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Det €r sj@ldelt, at anerkendte dan-
skc kunstmalere har fundet moti-
ver i Temby Kommune, men vi
vil her omtale trg kunstnere fia
1800-tallet, der har malct verker
her fra med hver deres sfilretning.
Flcre af deres kunstverker har
motiver, som ikke er gengivet pi
noget fotografi. Derfor kan de i
nogen tilfelde bruges som doku-
mentation for, hvordan fbrs{rndne
girde, huse, personer og niljocr
har set ud engang.

C.lltl Ecketsberg 1783 - 1853
Chistoffer Wilhelm Eckersberg
bctcgnes som ophav til den danskc
guldaldemalerkunst. Han gjorde
op med 1700{allets idealiserede
motiver og havde istedet en merc
realistisk skildring i sine malerier.
Han rejste til Paris og Rom, hvor
han bl.a. malede byprospekter. I
l8l8 blev han professor vcd
Kunstakademiet i Kobenhavn, og
hans undervisning fik stor betyd-
ning for 1800-tallets guldalderma-
lere.
Eckersberg var allerede i 1807 pi
Amager hvor malede akvarellen

"Fastelavnslojer." Det er vanske-
ligt at lokaliserc stedet, men drag-
teme er fra Hollanderbyen. Akva-
rellen tilh-or,er Dcn Hirschsprung-
ske Sarnling.
Eckersbcrgs foretrukne motiver
var havet, skibene og fiskere. Det
var da ogsi fiskere ved Kastrup
Havn, han fik indfanget pi et ma-
Ieri i 1827. P6 billedet ses ogsa dct
battcri, der blev anlagt her i for-
bindelse med Napoleonskrigene.
Maleriet befinder sig pi Ribc
Kunstmuseum. Han kom tilbage
til Kastrup i 1835 og malede " En
skibsbro ved Kastrup i fu1dm6ne".
Maleriet blev solgt pi en auktion i
1860 lbr 86 rigsdalcr, men det er
desverre ikkc lykkedes at spore
cllcr finde en gengivelse af det.
Skibsbroen me verc dcn nuv:Eren-
de Kastrup Brotbrening.
De to nevnte malerier fra Kastrup
er blot en brBkdel af de mange,
som Eckersberg nacdc at fremtryl-
le, inden han dodc i 1853. Vi kan
glode os over at fe en historisk
skildring af det lbrsvundne batteri,
og fiskeme fra Kastrup i bogyn-
delsen af 1800-tallet.
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Ecke6berg, C.W. : Kaslrup Havn. 1827. OIie pd lefted. Rib" Ku,Lttnusam

Jullus Ener 1825 -1910
Julius Exner blev optaget pa
Kunstlkademiet i 1839 og lerte
histcdernal€rids kunst af J. L. Lund
og senere af C. W. Eckersberg.
Det var N. L. Hsyen, inspekfal
ved den Kgl. Malerisamling pA
Christiansborg, der inspirerede Ju-
lius Exner til at tage ud pa Ama-
ger og finde motiver. N. L. Hoyen
var fortaler for. at maleme udsve-
de en folkelig national kunst med
emer fia den nordiske natur og
folkelivet. Teate og den litterere
verden var i forvejen pr@get af
nationalromantikken. Exner fulgte
da ogsd Hoyens ideer, og han be-

tegnes som en af grundleggerne
af traditionen for danske folkeliv-
malerier.
Exner havde allerede i en ung al-
der i 1840'erne veret ude pe sen
og og malet et motiv fta Dragor. I
1851 malede han et billede af en
gammel amagerkone der taller si"
ne sioe penge. Konen havde han
modt inde pe Amagertorv, hvo!
amageme dengang solge deres
gransager. Maleriet blev ksbt af
den kongelige Malerisamling eret
efter. N. L. Hoyen opfordrede nu
Julius Exner til at l@re amageme
bedre at kende og at male dem ude
i deres eget miljs.
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I lbrAret 1852 tog Exncr ud til
Hollenderbyen og boede hos en
girdmandsfamilie her og malede
utallige motiver af anagemes ma-
leriske dragter og intenorer. Ex-
ners gennembrud som kunstet
blev " Besoget hos bedstefar" fra
1852, som siden er gengivet pa
postkoft og litograf-rer.
Man skal vere opmerksom pi, at
interioreme pi Exners malerier of-
tc or konstruerede, visse genstande
og indretninger bliver genbrugt i
flere vzerker. Men polrr&tljghoden
er stor, i de fleste tilf.elde har dct
veeret muligt at fastsla dc albilde-
de personers identitet.
Exner niede ogsi til Timby, hvor
han besogte presten flcrc gange- I
1852 malodc han cn bamed6b i
Timby kirke og i 1853 blev han
invitcrct til at overvirere en bispe-
visitat. PA begge malerier er interi-
oret Tamby kirke, p6 bameddbs-
billcdct ser rummet rigtigt ud, men
pe visitatsmaledet er pr&dikesto-
len placeret i den lbrkefte side.
Samtidig b,trer personerne pi
begge billeder Hollenderbyens
dragter. Bamedibsbilledet, der kun
cr en skitse, blev kasseret ved en
Akademikonkurence. Et andet
maleri lra kirken dateret 1852
kobte kommunen for et par siden.
Det heenger i dag pi Amagermu-
seet. Det forcstillcr cn kone der fe-

