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Dennc gang gar vi indenfor i
garde og huse i Tamby Kommune
med en lille historisk geDnemgang
afboligindrctninger op til 1930.

Fra ca. 1740-i800 var mobelsti-
len rokoko. Dens serpreg var
aslnetriske, yndefulde linjer, en
rig omamentik ofte med forgyld-
nlnget,

Veggene kume vere kunstne-
risk dekoreret i sivel borger\em
som pi bondergirdene.

Over dorene var der offe malede
lelter, som eksempcivis pi
Kastrupgard. Vleggene kuffie og-
sa vere bekleedt mcd gobeliner el-
lcI trykte l@rredstapeter.

Pe Amagergardene blcv den fine
stue oller sto.stuen ofte kaldt "pe
kelderen", da der kunne vere en
kalder undcr stuen. Det var her
man holdt familief'ester, eller ogsi
bcnyttede man stuen som gaeste-
varelse, derfor stod der ofte en
himmelseng her. Himmclsengen
var ct finere mobel end alkovcn,
den indbyggedc seng som man
sirdvanligvis sov i.

Landsbysnedkeme kunne ikl<e
med deres simple redskaber gen-

skabe rokokoens fine linjer. Tii
gengeld dekorerede man mobler-
ne med fine farver og smukl<e
blomster. Mobleme var fremstillet
af fyl.retrae.

Tr,lmmcrupstucn,
,.\lT)agermuseet

Stuen stammer fia "Birkegdrd,,
pd Hogsbrovej, men har oprinde-
lig stiet pi en anden gird i Tam-
morup.

Pi veggenc er, pi udspeendt 1cr-
red, malet landskaber mcd motiver
hent€t fra Biblen. Fomeden pA
vaeggen er malet felter med jagt-
motiver, og pa vinduesvaeg og dor
er malede kineserier. I loftet er
malet blomster og felter med eng-
lcbsm.

Himmelscngen, dff som n€cvnt
ofte stod i stoNtuen og d6r blev
benyttet sotn gdsteseng, er her i
senrcnaessancestil.

PA sideme er der udskime, be-
maicde figurer. Sengeonhengct
er blat med rode kanter og hvidt
monstcr. Det er v€vet i hvergarn,
og er den sikaldte Dragor-v.ev-
nlng.
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Tdnb)tstuen. Foto: Nationalnuseet I 987.

Tirnbt'stuen,
Natiori:rlmuse et

Stuens paneler er ligesom i Tom-
merlrpstuen pi Amagermuseet
meget dgt dekoreret.

Ifglge et monogram over doren
er det udfbrt i 1783. Dekorationer-
ne omgives af malede rokokoind-
ramninger og viser allegoriske fi-
gurer som forsigtigheden, godhe-
den og sandferdigheden samt sce-
ner med jeegere, bonder og hyrder.
Pe bagveggen er et billede af so-
slaget ved Barbados i 1778 mel-
lem engelske og amerikanske
krigsskibe. Ved indgangsdoren er
der malet to teaterscener, den ene
fra Barberen i Sevilla. lllustratio-

neme menes at vere malet af en
Ksbenha\'nsk hindveerksmester.

Tembystuen kobte Nationalmu-
seet i 1885 af Ole Petersen-Klok-
ker. Den stammer fra en mindre
gdrd der li ved hjomet al Vestre
Bygade og Ved Lergravene.

Over doren i stuen er initialeme
NOS og ICD, de stAr for Niels Ol-
sen (Klokker) og Johanne Christi-
ansdatter, de blev gift i 1753.

Et husmarxlssterl i Tirnbv
1788
I et beskedeot husnandshjem i

Tdmby boede nesten samtidigt i
1787 Lucie Hansdatter, hendes
svigerson r:nkemanden Dirch
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Gjertsen og hans tre sma bom
Jens, Ane og Gjertrud samt en tje-
nestepige.

Huset bestod afet 7-fags stuehus
med 2 stuer og et kokkcn samt et
9-fags udhus med 2 porte. I huset
var en bileggerovn. I skiliet elter
Lucie Hansdatter, der dode i 1788
cr indboet beskrevet seledes:

I daelilrstuen: I himmelseng af
$rrretra med grannc og hvide uld-
ne omheng og I kappe samt tep-
per, heri: 1 gron linnedsoverdl'nc,
I rydstribet ulden underdyne, I
blistribet linnedsoverdyne og I
grdstribet linnedhov€dpude samt
et par blegamslagner.

