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Inilustri og Dolig
Indu$tilnislorie, 3. del

Indu$fi Yed amager landevel
og mglanilsvel

I mellemkrigsiiden og tiden efter
beseettelsen skod nye industier op
langs Amager Landevej og ved
Englandsvej. Her n.evnes dem,
som vi har fundet lidt litteratur
om.

sodaYan0 og llvi0tol
I 1932 fl],ttede en mindre mine-

ralvandsfabrik fra Prags Boule-
vard til Amager Landevej 174.

Fabrik](en var grundlagt af Niels
Estrup Nielsen. Han var oprinde-
lig kusk hos mejeriet Enigheden
og senere ved Sundby Mclkefor-
syning. Han ovcrtog Inincral-
vandsfabrikken i Prags Boulevand
i 1932 og fik hurtigt oparbejdct cn
s6 stor omsetning, at lokaleme
blev for smi.

I efteraret 1932 {l)ttede han sa
fabrikken ud pd Amager Lande-
vej. Her vokscde fabrikationon, sa
han i 1934 havde 33 ansatte og 11
"automobiler". Flaskeme til mine-
ralvandet blev kobt lokalt pi Ka-
shup Glasverk.

Mineralvandst'abrikken eksiste-
rede i hvert fald til 1949.

En anden sodavandsfabrik blev
etableret pA den modsatte side af
Amager Landevej i nr.1'71 i 1965,
hvor Ceres l'abrikkeme i Arhus
kobte en fabriksbygning. Hermed
lik Ceres brohoved i Ksbenhavn
med sodavandsfabrik og salgskon-
tor under nal,nct Ccres Bryggeri-
crncs Mincralvandsfabrik A/S,
Kastrup. Afrlelingen blev efter en
organisatorisk omlegnirg alviklet
i  1989.

Kastrup Bryggeri er tidligerc
blcvct omtalt i Glcmmcr du 1997
n I . 5 .

Et andet brygged li i nogle IE dr
fia 1897-1899 pe hjsmet afAma-
ger Landevej og Tommerupvej. Pi
nogle postkoft fra dette sted date-
ret til ca. 1900 ster der da ogse
"Bryggerr'ej", som siledes kan re-
lateres til dette bryggeri.

Her blev brygget hvidtol, i 1898
hele 668 tsnder. Men bryggeren
Hans Henrik Hansen gik fallit og
ejendommen kom pi tvangsaukti-
on. I sksdet blev der indfort, at der
pa grunden ikte matte ddves
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Etikette ta Anager Mineruhianddabrik.

hxp : //bryg. 2 t h. dk/n ineralwnd/biU
anager/Jrane Lhh

bryggeri, malteri ell€r anden der-
med besl@gtet eller konkurrence
virksomhed.

A[d]e laDilld(er
I 1952 blev endnu en kemisk fa-

bik opfort pd Amager Strandvej
288. Det var A/S Kemo-Skandia,
der skulle producere kemikalier til
forst og iiemmest farve- lak- og
plastikbranchen. Initiati!,tageme
var netop fra denne bmnche.

A/S Erling Gads Metalstoberi
pa Knareborgvej 7 blev flyttede
til Timby i nye fabrikslokaler i
1947. Her blev der fabrikeret sts-
begods til bl.a. danske virksomhe-
der, cementfabrikker i hele ver-
den, radioanleg pe Grsnland, og
materialer til kontomaskiner, hus-

holdningsmaskiner, telefoner m.m.
En specialopgave var at fabrikere
tatoverstempler til alle Danmarks
svineprcducenter. Samtidig fabri-
ketede man dzrgreb og brevskilte.

Trivia pa Englandsvej 310 var
en maskinfabdk der i 1950'eme
fremstil lede specialmaskiner
"indenfor ret hvilket som helst
felt".

Tandbsrstefabrikken Addis blev
opfort pa Amager Landevej 87 i
1948 og blev her ti l  1956.
En anden fabrik med tandborste-

fabdkation kom effefolgende til
at ligge pA LsjtegArdsvej.

Plastik fik sit indtog efter 2. ver-
denskrig, og en sedan artikel blev
liemstillet pa Lsjrcgerdsvej 50 fra
slutningen af 1950'eme, hvor Sa-
nitan VS fl]ttede ind i en fabriks-
bygning her. Virksomheden liem-
stillede i begyndelsen tandbsrster,
men specialiserede sig i fiemstil-
ling aftekniske artikler, kapsler til
melke- og flodeflasker samt sl-
og sodavandsfl asker, teaterkikk€r-
ter, cykellygter og cykelhendtag.

