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KaUzrtp'
Hvorfor ej endomshistorie
Bygninger rmoveres i dag som re-
gel med storste omhu, og mange
er interesseret i deres ejendoms
historie bl.a. ogse lbr at kunie
istandsette bygningeme pA bedste
originale mide. Det sker bl.a. i
ojeblikket med Kastup Verk eller
Bryggergirden. Andre er miske
interesseret i at vide hvordan og
hvor deres forledre har boet, eller
hvilke bygninger, der har liggot pA
det sted, hvor do nu bor.
Dotte og folgende numre vil hand-
le om forskellige ejendommes hi-
storie her i kommunen.

Bygningshistoriske kilder
For at kunne beskrive cldre byg-
ningers historie mi man lbrst og
fiemmest have fat i brandforsik-
ringsprotokoller og brandtaksatio-
rcr. De cr bovarct fra ca. 1800 til
1940'eme for vores kommunes
vedkommende. De tleste ejen-
domme, forswndne som eksiste-
rende, har vaeret brandforsikret.
Brandforsikringsprotokolleme kan,
med deres opremsning af ejen-
doinmens enkeltb bygninger, deres
anvendclse og bygningsmatcriale,

vaere en guldgnrbe lbr dem, der
i[teressercr sig for en ejendorns
historio. Protokolleme er opstillet
efter brandforsikingsnumre, by
lbr by. Fra ca. 1850 er ejendom-
mens matrikelnummer oplyst. Der
er registre til de irldste taksatio-
ner, og i nogle af brandforsik-
ingsprotokollcme fra slutningen
af 1800{a11et er der henvisning til
eventuelle brandtaksationer.
Brandtaksationeme er en udl_orlig
beskrivelse af ejendommenes byg-
ningsmade og indrehdng, hvilket
jeg vil give eksempler pi i det fol-
gende. Arkivet har taksationer og
brandforsikringsprotokoller fra
Timby sogn fra ca. l'761- 194'7,
allc nu pi mikrofilm og klar til
brug og kopiering.
Foruden registrene i brandforsik-
ringsprotokollerne har lokalarkivet
udarbojdet kartotekskort pA matri-
kclnumre mcd heovisning til, hvor
eje[dommen omtales i brandlbr-
sikringsprotokolleme.
Hvis man onskcr at ga llengere til-
bage kan skifter fra 1600 og 1700
tallct cndvidere indeholde oplys-
ninger om gerde og huse. Men i sd
fald skal man vide, hvem der har
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ejet bygningerne. Hertil har man
skode og panteprotokoller og firr-
skellige registre til samme- Disse
kilder har vi ogsa pA mikofilm til
ca. 1930'eme og derefter i papir-
lbIm til ca. 1980'erne. Vi har cnd-
viderc en god hjelp i "Kjers ar-
kiv" der har en oversigt over ejer-
ne af de enkelte bycrs garde tilba-
ge til 1600-ta11et. Disse protokol-
ler stir ogsi i samlingen.
Samlingen har desuden ogsi acldre
byggesager, og hqtil er der hjElp
at hente i nogle kaftotekskoft.
Udover de nevnte kilder har sam-
lingen endvidere en lang raekker
arkivcr fra grundejerforeninger
her i kommunen, som ogsA kan
veere en hjlelp.
En nuverende beskrivelse af byg-
ningfl og et luftfirto over cjcndom-
men kan man ogse fi via nettct pa
httpr/ejendomslakta.netborger.dk/
produkt/delault.asp.
Enkcltc bygninger i kommunen er
desuden beskevet kort pi lokal-
samlingens hjemmesidc pd
http://rvww.bibliotek.taarnby.dk/
lks/stednavne.htm

Ejendornme i Kastrup
Gerde
Girdene i den gamle landsby Ka-
strlrp le langs Kastmpgirdsvej, cn
nu lbrsvunden vej, der lob paral-
lelt med nuvrrende Kashtpvej

taet op pi Kastrupgard- De var i
alldrc tid nummeret fta 1-11 med
nr 1 g6ende nord syd.
I 1834 brendte 6 garde og 2 huse,
og et par af gerdene fllttede i dcn
anledning ud af dette landsbyfel-
leskab. Tilbage i dag er Kastrup-
gerd, Ny Kashlpgard og gerden
Ved Diget26.
KastrupgArd og Ny Kastrupgird
har vi tidligere omtalt i bl.a. vores
turguide og i andre numre af
Glcmmor du.