jer inde i kirken. Man skal dog
veere opmerksom pa at prsdike-
stolen ogsa her er placcrct i den
forkcrte side.
Et enkelt pofir8t fra Tilinby er det
ogsa blevet ti1 sammc ir nemlig et
po.tret af sognefogdens kone i
Timby. Pd billedets bagside er
skevot
,,7.C.8. bleN Malet Aaar 1852,

dengdng 36 Aar gamel. llil ven-
skabelig ag taknemmelig Er-
rindring afJ. J. Exner".
Desverre har vi ingen gengivelse
af dette maleri, og det har heller
ikke vEret muligt at "oplose" ini-
tialeme.
I somrncren 1895 bes{rgte Exner
igen Tdrnby og nSske har han
denne gang boet pi den gamle la-
degerd, lbr han tegnede girden s6-
vel inde son udefra. Det sids!
naevnte h,enger pe Amagcnnuseet.
Da vi ikke har en gengivelse af
tegningen afinlerioret, giver vi or-
det ti1 Marianne Zenius, der i sin
bog "Cenrenaleri og virkclighcd"
skriver, at gengivelsen af stuen cr
autentisk. Der stir sidc 140:
"Endnu en af de tigl udsmlkkede
panelstuer -fra Amager er i 1895
blevet malet af Exner tned titlen
I teriol fra Tdrnby. Maleren skul
le have opholdt sig i Tdrnby den
somner og tnalet derJi'a, sd stuen
et neppe malet eJier gamle studi-
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er. Mdn ser et clorparti. og lidt a:f
veggen og i dexe tiublde lcan ma
leriel sdmmenlignes ned Jig. 12 i
Steensbergs " Danske lionclemob-
ler", hvor der pd et Jbtograt'i ses
et storre udsnit afstuen."
Ladegirden var en af de histodske
gardc i kommuncn, som 1A syd for
TAmby kirke. Den var i middelal-
dcrcn cjct afbiskoppcn i Roskildc
og senere afkongenj der foryagte-
de jorden til bondemc i St.
Magleby. I 1782 solgte kongen
LadegArden og jor.len blev ud-
stykket i flcrc parccllcr, hcriblandt

arealer, som senere blev til Lojte-
gdrden. Den gamle ladegard blev
stiende i mange generationer, 1nen
nedbraendte natten til den 3. juni
1912. Ejeren af LadegArden, Dirk
Dirksen, havde kun neet at redde
nogel solvtoj og indholdet af et
pengeskab, resten, et l'relt lille
amagefnuseum, ble\, llammemes
bytlc. Ved denne brand gik mangc
gamle nobler og andet historisk
indbo til grunde. Der var bl.a. en
himmelseng, som sagnet foflreller,
at svenskekongen skulle have
ovemattet i under den svenske
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h€rs hergen pe Amager i  1658.
Efter brandcn blev girden genop-
bygget og fik navnet Borgbygard,
dcr stadig ligger pi Englandsvej.
Exners malcricr vakte opmaerk-
somhed ude i verden. Hans maleri
"Amagergildet" fra 1854 var bl.a
med pi verdcnsudstillingen i Paris
i 1855. I "Flyveposten" lia samme
5r kunne man lese, at Napoleon
den 3. var interesseret i at kobc
dctte maleri. Det blev dog aldrig
til noget, maleriet tjlhoftc det kgl
Billedgalleri, og Exner har m6skc
ikke veret interesseret i at malc
motivet igen, selvom mange af
hans malerier findes i flere udga-
ver.
Julius Exners kunst blev populaer
hos dcn brede befolkning, som in-
gen andrc kunstnere tidligere hav-
de !€ret. Mange af hans vcrkcr
kom som litografiske gengivclscr,
og disse hang i mange danske
hjem.

