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Mineralvandst'abrikken
eksisteredei hvertfald til 1949.
ogmglanilsvel
En andensodavandsfabrik
blev
I mellemkrigsiiden
og tiden efter
beseettelsen
skodnyeindustier op etableretpA den modsatteside af
langs Amager Landevejog ved AmagerLandeveji nr.1'71i 1965,
Englandsvej.Her n.evnes dem, hvor Ceres l'abrikkeme i Arhus
Hermed
som vi har fundet lidt litteratur kobte en fabriksbygning.
lik
Ceres
brohoved
i
Ksbenhavn
om.
medsodavandsfabrik
og salgskonnal,nct
tor under
Ccres BryggerisodaYan0
ogllvi0tol
crncs Mincralvandsfabrik A/S,
I 1932fl],ttedeen mindremine- Kastrup. Afrlelingenblev efteren
omlegnirg alviklet
ralvandsfabrikfra Prags Boule- organisatorisk
i 1989.
vardtil AmagerLandevej174.
Kastrup Bryggeri er tidligerc
Fabrik](envar grundlagtaf Niels
EstrupNielsen.Han var oprinde- blcvct omtalt i Glcmmcrdu 1997
lig kusk hos mejerietEnigheden n I . 5 .
Et andetbrygged li i nogle IE dr
og senereved SundbyMclkeforpe hjsmetafAmafia
1897-1899
syning. Han ovcrtog InincralPi
vandsfabrikken
i PragsBoulevand gerLandevejog Tommerupvej.
postkoft
nogle
fra
dette
sted
datei 1932og fik hurtigtoparbejdct
cn
s6 stor omsetning, at lokaleme ret til ca. 1900 ster der da ogse
"Bryggerr'ej",somsiledeskan reblev for smi.
I efteraret1932 {l)ttede han sa laterestil dettebryggeri.
Her blev bryggethvidtol,i 1898
fabrikken ud pd Amager Landevej. Her vokscdefabrikationon,
sa hele 668 tsnder.Men bryggeren
hani 1934havde33 ansatteog 11 Hans Henrik Hansengik fallit og
kom pi tvangsaukti"automobiler".Flaskemetil mine- ejendommen
ralvandetblev kobt lokalt pi Ka- on. I sksdetblev derindfort,at der
pa grunden ikte matte ddves
shupGlasverk.
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Etiketteta Anager Mineruhianddabrik.
hxp : //bryg.2t h.dk/n ineralwnd/biU
anager/JraneLhh

bryggeri, malteri ell€r anden dermed besl@gteteller konkurrence
virksomhed.

A[d]elaDilld(er
I 1952blev endnuen kemiskfabik opfort pd Amager Strandvej
288.Det var A/S Kemo-Skandia,
der skulleproducere
kemikaliertil
forst og iiemmest farve- lak- og
plastikbranchen.Initiati!,tageme
var netopfra dennebmnche.
A/S Erling Gads Metalstoberi
pa Knareborgvej7 blev flyttede
til Timby i nye fabrikslokaleri
1947.Her blev der fabrikeretstsbegodstil bl.a.danskevirksomheder, cementfabrikker
i hele verden, radioanlegpe Grsnland,og
materialertil kontomaskiner,hus-

holdningsmaskiner,
telefoner m.m.
En specialopgavevar at fabrikere
tatoverstempler
til alle Danmarks
svineprcducenter.
Samtidigfabriketedemandzrgrebog brevskilte.
Trivia pa Englandsvej310 var
en maskinfabdkder i 1950'eme
fremstillede specialmaskiner
"indenfor ret hvilket som helst
felt".
Tandbsrstefabrikken
Addis blev
opfort pa Amager Landevej 87 i
1948og blevhertil 1956.
En andenfabrikmed tandborstefabdkationkom effefolgendetil
at liggepALsjtegArdsvej.
Plastikfik sit indtogefter2. verdenskrig,og en sedanartikelblev
liemstillet pa Lsjrcgerdsvej50 fra
slutningenaf 1950'eme,
hvor Sanitan VS fl]ttede ind i en fabriksbygningher. Virksomheden
liemstilledei begyndelsen
tandbsrster,
men specialiserede
sig i fiemstilling aftekniskeartikler,kapslertil
melke- og flodeflaskersamt slog sodavandsfl
asker,teaterkikk€rter, cykellygterog cykelhendtag.
En andenfabrik pi Lojtegirdsvej
147-149var Hans Merser, der i
fra ca. 1950'emefremstilledecentdfugalpumpertil vandforsyningsanl€g, cirkulationspumper
til centralvarmeanleg,og spildevandspumper.
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A. Hede og Co.,AmagerLandevej87. Foto ca 1947.