I alkoveseng med blastdbet og
hvidlinnet overdyne, I rodstribet
ulden overdync, 2 gamle hovedpu-
der, et par blargamslagner og I
grsnt og hvidt hjernmelavet om-
heng med kappe,

I udtreks cgebord, et lille fyne-
trasbord, 2 trlcstole, I lille Srre-
trees dragkiste, 4 par fbrskcllige
triDkopper, 1 vinglas, I tin tepotte,
I lille tinfad, I lille messingfad, I
gammelt ryrretresskab, heri nogle
gamle skoder, skattebsger 08 hus-
bondsholdsbreve, 1 bla og hvid te-
potte, I brun tepotte, et halvt du-
sin flade tintallerkner, I tin tepof
te, 1 beskadiget porcel&nsten'in, 3
store tallerkener, et stort spcjl og I
kledesborste.

I den anden stue: I rodmalet be-
slagen kiste, 1 gammel fruentim-
mer kledestrsje, I himmelseng af
Ii,rretre med gront hjemmegjort
tcmet uldent omheng, I gammelt
ryrretresskab (heri intet), I gam-
mel f),netr@skiste hcri ter, 1 lille
trlebord, 1 ganrmel stol, 2 fyne-
traesbrenke'og I grsnt uldent bord-
teppe.

I kukkenet: I stor jemgryde, I
mindre jerngryde, 2 lerfade og I
skel.

Lrteriorcr ca. 1lltl0- 1930
Slutningen af 1800-tallet, er ble-

vet kaldt for klunketiden efter dc
mange klunker og kvaster, der ik-
ke blot kantede tidens gardiner og
portierer men ogse de overpolstre-
de mobler. Man skullc have si
mange mobler som muligt placerct
tilfeldigt i stueme. Voggene skul-
le v@re besat med billeder, og
bordpladen skulle vere dekket af
ct rD-orkt uldent t€ppe. Pe borde
og etagerer (ct hyldemobcl) havde
man Dips i stor stil. Dette var den-
gang indbegrebot af hyggc. De
tunge gardincr og de morke farver
lod kun ct minimum af lys slippe
ind.

Omking Arhundredeski ftet slek-
kcde man pi disse kav, de murke
farver forsvandt, og der blcv ind-
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Restaurut^r Dirch Jacobsen og hans kone Marie sdnnen ned daxercn Maitu og
Hjalnat BemE* plydsdugen med blondedueen oyenpd og de tunge narke gardiner.
PA bordet en specielt glasopsats.
Petroleunslanpenog stalene er snlkket ned blonrlLrtykkeL Foto: Ca Flensbwgca.
1904.

fot lette blondegardiner. En lyse-
dug pd bordtoppet skulle sprcde
petroleumslampens lys. Det var
dog ikJ<e de helt store lendringer,
der skete. Man udskiftede ikke
moblementet, hver gang moden
skiftede, det skulle holde livet ud.

I stedet for noddetre, der gen-
nem ertier havde v€eret domine-
rende, gik man gradvist over til
mahogni. Der kom nu maskin-
fremstillede mobler, som var billi-
gere end de hendlavede. Mobieme
blev mere behagel,ige at sidde i, og
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de blev nu placeret mere cfter be-
hov. Dette fortsafte i store trEk til
funktionalismens frembrud i
1925-30.
DaSligstuen eller storstuen blev

kun anvendt ved hsjtider. Det
skyldtes, at man normalt ikke op-
varmede denne stue om vinteren.
Moblementet var i nod eller ma-
hogni og bestod af sofa, et rundt
bord, chaiselong, dragkiste, kon-
soller, spejle, smeborde og stole.

I de mindre lejligheder havde
man nornalt kun to verelser nem-
lig et soveverelse og en spisestue.
Her indtog man maltideme og op-
holdt sig iovdgt der dagen igen-
ncm. Her legede bomene og laeste
lektier, her lavede kvindeme deres
hdndarbejde, og mrendene lestc
dagens avis eller spillede kort.

Nips afenhvcr alt var en uomtvi-
stelig ingediens i ethvert hjem.
Man udstillede det pa en etagere,
et hyldemobel, der oite havde en
bagbekledning af spejlglas, si
nipset tilsyneladende blev fordob-
let. Amagerhylden er et populert
udtryk iia slutningen af forrige ir-
hundrede for en pyramidehylde.
Denne hylde har veret kendt fra
1700{allet og blev ligcsom etag6-
ren benyttet til at udstille nips.
Nipset var figurer af dyr og men-
nesker i gibs, porcelen og fajan-
ce, - bede hvide og kulorte.