Theodor Philipsen 1840 - 1920
Th. Phiiipsen havde oprindelig in-
gen planer om at bliv|3 kunstmalcl.
Han var som ung landbrugselev pi
sin onkels gird, men i lritiden teg-
nede han girdens dyr og her duk-
kede sA lyslen til at blive kunstma-
ler op. I 1852 blcv han optaget pA
Kunstakademiet. Philipsen tog pe

flcrc udlandsrejser b].a. til Paris.
Her blev han preget af imprcssio-
nisteme, dcr aflroldt den foiste ud-
sti l l ing i  Paris i  1874. Th. Phil ip-
sen var den I-orste dansker hcr-
hjemmc. dcr benyttede sig af den-
ne kunststils lys og lawesyn.
Th. Philipsens tilknFning til Ka-
strup og $altholm g6f tilbage til
1880, hvor han sejlede 1ia St. Pc-
tcrsborg til Kobenham. Da de pas-
serede Salthoim, spurgtc Philipsen
stynnanden, hvad det var lirr nog-
1e buske, der var pi oen. Styman
den var Valdemar Larsen fid Ka-
strup, og han kunne fortirlle, at det
ikke var buske mcn kreatwer. Th.
Philipsen lbftalte, at han var dyre-
rraler og gcme ville derover. Val-
demar Larsen lovedc at vise ham
oen, og lbrtalte i ovrigt at en af
hans venner, Peter Tonnesen, var
opsynsmand pi oen.
Th. Philipscn besogte Saltholm al-
lcrcdc sanme Ar. for de firrste
vaerker fra hans hAnd fra ocn cr
dateret 1880. Det er bl.a. dc to ma-
lericr "Saltl'loLns flelled. Lobende
heste", "Hqste og kocr ved Garnnel-
girds Btatt' @anders KtmstnLLeeun,
og en pennetcgning "Barakke-
broen pd Saltholm".
Sirlen korr adskillige tegninger,
malerier og skitser med motiver
fia oen, ikl(e blot af dyrcnc men
ogsA afgirdenc.
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Th. I 'hi l ipscn bocde in(l  inlel lenl
hos I)clcr Tonncscn- Cl0udia lr i-
schcf 1: l  onncscn i ir f t iel lcf 1lg- :
''Ilos 

/ar og nk)r baede (n kutisl
mular, clen nu si berontt' Ih. Plti-
lipsen, clar hur ntalct nogla gansk(
dejtiga dvebillcclcr. Jcg har selt
nogla sl\kkct Ql .lcnt ag L,t't egcl
glad /ir clent.
Th. I'hilipsett t'dr ncgct l)ctagcl af
Itset pi Saltholntcn og u/ de ntun-
ge dJr', cler gili liit otnkrittg. l'i rur
ofic n<,cl hant uclc pti holnrcn, og
dct tut spandanlc dt st:, h|or Ii\-
dgl igl ht ln kutl t ' (  ntale l(nt.

Han lu\tc ogsu Dkt at lu|c ltali
cnsk nttcl og at batrytte.fitc clnnl

lignons den yar dcr nentli.q ntan-
ge ql pt Saltholn dcngang."
Det Vrr ikke blot pi i  Saltholn Th.
Phil ipscn landt motiver nrcn ogsi
iKaslrup og Vaglcbyli l lc. Et par
af ho\ cdverkcrne er "Klrstrup-
lejcn i id Kobcnhrln" og ' l ' ra ve-
jen ti1 l(astrup" nalet clicf im-
pressior)isl isk ftrr-bi l lede, nrcn i en
pcrsonlig tolkning.
Han tog f'asl opholcl pi Brfgger-
gi ldcn { 'ra ca. 1t389. hcrl ir  scj lcdc
baden dcsuden t i l  Saltholnr. Han
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ft. Philipy.n: I/ejen til Kesttltp. t 900. OIia ?.i letre.l. Kasnlesd santins.h