MedicinalfabrikkenA. Heede vej 350-356i 1952og den er stablev opffft i midten af 1940'eme dig i tunktion.
pe Amager Lnd,evq 11-85 (den
Her er gennem6rcneblev fremtommegrund yed politistationen/ stillet hormonpreparat€rog andre
howdbiblioteket)og tilsyneladen- medicinske
specialiteter.
de viderefort af Frederiksbergs Ved sidenaf ligger en bomehaKemiske Fabdk i 1955.Der var ve, en s6danplaceringville nok
delsen mollebygning,
hvor rastof- ikke v@reblevet godkendt i dag.
feme til medicinenblev malet og Miljoproblememeer taget op med
blandet, desuden labomtoriebyg- jevne mellemrum.I juni 1996
ninger til analysersamtandrebyg- blev der fleks.sleetalarmtil politi
ninger til opbevadngaf tabletter, og bEndv€esei, da der lsd et
verksted og kontorer. Fabrikken knald inde fra fabrikken,og sort
ophsrtei 1970'eme.I dag ligger rog stegop lia skorstenen.
Det vigmndenbrak, efter at den €r ble- stesig dog at vEre falskalarm,og
vet oprcnseti 1980'eme.
blot taleom rsg fra endampkedel.
En anden medicinalfabrik
Miljoforeningen i Timby og faOrthana blev opfortpi Englands- brikkenindledteet samarbejde
og
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kom med cn f:rllcs rrcddclclse.
Beboclnc i l-ttrnhyskullc legistrere og tilbagcmcldcdc lugtudslip,
der kom lia labrikken.Sarrraricjdet skulle endvidelesupplcrcog
mundeud i cn cndclignriljogodkeDdelse senest .+ lr sencrc lir
2000.

mikalierme.l tidcn villc blivc oplost. Dettc skctc sii scnt som i
19(r0'erne.
Lngdornsoprofet
i slutningcnaf
1960'cme1og niljopr-oblcmcmc
op, og bl.a. miljoor-ganisationcn
NOAII trlev opreltet.I lt)73 blcv
det lirrstcmiliorrjrrislcr'ilLnopfellel, og iiret eficr konl dcn tolste
miljoLor',cle|lardc ansvarctud tjl
Miliouoblem€r
oglaDrili$lul{.
korrnruncmcog iltnterne.
!lan villc i JiJrstcorngilnglbrsoMarlge af ale n€vnte labrikkcr ge at nedsicttclulltbrurcningen lia
har cftcrladt sig ibrurenedegrun- irrdustrieme
ved rt stttc tltrc pi
clc,kernikalicrblfl'lcdt ucludenat skorstc cne og r'ense cien mcst
man log hojde lirr'lbmrcning,da s_vnligc splldcr'andsl'orufening
rra rcgucdcrrcd, at de giliige ke- rncdlnekaniske
rensningsanlcg.

ninger
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Oliekriseni 1970'cmcog miljolovens krav til industrier i bcboclseskva erer nedlbfte lukning ellcr flytnlng afde mange lbrurende
virksomhedcri komnunen.

Hornevej. Desudencr dcr mindre
hindvirrkspregede virksonrheder
langs Arnager Llndevej - og sldst
men ikkc mindst luiihavnen, som
ikke vil blive omtalt hcr.

Nulidens
virksomneder

Boliger

I 1980 var dcr kun 40 fremslillingsvirksomhedermcd over 5 ansatte. I stedet kom der erhvcrvsvirksomhederindenlbr service og
erhverv. Lullha\'Tcns placering i
kommunenhavdeoget behovetfbr
disse virksomheder,f.eks spcditionsfinnaer og virksomheder dcr
leverer forskellige varer til flysel
skabeme.
Timby Kommune udlagdc i
1980'eme et stone arealtil disse
virksomheder i Kirstinehoj ved
Tommerupvej/Englandsvej pA
gammcl landbrugsjord.
I rlag cr dcr ikkc nange 1'abrikker tilbage i kommunen, f.eks.
rnedicinalf'abrikken Orthana pe
Englandsvcj og Jens Vjlladsens
fabrikker- I stedct cr kornnunen
pralgct af virksomheder i[denlor
transporlbranchen blandt andet
spedilionslirrnaerpi Kirstinehoj.
Langs Englandsvej ligger en
lang rokkc bilfbrhandlere der har
kenclem.erket
"Bjlocn Arnagef'.
Et industrikvartermed trykkcrier findes vcd Iruglebekvej og