Ved Diget 26
Ved Digct hed indtil 1926 Digevej
(gl. marknaln dicgcspiel)
Girden var nr. 11 i gardrekken
men li lidt forskudt for de andre
ned ad nuviuende Ved Diget, nu
som nr .26 .
Ej ere af gdrden:
1660 Edk Torstensen.
1670 Skipper Peter Jansen.
1710 Anders Jensen sammon med
Hans Olsen.
1719 Lars Mathiesen og fra 1720
endvidere Peder Povlsen.
1747 Comelius Hansen og hans
enke Karen Olsdatter.
1791 Hans Cril lesen.
1815 Cdlles Hansen.
1863 Dirch Gjerlsen og hans cnke
Marchen.
1908 Anderc Gjertser og hans en-
ke Bodil.

Qlzawa &t. c,t. 7 - ,4ara,lt 2006



1940 Bcrnhard LarseD.
1964 Rigmor Schiifcr.

Ejerne kan, som det ses ovenlbr,
fores tilbage til 1600-tallct, men
bygningcmc er blevet irndret gen-
neln uden,
Fra slutningcn af 1600{a11et fin-
des et bom.erke fta girden, som
desvefie l-r sv,crt at gengive her.
Bomerker er, som navnet siger, et
m&rke man sattc pa sit bohave
f.cks. kreatueme, n6r de sku11c pi
gres pd Saltholm, eller som det er
anvendt i den kilde, jeg irndt det i,
en fom for underckrifl eller bevis
{br, hvem den nrevnte penon var.
Girden har vlcrct ejet af samme
slogt fra 1863, hvor en oldrc ugift
gArdmand solgte ejendommon til
hcstehandler Dirch Gjcrtscn, der
var gardmandsson l'ra Kastrup.
Hans forieldre havde dog indtil
on*ring 11140'cme en gerd i
Sundbyoster, men fl)ttcdc derefter
til Kastlup.
Girden undgik brandcn i Kastrup i
1834, da den 15 noget adskilt fra
de andrc gdrde, men stuehusct cr
genopbygget i 1870.
I 1826 blev gerden fo^te gang
l.tlrderet til brandforsikringen.
Ejeren var da Cbilles Hansen.
Stuel.engen le mcd cndeme i ost
og vest, var 8 firg lang og 3 lag
dyb, opfort ai blandingstornmer

og lervegge med statag. lndrettet
med en indgang fra girden til en
fbrstuc, demiest 1() sluer og et
kammcr med braeddegulv, simple
vinduer og I'idningsdorc med be-
slag, samt en bileggerkakkelovn.
Der var dels panelede og dels a1'-
pudscdc vaegge, og treverket var
malet medoliefaner. Desuden var
dor ct kokken med skorsten og
bryghus og en opgang ad en trap-
pe til lollct, som var ud i et.
Mod ost la en lengc 13 fag lang
og 3 fag dyb af lbrige bygnings-
made. Indrettet med cn indgang
Aa gArden til en stue med brucddc-
gulv, simple vindud og dore,
brcndehus, lo, lade sirmt stald for
lire kreaturer
Mod syd var en lange,22 fdglang
opl'nft af blandingstommer og ler-
vegge med stratag indrettet til en
indkorselsport, skacrelo og to slal-
dc til 18 keaturer.
Mod vest cn laenge 8 l'ag og 3 fag
dyb af {brrige bygningsmide ind-
rettet til lo, vognsku og et karle-
kammer,
De tre lenger var bygget sammen.
I girden en brond mcd opstander
og pumpeledskab, samt hegn om-
kring girden.
Eftcr Dirch Gjeltsen havdc ovcrta-
get gardcn i 1864 begyndte han i
de kommcnde ar at bygge om. Et
nyt stuehus mod syd og en ny
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Gddenwd Diget Fn |enstre pdyog en Pieter Gertsen, Jan Gertsenfra Ka
strup, Anderc Gje sen, Botlil Gjertsen g.n. Bernhaftl Larsen, bag staki et
Marchen Gjertsen g.m. Dirch Gjertsen og Boclil Gjertsen gift nerl Antlers
Gjertsen. 1901