fik cn taet kontakt til fblk i Kastrup
og ikkc rnindst til vel1spalaet pA
Markctcnderiet Madsjnc og Jo-
harnes Larsen. Her spiste han og
spillcde kort med sine vcnner.
Ndr han var pd en af sinc mangc
rejser til Paris og Rorn scndte han
med jevne mellemrurn mange og
lange postkort til Madsine og med
hilsner til venneme. Et afpostkor-
tene fra Rom i 1899 viser hans
nervositct fbr at mistc sin base i
Kastrup. Han skrcv:
"Kjtzre .fi.u Larsen... Deres Bret'
var ftllt af N);heder som i hoj
grad inlcresserede mig isaer Sal-
get af Y@rket som De siger h.ta-

ber jeg ikke at jeg skal blire hus-
riklt. l'orclohig kan jeg cla ikk
blive smittt n.l lorend til F-oraarct,
nen jeg vilde i det hele nodig.[or-
lade Vcrket og naaske cr de nye
Eiere ligesaa medgo ig sont de
gamle, saa kanjeg ikke blivc i Ho-
vedbygningen, sa.i ll.ler dcr sig
tel nok indrettc et Par Rum til nig
paa et afde fiange Lofter"
Philipscn lik lov til at blivc bocn-
cle afde nyc cjerc afNy kalkbrcn-
deri, der havde kobt Bryggcrgir-
den eller Kastrup Vrerk afBrygger
C. M. Larsen.
Phil ipsen var ogsa poctisk. Juleaf-
tcn 1895 skrov han dette l i l le vers
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Th. Phitipsen: Saltholns Fe ed. Heste os L6et ved GannelsAr.ls hrcnd,1880.
Olie pd lerred. Randers Ktnstnuseun.

til Madsine Larsen, der viser hans
hengivenhed:
Naar De beslEtter mine Anne
Saa viljeg Deles H@ndet varhte
Med Haandtryk fra en gammel
Ven
En glrzdelig Fest! Theodor Philip-
sen
Nina Lassen boede pi Amager
Strandvoj og var datter af bankdi-
rektor E. B. Petersen. Hun fort@l-
ler:

"Nede pd sloxet havde kunstmale-
ren Th. Philipse sit atelier, han
rar \)or censor i tegning, da vi gik
i Frk Foltmanns skole. (Skolen 16
iAlleen).
Han besogte ogsd min far og for-
erede ham et stort maleri. Del fo-
restillede engen nedenfor vort hus,
og ved vandkanten gik der nogle
koer og gressede. Min elclste so-
ster, der arvede det eJier min for,
har desvete solgt det, da hun
kott lil at bo alene. Hun rar ban-
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ge Jor tudbrLdstyw , maleiet er
meget r@rdiluldt.
Jeg jik lov at besage Th. Philipsen
i hans atelier nede pd vcerket. Jeg
vaf meget intefesseret i dt se h1ns

Th. Philipscn fik ofte bcsog af si-
ne kunstnervenner i Kastrup.
Blandt disse var Paul Gauguin,
som Philipsen endvidere var inspi-
reret af, Cauguin foreslog Philip-
sen at bruge lange, sma pensler,
ft1de dem med farver og male
med ko e faste strog. Da Gauguin
besogte Philipsen i Kastrup, vakte
han opsigt i den lille by, da han bl.
a. var ifort en spraglet fransk vest
med mange solvknapper.
Hans kollega fra Fyn Johames
Larsen, der ligeledes var dyrema-
ler, var med pA ture til Saltholm

og har maiet Th. Philipsen her ved
staf'feliet.
Th. Philipsen malede i over 30 6r
pd Saltholm og i Kastrup. Han do-
de i 1920 nesten blind, to ar cfter
at han for sidste gang havde be-
sogt sin elskcde o, Saltholm. En
riFkke mennesker i Kastrup ville
rejse en rlindesten for ham pi
Saltholm, men det blev aldrig til
noget. Det samme gaelder en nin-
debrond, son skulle have veret
placeret i den nye redhusbygning
pi Amager Landevcj i 1960. Men
til gengold har Timby Kommune
gennem erene kobt en lang rekkc
af hans verker, hvoraf mange er
udstillct pa Kastrupg6rdsamlingen
tillige med hans malerkassc.

Vi onsker vore lcesere en
rigtig god sommer...

!

Ektr4tr4el dc,t notder
sommerferie og
forst udkommer
ougust.
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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. 32 46 05 4s

www.bibliotek.taarnbY'dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
skgtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

15.00 - 19.00
12.00 - 16.00
12.00 - r  5.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00

Kastrupgirdssamlingen

"gfltdtp&gEnog*"
&

"Kastrup Glas"

Abent Tirsdag til sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00