Den egendigcbydannelsei kommunenskyldesdelsdcn industdel1e udvikling i Kastrup og storbyens udbrcdclse langs de store
lerdselsir-ersom Amagcrbrogades
forlaengelsead Amager Landcvcj
samt Englandsvej.
I slutningenaf 1800-talletblcv
dc Ji rstc etageejeidomme,uclovcr
glasmagerriEkkemc,optbrt i Kastrup, dels i Kastruplundgaclcog
dels pi Nordmartsvej med ejendommcn"Tilftedshed". Den lbrstc
samlcdcvillabebyggelsekom ogsi
her i firrm af Tirmby Villaby i
1901.
Tilflytningcn f'ra Kobenhavnvar
stor, beLlkningstallct i kommuncr steg l'ra l92l til 19,15fra ca.
6.000 indbyggeretil ca. 14.500
indbyggere,sa bchovet lbr boliger
var stoft.

Havebyer
I mellemkigsirene blev dcr i
Storkobcnhavrludstykket adskilli
ge grrLndetil parcelhusc,da mange
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k)ntor hos Orthana
Cd. 1950'eh1e

a

familieronskedeegenbolig, eller,
hvis der ikke var rdd, sA i forste
omgangen gmndmed et lille kolonihavehus.
Der var ingen egentligplanlagning i de enkeltekommuner,og
mangebyggedeefter,hvad de nu
havdeokonomitil.
I Timby kom de lbrste udstykningermellem1918og 1923,da
girdejerEd. Hansen,Borgbygird,
udstykkedeca. 32 tonderland.En

af de forste grundejerforeninger,
"Timbyhoj" udgjorde8 tdr. Land,
derblev delt i 90 grurrde,der blev
solgttil 1,50til 2 k pr. aleni ratebetaling.
I 1925var dcr kun blevetbygget
kun
16 huse til helSrsbeboelse,
halvdelenaf gmndenevar bebygget og fortrinsvis med sommerhuse og lysthuse.Flere af koberne
havdesolgt deresgrundeigen, da
deil'te havdegkonomitil det.
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1800'ta ct blev nogset desuden brugt lil
bonesanabrie, der

Grundejemevar forst og fremmest handvlerkereog arbejdere.
Crundejerforeningens
forste veje,
der blev anlagtvar Borgbygardsvej, TdmbyhzjAlle og Ved Gerdet. Medlemmemeaf grundejerforeningenklagedeover kommunensmanglendehjelp til kloakcring,vejeog gasforsyning.
Det endte med uenighedi foreningender fo(e til delingaf den
stiftede gn-rndejerforening,en for
omredetost for Englandsvej,og
en for den vestligedel. Den sidstnaevnte
havdedet verst, hvad angik de ovennavnteproblemer.
Problememe
var de sammepi de
mangeandreudstykningerder fo-