Gibsfigureme kunne v€ere at--
stobninger af kendte klassiske fi-
guer, der var komm€t ned i en
storrelsc, der passede til de mange
hjem. Det kunne ogs6 vere hoje
vaser af billigt glas, krystal eller
fajance. Heri kunne der vere bu-
ketter af tsrrede planter som dun-
hammer og€r€saks.

Fiskerhjcrn i Kastruyr
Kastrup by bestod i slutningen af

det 19. erhundrede af bondergir-
de, arbejderboliger og fiskerhuse.

Lokalhistorisk Samling har in-
gen interiorbilleder fra et fisker-
hjem fra denne periode. I stedet
kan en beskrivelse fra Amager
Bladet af en stontue i et sAdant fi-
skerhjem siEtte fantasien i gang.

"Nordenden" hed dcn del af by-
en, hvoa navnlig fiskeme boede.
Husene var lave og sk@ve, vindu-
eme gron[e af aelde. I de smi fbr-
haver ud mod vejen hvor hejse-
bronden stod, bugnede det af
blomster: Spraglcde georginer,
stokoser, rustrode svedliljer, kru-
semynte, blA treesko, lavendler og
ambra.

Inde i storstuen var lugten under-
lig klam, her kom man sjeldent,
og stuen blev derfor ikke varmet
op. Den var moblerct med mahog-
nimobler, der stod erverdige og
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Familien Petersen, Ambra A t 38, Taamby Yi aby. Ca. lgls.Bloh.legtdinerne har
her taset sit indtog. Glasopsatsen pd bordet ogfotonappene pd bardet er tfpisk in-
wntar i hjen onktina arhuntuedeskiftet.

stive langs vEggene. Over sofaen,
der lugtede strant afkamfer, hang
et forlovelsesbillede af Prins Al-
bert og prinsessen af Wales. Tape-
tet var gret med buketter af smA
lyserode roser i striber pi langs.

Pi kakkelovnen stod en ki*e af
gibs med ble og rsde glas i de smi
vinduer. Pe et chatol stod to hunde
med firkantede hoveder af nubret
porcelan med gule glasojne og
forgyldte halsband. I vindueskar-
men stod pelargonier og vaser
m€d torret hjcrtegres. Pa det skin-
nende hvide renskurede gulv
wimlede det med myrer.

Det, der i beretningen fla Ama-
ger Bladet kaldes for "Norden-
den", udtales pl kastrup-dialekt:
Nor-renden, Det var 5-6 fiskerhu-
se pe Nordmarksvej. Men der boe-
de ogsi fiskere i "Ssnderenden"
eller Sonder-renden pa Kastrupsk,
det var et par fiskerhuse pe Sksjte-
vej.

Ved den sydlige ende af Amager
Strandvej med Maglebylille boede
Maglebylillefiskeme, og her 16 det
omtalte fiskerhus.
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Glasmagerbolig
Kastrup Glasv€rk stillede lejlig-

heder til ridighed for deres ansat-
te. Glasmagemes bolig skulle lig-
ge tet ved verket, for at de dognct
rundt kunne komme pi arbejde,
ndr glasmassen havde faet den rct-
te temperatur til pustningen.

Varkets lcjligheder var store i
lbrhold til andre arbejderboliger.
De var pi mcllcrn 21-45m' afhlen-
gig al, om man var gift, havde
bom, var pcnsionist eller enke. De
ca. 75 lejlighedeme bestod af 2
verclser med kgkken. Desuden
var verelser pe kvisten fbr ung-
karle, der kunne kobe sig til kost
hos familjeme i lejlighedeme.
Briindsel til boligen fik man lige-
som lejlighedeme gratis.

Madlavningen forcgik i et lille
kokken pi et brandekomfur, der
samtidig sikede opvarmningen af
lejligheden. I stuelejlighedeme var
der i gulvet en lille lem ned til en
lille kelder, der blev brugt som
svalerum. Selvom familieme ofte
var bomerige blev den ene stue
som regel kun brugt til festlige lcj-
ligheder. Si der kunne va:re
trengsel i den anden stue, hvor
man b6de spiste og sov. Pa kyist-
v€relseme kunne dog lejes, hvis
de ikke var beboet ungkarle.

K:rllc og pigekamre
Girdenes karle og piger havde

de mest ydmyge vaerelser, som of-
test et lille kammer ved siden af
stalden.

Her er en beretning om denne ty-
pe verelser lia 1930'eme.