staldl@nge mod vest blev opfot i
grundmur, stuehuset med tegl og
staldl€engen med stra. I 1873 var
ombygningen ferdig, en ny stald-
og ladel€enge mod ost var foruden
de flevllte blevet opfolt mod ust,
desuden et honse- og svinehus
samt yderligere et svinehus.
I nyere tid har der v&ret forskelli-
ge vaerksteder foruden beboelse.

Ilusmandsteder
Langs den vestlige side af nuv@-
rende Kastrupvej, omtrent hvor

Kastrup Midtpunkt ligger i dag, li
i begyndelsen af 1800{a11et en
lang rekke mindre husmandste-
der, der alle nu er fon\'undet. Des-
uden boede der husmend, fiskere
og handverkere pi Ved Stationen,
der forst hed Ssndre B).vej, senere
Smedevej og Nu Ved stationen.
De oldste bebyggelser her blev
opfurt ved sydsiden af vejen ud
mod Kastrup felled, sandsynligvis
i begyndelsen af 180O-tallet.
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,/ed Stqtionen
Karl Pedersen (11919) skriver i si-
ne erindringer, "Lillebror fra Salt-
veerksvej", beskrevet Ved Dig€t,
som han oplevede vejen i sin bam-
dom:
"Videre hen ad vejen ffia stations-
bygringen) efter gadehjarnet ld
malemester Andetsens store ma-
lerverksted. Han vt en dygtig
hdndverker, blev kaldt Honolultt-
maleren og afog til den o de ma
ler. Jeg husker at da kommunen
mange dr :jenere jik overdraget
resterne aJ anlegget Kastrup
Fremme, som Andersetl var initia
ttulager til i sin tid, havde han teg-
net et garebrer i kempeformat
med tek\t og motir-
Derefter ld et lille husmandshus,
htot den altid glade og hjelpsom
me Stjend Nielsen, Svencl Kob
mand havdeJbftelning.
Ltengere hen ad vejen ligger end-
nLt et lille suALPkt hus, endnu be-
raret men ikke som beboelse. E[-
ter nogle JA htrse mere slultede
denne ttej, men pd den anden side
i lundingen overfbr stationen lig
ger den rode villa hvor tandltege
Dolleris boede. Blikkenslager
Russ med drengeu Poul og lvan
boede der ogsd og sidst ligger den
gamle gdrd, lNar smedemester
Peter Fogelstrom havde smedie.
Der var arbejdsheste aI sko den

gang. Jens Fogelstrom farte Jbr
retni gen idere.

l/ed Stationen 15.
Huset er oplolt omkring 1801 og
ejet afskomager Lars Poulsen itlg.
den @ldste brandtaksation fra
1801. Husct dcr var 6 l'ag og 3 lag
dyb li mo<fvest pi Falleden ned
endeme til .rst og vest og opfod af
blandingstornmer med lervrEgge
og stretag. Huset var indrettet med
cn indgang til en lbrstue med kok-
ken og grundmuret skorsten, 2
vlcrclser med engelske vinduer,
hollandske dorc med beslag, 2
jemkakkelolnc samt til spisekam-
mer. Ovemlt var der brrddcgulve
og lofler
6 lirg lang og 3 fag dyb. Der var
desuden et brrndchus, planke-
verk, brlnd, en svincsti og et hon-
sehus opf'oft af tommer.
I 1855 var der sket forbeddnger pi
huset, der nu var opfort dcls af
mur dels af klinede v€gge med
samlingstommer, stadig med strA-
tag, 8 fag lang og 4 fag dyb indreF
tet til 3 lejligheder, hver bestaende
af stue kokken og iorstuc, og i det
ostre hus var en cylinderor'n, og i
kokkenet til sarnme lejlighed var
en indmurct kedel. I de to andre
lej l ighcdcr var bi lzeggerovne,
overalt brlcddeloft og gulve, en-
gelske vinduer samt dels glatte