En anden fabrik pi Lojtegirdsvej
147-149 var Hans Merser, der i
fra ca. 1950'eme fremstillede cen-
tdfu galpumper til vandforsynings-
anl€g, cirkulationspumper til cen-
tralvarmeanleg, og spildevands-
pumper.
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A. Hede og Co., Amager Landevej 87. Foto ca 1947.

Medicinalfabrikken A. Heede
blev opffft i midten af 1940'eme
pe Amager Lnd,evq 11-85 (den
tomme grund yed politistationen/
howdbiblioteket) og tilsyneladen-
de viderefort af Frederiksbergs
Kemiske Fabdk i 1955. Der var
dels en mollebygning, hvor rastof-
feme til medicinen blev malet og
blandet, desuden labomtoriebyg-
ninger til analyser samt andre byg-
ninger til opbevadng af tabletter,
verksted og kontorer. Fabrikken
ophsrte i 1970'eme. I dag ligger
gmnden brak, efter at den €r ble-
vet oprcnset i 1980'eme.

En anden medicinalfabrik
Orthana blev opfort pi Englands-

vej 350-356 i 1952 og den er sta-
dig i tunktion.

Her er gennem 6rcne blev frem-
stillet hormonpreparat€r og andre
medicinske specialiteter.

Ved siden af ligger en bomeha-
ve, en s6dan placering ville nok
ikke v@re blevet godkendt i dag.
Miljoproblememe er taget op med
jevne mellemrum. I juni 1996
blev der fleks. sleet alarm til politi
og bEndv€esei, da der lsd et
knald inde fra fabrikken, og sort
rog steg op lia skorstenen. Det vi-
ste sig dog at vEre falsk alarm, og
blot tale om rsg fra en dampkedel.

Miljoforeningen i Timby og fa-
brikken indledte et samarbejde og
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kom med cn f:r l lcs rrcddclclse.
Beboclnc i l-ttrnhy skullc legistre-
re og t i lbagcmcldc dc lugtudslip,
der kom l ia labrikken. Sarrraricj-
det skulle endvidele supplcrc og
munde ud i cn cndclig nri l jogod-
keDdelse senest .+ lr sencrc lir
2000.

Miliouoblem€r og laDrili$lul{.
ninger

Marlge af ale n€vnte labrikkcr
har cftcrladt sig ibrurenede grun-
clc, kernikal icr blf l ' lcdt ucl uden at
man log hojde l irr ' lbmrcning, da
rra rcgucdc rrcd, at de gi l i ige ke-

mikalier me.l t idcn vi l lc bl ivc op-
lost. Dettc skctc sii scnt som i
19(r0'erne.
Lngdornsoprofet i  slutningcn af

1960'cme 1og ni l jopr-oblcmcmc
op, og bl.a. mil joor-ganisationcn
NOAII tr lev opreltet. I  l t)73 blcv
det l irrstc mil iorr jrr isl cr ' i lLn opfel-
lel, og iiret eficr konl dcn tolste
mil joLor',  cle| lardc ansvarct ud t j l
korrnruncmc og iltnterne.

!lan villc i JiJrstc orngilng lbrso-
ge at nedsicttc lulltbrurcningen lia
irrdustrieme ved rt stttc t l trc pi
skorstc cne og r'ense cien mcst
s_vnligc spl ldcr'andsl 'orufening
rncd lnekaniske rensningsanlcg.
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Oliekrisen i 1970'cmc og mil jo-
lovens krav til industrier i bcbocl-
seskva erer nedlbfte lukning el-
lcr flytnlng afde mange lbrurende
virksomhedcr i komnunen.

Nulidens virksomneder
I 1980 var dcr kun 40 fremslil-

lingsvirksomheder mcd over 5 an-
satte. I stedet kom der erhvcrvs-
virksomheder indenlbr service og
erhverv. Lullha\'Tcns placering i
kommunen havde oget behovet fbr
disse virksomheder, f.eks spcditi-
onsfinnaer og virksomheder dcr
leverer forskellige varer til flysel
skabeme.