Ina Astorri {brtaellcr fra sit bam-
domshjem Nbrdregird:

For at komme til karlekamret
mdtte nan gd til bt?ggenet, her
var en trappe som.forte op pd lof
tet. Midt pd loJiet ld karlekamme-
/et. Rummet havde 3 vincluer som
vendte ud mod haven. Det yar iklce
ligeliem t'incluer, cler var isolere-
de. Det trak toldsomt ind og mu
ligvis kunne disse vinduer slet ikke
dbnes. Vtcrelset var sparsomt iso
leret. En lille kakkelovn med en
metalplade sommet ned i gubet

Jor at aJiage e|t. gloder, der ktnne

.falde ud- Langs ta wegge stod 2
simple senge aJ tre. Midt pd gul-
vet et gammelt bord mecl en slags
voksdtrg. 2 oprelsldende polstrecle
gamle stole, hvor ljedrene hang
sargeligt ned. Op mod en |ceg stod
et gdmmelt markt skab, beregnet
til toj og stoNler. Et lille skab, som
nok latnne bruges til tobak. lngen
l@pper. En gang om mdneden i

./brbindeke med storvask blev der
sk1iet pA sengene. Daglig renga-
ring bler ikkeloretaget. Der rar el
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|11.tu'\lrlrnk t)ti.1rlrr.\ I'ittur.n t\.yti i
t .n10 i t \  B. t lh  ogRae l1) / i

rtt!ti\' ntrl ?t blili\andlul o!4 ctl
Iitutclt: til vatd, nk'n lissc ting bler
ltugl til ntcget atklct. SLtl\'litgeli.q
nd .folk kne r'rrs/icl 5t. ,r.yr jc-q

hur alltig sel, hv)r a,,! l^ontut.
Do [uglde gtLn.tIc sli] ( likcligl
o1rye pi kurlekuntntarel. l)?t' 111!
lcde al spdrsant rcrryoring, ,tp[u-
\ont udlu/lting, slurson l^,ilc ag
dll./ar tc.qct arht!d(-

Pd lo/ttLarcl.rct lnedc ) karlc.
Ot re trl .tiden 4/ hasLestuldL,n bo-
.de I lurl. Et lill( bitt. \erelsa.
IIcr -/tutltcs en pc!toleunl:a\tt. ik-
l , t ,kukkclovn. [n.scng, ct  :kab Li l
loj, ct lill( horl ncd en.';l't(lc og

( llt.1.t).1'1u \rr\1rc Ft dnl.\

ii'i ' .

h.t,ltlc ./trnerlt'rt, cn Iubtt(1, sonl
banket ind i |e.qgetr til toj. l)o'
rLu .ttt,ugub og Loldt. lhllt ./ot li
tler nL !!cnt lorL,n og lrul)patt'intk'l
tar all \lar ra\tl( ,Jeg ltuslicr d( -
trc kurl,  nt ir huit i  dl slu.q\ rcjr gi l i
ud lil tdndpo.rlcn, punprtle et pur
gLtn,g( or sl/k hovedcl tnttlcr vttt-
cl(1. ll_\,stcde luu/iigt pd horcdu,
sagdt,cn nassc ltoje lwl(. sont tloli
fartult! .  t1t hun kr|dc.Lrct et 14-
ligr bud.
Piptru,relsct li ogsti oppa pu

lqltat nten pigcrne .tlulla ./irt ctr
treen al) a{l r lral4)L'.rltg( sonl
ont rlu.qatt stotl ind ntol l&ggdt,
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tne om a|ietlen, ndr de 
"^kulle iseng blev tagct f.en og lkzgtet

.last med 2 kroge oppe rctl lem
men. DNs. pigckemmeret harde in-
gcn dor kn en lem. lferoppe
var 2 vinduer ud mod gdrdspktd-
sen, der var plads til et skab med
toj. Dette skab havde dog 2 skuf-
.let, 2 senge med fuert sit lille
lnrd ved sidan. Imellent yinduente

stod et toiletbord med shj;fer pti
begge sider og der var et ovalt
vippespejl. IIer wr ikke plads til
bord og stole, ku plads til at so-
ve. Det rar ingen billeder eller
blomster eller radio En etkelt
lyspcere hang nedfra loftet med en
lllle glasklar skcenn og gule gardi-

Lokolhislorisk Somling udvider glosudstillingen
pd Kostrupgdrd med en stor somling of

presseT gtos,

Den nuverende udstilling er derfor lukket fro
I . l  0, t i l  23,10,, men

vi 6bner igen den 24,1 0.

Besog udstillingen,
dbningstiderne er som hidtil de somme som

Kostrupgdrdssomlingens.
Se bogsiden )
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

TIf. 32 46 05 45

www.bibliotek.taarnbf dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slastsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 15.00 - 19.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"4qtdtp&dEnag*,,
&

"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 Lordag og sondag
13.00- 16.00