Qlz"r'atex dz a. 7 - 44144/ 2006



dels lyldningsdore. Der var stadig
brandchus. I den sydlige del af
huset var en lille tilbygning, op-
f'ort i bindingsvlerk med stratag
med en lejlighcd, kun 2 fag lang
og 2 tag dyb.
I 1840 var der i ov gt cn logeren-
de, en pensioneret lererinde, Ane
Pedersen
I 1878 var stuehusct nu helt i
gmndmur, mens tilbygningen sta-
dig var i bindingsvark begge ncd
stratag, og i | 918 var stuchuset nu
helt i grundmur med stratag og til-
bygningen forsvundet.
Ejere:
1801 Skomager og husrrand Lars
Poulscn.
1835 Skomagcr og husmand Fre-
derik Christcnsen og hans enke
Ehm Niclsen Lund.
1858 Petcr Martin Petcrscn.
1868 Ehm Nielsen.
1876 Hjulnmrd Petcr Martin Niels€n.
1877 Husmand Dirch Nielscn og
cnkc Johanne.
l9l6 Hovmester Pctcr Anderscn
Lengerc cr det ikke lykkedes at
linde ejcrc.

Ved Stationen 19 og 2l
Denne cjcndom var oprindelig en
ejendom beboet af to familicr,
men de valgtc i 1839 at H tinglest
hver dercs halvdel afhusct. Forst i
1882 bliver matriklcn delt i 2,

ncmlig 44a og 44b. Huset cr sand-
synligvis opfbfl omkdng 1800
sorn bolig for fsrst bagcr Johan
Nyeborg scncre lbr bagcr Thomas
Crell, hvis f'ar var moller i Maglc-
byli l le. Eftcr Grells dod i 1826
blev huset solgt pe auktion til to
husrnend i Kastrup Lars Christen-
sen og Ham Nielsen. I forbindelse
med tinglesningen i 1840 blev de
to halvdclc af huset vurderet til
brandforsikringen hvcr ibr sig.
Dcn Eldste brandtaksation er fia
dette Ar.
Hans Nielscns del (Ved Stationen
l9) beskrivcs siledes i 1840:
Stuehus mcd cndeme til nst og
vest af mur og bindingsverk mcd
stratag 5 fag langt 3 lag dyb, ind-
rcttct med cn forstue, en stue med
biloggerovn, 2 kamre el br@nde-
hus og et kokkcn med skorsten, alt
med br:rddc- og stengulvc, engel-
ske vinducr, fyldings- og glatte
dorc, samt loftct ud i eet.
I 1887 var dcr ingen vcscntlige
€endringer.
Lars Christcnsens del (Vcd statio-
nen 2l) beskrives pi denne mide i
1840:
Et stuehus med endcme til ost og
vest i mur 08 bindingsvierk med
stitag, 5 f'ag langt 3 fag dyb ind-
rettet med en forstue, to stucr med
I bilreggerovn,2 kamre, ct brsn-
dehus og et kokken ned skorsten,
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alt med br@ddeloft og bredde- og
stengulve, engelske vinduer, ryld-
nings- og glatte dsre,
En tommersat brond med karm
deltes de to farnilier om.
I 1884 var huset blevet renoveret,
sA det h€lt var i grundmur m€d

I de to huse boede der gennem ti-
den flerc generationer af samme
fiskerfamilier

Eiere:
44a
1826 fisker Hans Nielsen.
1887 fisker Niels Hansen.
1908 Kirsten Hansen.
1912 Holgine Andersen f. Hansen
g.m. Peter Andersen.
l9l8 smed yaldemar Andenen
l9l9 nattevagt Jens Martin Peter-
sen
44b
1826 fisker Lars Christensen
1850 fisker Johan Pete6en

f,*e,,

Ved Stationen 21 i 1895
Bageslfra r)ehste: Bibliotekar Anna Hanseh,lisker Hans Valdemar Hahsem.
Holgine Andersen,fisker Niel: Hansen, Ellen Haack, Inger Schakat, fisker og
skibstomrer Peter Msrk og hans dauer Mary. Sitlden.le fra vensrre; Kirsten
Hansen, Bertha Hansen, Hedvig Petersen
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1882 fisker Peter Jacob Jensen.
l9l0 fyrpasser Johan Jacob Jensen