regik i Timbyomridet, de fleste
havdekun rid til sommerhuse
eller lysthuseog vejanleg,kloakering og gasforsyning
lod ventepe
sig.
Fra Lojtegerdblev der ogsi udstykket grunde i denne periode.
140-150tsnder land blev fordelt
pa to grundejerforeninger,
ogsd
benevnt"Vordendehavebyerunder landligeOmgivelser".Det var
ensartederektangulaere
parceller,
derblev bebyggetmedmegetforskelligehuse.Denstorsteaf grurdejalororingemevar "Gronnehave",
der var opdelti 90 grunde.I 1925
var der opfortca.20 helirshuseog
ca.30 sommerhuse.
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Dervar pe dettctidspunktanlagt mune i daglig talc benlevnt
midlertidigeslagge-og skaerveve- 'Timby 44". Boligselskabetvar
je med aflobsgrofter.
Hver grund- stiftet af ArbejdemesFnellesorgacjcr mitte sorge lbr egct aflob nisation,dcr ville "skabeog drive
ned en samlebrsnd
ellcr lignendc. godeog sundcarbejderboligei'.
Men tiden var ikke gunstigfor
LojtegirdensVillaby straktcsig
vcst,nord og ost {br dennye trav- boligbyggeriet,
da der ikkc kunne
bane.Her var opf'rrftca.60 husetil skaffesgodematerialer.Dcn fbrmette
hclirsbeboelsc.
steafdeling."BredagergArd"
Det var blot nogle af de nyc lide underat manvar nsdt til at ty
grundejcrforeninger
der opstodli- til ofie dArligematerialertil de 70
gc efter L verdenskrigi Timby lejlighederi kompleksct.BredaKommune.Men ensfor dem alle gcrgArdstod klar til indllytning i
var, at det dcls var sommer-eller marts1946.
bokolonihavehuse
og dels hclershu- En af dc fbrstealmennyttige
sc. Forholdcnevar primitive,men l i g e r , S a l t v a r k s h u s c n e p i
gcnnemde neste ertier kom der Kastrupvcj,blev pabegyndt
under
fbrsyningaf el og gas,kloakering krigeni 1944,men stodfsrst ferog ordentligcveje, itakt med at dig til indflytningi 1948.Her er i
kolonihavehusene
blev byggetom dag169lejligheder.
Bag dettebyggedstoden pdvattil helirsbcboelse.
mand,mendetblev scnereovcrtagetafDct DanskcLuftfartselskabs
l,elelroliger
Boligselskab,der blev stiftet i
Fra 1945til 1950stegbefolk- 194'7.
ningstalictmedca.6000.
fik eftcr
Trc storearbejdspladser
Timby KommunesBoligselskab besettelsenbcskedaf statenom,
opfirrte, mcd KAB som fbnet- at de sclv mitt€ skallb boligertil
ningsforcr, nyt ctagebyggeri dercsmedarbcjdere.
stardesuden
"Thyges Cird" ved Kastrupvej. DDL's boligselskab
Bebyggelscnrumodc 158 boli- lbr "Fl1,verbo"som blcv byggeti
ger alle mcd bad,altanog central- 1950.I 1940'eme
og 1950'emc
vallne.
der
bygget
en
lang
rekke ctablev
Andre boligseiskaber
blcv stiftet gccjendomme
bide i Tdrnbyog i
pAdettetidspunkt.Det socialeBo- Kastrup.Typiskfor dissevar at de
ligselskabaf 1944i TarnbyKom- var to- tif tre etagerhqe, opfarti
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i Kasttup, et boligb),ggcrimadca. 500Iejlisheder bwEet i 1950-5t.

murstenhojt tegltagog med smA
altaner.
Timblparken blev opfort i begyndelsenaf 1950'emeog var en
af dc forstc bebyggelser,
der adskiltegeendeog korendetrafik.

Ahlulnlng
Mangc af de gamlc nu forladtc
industrigrunde ligger attraktivt
ved Amager Strandvej,men der
endnuikke blevetbyggetpa dissc.
I fbrbindelsemed borgermsderi
kommuneni 2003/2004blev der
udtaltflg. om Superfossgrurlden:
''Der
bliver ikke af kommunen
Ioretage! nogen oprydning af Sy-
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reldbriksgrunden, da der ikke er
.fare Jbr grundvandet eller anden
tisiko vecl den nuv@rende anven.lelse. Ved @ndret am'endelsepdhviler udgiJierne til oprydning/
.fr igittelse grundej er/byghete.
Der vil blive taget stilling til.forurehingen i Jorbindelse med bebyggelsen af omrddet. Formentligl
an lidsrammepd 5-10 dl".
Glasvaerksgrunden
ligger ligeledes stadig ode hen. Andre steder
som pe Knarrebrogvej, hvor Erling Gads Metalstsberi 16 tidligere, er man derimod i gang med at
opfbre nye etageboliger-
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Hvis du har billeder,oplysningereller andetaf lokalhistorisk
interesse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kamillevej 10
2770KastruP

"rrf.3246054s

www.bibliotek.taarnbY.dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling
Vi har publikumsmaskinemed adgangtil intemettetog mange
sleetsforskerlinks.
Abningstider:
15.00- 19.00
Mandag
12.00- 16.00
Tirsdag
12.00- 15.00
Fredag

Kastrupgirdssarnlingen

,,gfl,tdt
p&68nry*"

Plyssen
AmagerStrandvej350:

"KastrupGlas"

Permanenteog
skiftendeudstillinger

AbentTirsdagtil sondag
14.00-17.00
Onsdagtillige
14.00-20.00

Abent Lordagog sondag
1 3 . 0 01-6 . 0 0