Timby Kommune udlagdc i
1980'eme et stone areal t i l  disse
virksomheder i Kirstinehoj ved
Tommerupvej/Englandsvej pA
gammcl landbrugsjord.

I rlag cr dcr ikkc nange 1'abrik-
ker 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
spedilionslirrnaer pi Kirstinehoj.

Langs Englandsvej ligger en
lang rokkc bilfbrhandlere der har
kenclem.erket "Bjlocn Arnagef '.

Et industrikvarter med trykkcri-
er findes vcd Iruglebekvej og

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

Boliger
Den egendigc bydannelse i kom-

munen skyldes dels dcn industdel-
1e udvikling i Kastrup og storby-
ens udbrcdclse langs de store
lerdselsir-er som Amagcrbrogades
forlaengelse ad Amager Landcvcj
samt Englandsvej.

I  slutningen af 1800-tal let blcv
dc Ji rstc etageejeidomme, uclovcr
glasmagerriEkkemc, optbrt i Ka-
strup, dels i Kastruplundgaclc og
dels pi Nordmartsvej med ejen-
dommcn "Tilftedshed". Den lbrstc
samlcdc villabebyggelse kom ogsi
her i firrm af Tirmby Villaby i
1901 .
Tilflytningcn f'ra Kobenhavn var

stor, beLlkningstallct i kommu-
ncr steg l'ra l92l til 19,15 fra ca.
6.000 indbyggere t i l  ca. 14.500
indbyggere, sa bchovet lbr boliger
var stoft.

Havebyer
I mellemkigsirene blev dcr i

Storkobcnhavrl udstykket adskilli
ge grrLnde til parcelhusc, da mange
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k)ntor hos Orthana
Cd. 1950'eh1e

familier onskede egen bolig, eller,
hvis der ikke var rdd, sA i forste
omgang en gmnd med et lille ko-
lonihavehus.

Der var ingen egentlig planlag-
ning i de enkelte kommuner, og
mange byggede efter, hvad de nu
havde okonomi til.

I Timby kom de lbrste udstyk-
ninger mellem 1918 og 1923, da
girdejer Ed. Hansen, Borgbygird,
udstykkede ca. 32 tonder land. En

af de forste grundej erforeninger,
"Timbyhoj" udgjorde 8 tdr. Land,
der blev delt i 90 grurrde, der blev
solgt til 1,50 til 2 k pr. alen i rate-
betaling.

I 1925 var dcr kun blevet bygget
16 huse til helSrsbeboelse, kun
halvdelen af gmndene var bebyg-
get og fortrinsvis med sommerhu-
se og lysthuse. Flere af koberne
havde solgt deres grunde igen, da
de il'te havde gkonomi til det.

a
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1800'ta ct blev nog-

set desuden brugt lil
bonesanabrie, der

Grundejeme var forst og frem-
mest handvlerkere og arbejdere.
Crundejerforeningens forste veje,
der blev anlagt var Borgbygards-
vej, Tdmbyhzj Alle og Ved Ger-
det. Medlemmeme af grundejer-
foreningen klagede over kommu-
nens manglende hjelp til kloakc-
ring, veje og gasforsyning.

Det endte med uenighed i for-
eningen der fo(e til deling af den
stiftede gn-rndejerforening, en for
omredet ost for Englandsvej, og
en for den vestlige del. Den sidst-
naevnte havde det verst, hvad an-
gik de ovennavnte problemer.

Problememe var de samme pi de
mange andre udstykninger der fo-

regik i Timbyomridet, de fleste
havde kun rid til sommerhuse el-
ler lysthuse og vejanleg, kloake-
ring og gasforsyning lod vente pe
sig.

Fra Lojtegerd blev der ogsi ud-
stykket grunde i denne periode.
140-150 tsnder land blev fordelt
pa to grundejerforeninger, ogsd
benevnt "Vordende havebyer un-
der landlige Omgivelser". Det var
ensartede rektangulaere parceller,
der blev bebygget med meget for-
skellige huse. Den storste af grurd-
ejalororingeme var "Gronnehave",
der var opdelt i 90 grunde. I 1925
var der opfort ca. 20 helirshuse og
ca. 30 sommerhuse.
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Der var pe dettc tidspunkt anlagt
midlertidige slagge- og skaerveve-
je med aflobsgrofter. Hver grund-
cjcr mitte sorge lbr egct aflob
ned en samlebrsnd ellcr lignendc.

