6 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

"gfitltp&6anog*,,
&

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

14.00-17.00
Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lzrdag og sondag
13.00- 16.00