Ved Stationen 28
I 1849 blev der opfort det forste
hus pd den nordlige side af Vcd
Stationen, dengang Sondre Byga-
de, Det var smeden Frcderik Jen-
sen, der her opforte smodje og bo-
lig for sin familic. Brandfo^ik-
ringstaksationen fonellcr i 1849
fblgende:
Stuehusct la med cndeme i sst og
vest, og var afgrundmur med tegl-
tag, 12 fag lang, 6 fag dyb med
indgang fra vejel til en forstue
mcd murstemgulv, 2 stuer, 2 kam-
re. Der var desuden et kokken
med komfurindrctning, spisokam-
mer og pigekammer. Ovc.alt i ve-
relsemc var dcr gipsede, pudsede
og tnalede vegge, lyldningsdore
og engelske vinduer. Ved den
ostre ende var indrett€t til vogn-
skur. I hver af stuemc var cn cy-
linderovn, i kamrene en grydekak-
kelovn.
Vcd vesfes endes nordlige sidc
var cn tifbygning, 5 fag lang 4 fag
dyb, indrettet til materialehus, heri
en opgang til loft€t, der for hele
bygningen var opfirrt af kddtstcns-
mur med tegltag.
Ved den ostre cndcs nordlige side
l5 smedjen 5 lag lang, 5 fag dyb, i

samme en smedjeskorsten og 2
fastsiddende belgc. Desudell et
plankeverk, et lokum, en brond
Ejere:
1847 Smed Frederik Vilhelm Jen-
scn
1886 Smed Nicls Fogelstrom
(svigerson)
l9l7 Peter Emil Fogelstrsm

Niels Fogelstrom forteller:
I 1916 fyttede vi il Kastrup. Far
orertog smedien efter min
bedstefur, som havde drevet den
eftet ntn olde/br, der var begyndt
som smed pd Kastrup havn i 1835.
ITan byggede senere stuedien,
hvor den nu ligqer, i krigsdrcne
1848-1849. Huset er opfort af
bygmester lvar Hein.
Kastt'up yar dengang endnu pd
lundet. I smedien var arbejdet
n@rmest rogtl- og hestebeslag.
Der var endnu en del gdrde og
gartnerier i Kastrup.
I smedien begyndtes kl.6.30, og
som regel rar de fotste heste
ankommet. Der rar tce dt op i
essen, og sd vaf der gang i
skosmeding lil frokosten kl. 9.
Lczrlinge og svende var pd kost og
logi, de spiste i borgerstuen, hvor
der blev senerel spegesild med
Jedtemadcler og hertil skibsol fta
anker, som stod lil fri dispositiotl.
Sd startede nan igen til kl. 12,

Ee&&er d4 a4. 7 - /44t441 2006



1 l

hyor der blev holdt middagspause
til kl. L K|. 2 blev der seneret
kalJe pd jilebenken i verl$tedet,
og sd fortsattes til .fyruIte kl. 5.
Der rar gdng i essen hele dagen
mecl klang af futmmerslag fra

Jeg husker om sandage , hror i
nodJieclen.
For mig var der nok dt se lil e/ier
skoletid, jeg gar et nap med at
lokke sko op eller .fik lov at sld et

slag med Jbrhammeren. Der var
ogsd rig lejlighecl til e ridetur
med at bringe heste tilbege til
ejerne, ligesom |i red bandernes
heste hjem Ji.a gres pA Jbrstran-
den.
Et par gange om dret sktrlle heste-
ne som horte til gdrdene pd hol-
men (Saltholn) hate nye sko. Den
opgaw.fik min bror ogjeg engang
i vt 16 og l7 dr.

Smed Peter Fogelstrom tkoer et1 hest. Fato: Carl Flenshurg ca. l9l0
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2770 Kastrup

"rf.32 46 0s 4s
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Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
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Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"OQtltpddnryec"
&

"Kastrup Glas"
ADent rrrsoag tll sonoag

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