Lojtegirdens Villaby straktc sig
vcst, nord og ost {br den nye trav-
bane. Her var opf'rrft ca. 60 huse til
hclirsbeboelsc.

Det var blot nogle af de nyc
grundejcrforeninger der opstod li-
gc efter L verdenskrig i Timby
Kommune. Men ens for dem alle
var, at det dcls var sommer- eller
kolonihavehuse og dels hclershu-
sc. Forholdcne var primitive, men
gcnnem de neste ertier kom der
fbrsyning af el og gas, kloakering
og ordentligc veje, itakt med at
kolonihavehusene blev bygget om
til helirsbcboelse.

l,elelroliger
Fra 1945 ti l  1950 steg

ningstalict med ca. 6000.
Timby Kommunes Boligselskab

opfirrte, mcd KAB som fbnet-
ningsforcr, nyt ctagebyggeri
"Thyges Cird" ved Kastrupvej.
Bebyggelscn rumodc 158 boli-
ger alle mcd bad, altan og central-
vallne.

Andre boligseiskaber blcv stiftet
pA dette tidspunkt. Det sociale Bo-
ligselskab af 1944 i Tarnby Kom-

mune i daglig talc benlevnt
'Timby 44". Boligselskabet var
stiftet af Arbejdemes Fnellesorga-
nisation, dcr ville "skabe og drive
gode og sundc arbejderboligei'.

Men tiden var ikke gunstig for
boligbyggeriet, da der ikkc kunne
skaffes gode materialer. Dcn fbr-
ste afdeling."BredagergArd" mette
lide under at man var nsdt til at ty
til ofie dArlige materialer til de 70
lejligheder i kompleksct. Breda-
gcrgArd stod klar til indllytning i
marts 1946.

En af dc fbrste almennyttige bo-
l iger ,  Sa l tvarkshuscne p i
Kastrupvcj, blev pabegyndt under
krigen i 1944, men stod fsrst fer-
dig til indflytning i 1948. Her er i
dag 169 lejligheder.

Bag dette bygged stod en pdvat-
mand, men det blev scnere ovcrta-
get afDct Danskc Luftfartselskabs
Boligselskab, der blev stiftet i
194'7.
Trc store arbejdspladser fik eftcr

besettelsen bcsked af staten om,
at de sclv mitt€ skallb boliger til
dercs medarbcjdere.

DDL's boligselskab star desuden
lbr "Fl1,verbo" som blcv bygget i
1950. I 1940'eme og 1950'emc
blev der bygget en lang rekke cta-
gccjendomme bide i Tdrnby og i
Kastrup. Typisk for disse var at de
var to- tif tre etager hqe, opfart i

befolk-
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L nhawva*en i Kasttup, et boligb),ggcri mad ca. 500Iejlisheder bwEet i 1950-5 t.

mursten hojt tegltag og med smA
altaner.

Timblparken blev opfort i be-
gyndelsen af 1950'eme og var en
af dc forstc bebyggelser, der ad-
skilte geende og korende trafik.

Ahlulnlng
Mangc af de gamlc nu forladtc

industrigrunde ligger attraktivt
ved Amager Strandvej, men der
endnu ikke blevet bygget pa dissc.
I fbrbindelse med borgermsder i
kommunen i 2003/2004 blev der
udtalt flg. om Superfossgrurlden:

''Der bliver ikke af kommunen
Ioretage! nogen oprydning af Sy-

reldbriksgrunden, da der ikke er
.fare Jbr grundvandet eller anden
tisiko vecl den nuv@rende anven-
.lelse. Ved @ndret am'endelse pd-
hviler udgiJierne til oprydning/

.fr igitte lse grundej er/byghete.
Der vil blive taget stilling til.for-

urehingen i Jorbindelse med be-
bygge lsen af omrddet. Formentligl
an lidsramme pd 5-10 dl".

Glasvaerksgrunden ligger ligele-
des stadig ode hen. Andre steder
som pe Knarrebrogvej, hvor Er-
ling Gads Metalstsberi 16 tidlige-
re, er man derimod i gang med at
opfbre nye etageboliger-
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 KastruP

"rrf.32 46 05 4s
www.bibliotek.taarnbY.dk

Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
sleetsforskerlinks.

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

Kastrupgirdssarnlingen

,,gfl,tdt p&68nry*"

"Kastrup Glas"
Abent Tirsdag til sondag

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


