Hvad kan man se i Øst-længen?

Tidslommer i Tårnby Kommune
Udstillingscentret Ved Diget
Et nyt kulturelt samlingssted

• Foto og tekster om ting og steder fra
Amager, men mest fra Tårnby Kommune
• Modelfly og flyeffekter
• Flyvningens og lufthavnens historie
• Kirker og skoler
• Teater, restauranter og caféer, transport,
omnibusser og Amagerbanen
• Tegninger af Carl Erik Fugl
• Historier om kendisser
• Bygninger, industri og natur
• Ting der ikke findes mere
• Over 1.200 effekter samlet af frivillige eller
doneret af besøgende
Det hele startede som en midlertidig udstilling på
Plyssen i 1996.
Centret drives af 15 frivillige kustoder og deres
daglige leder Stig Løvenkrands.
Der er stadigvæk Covid-19 restriktioner. Udstillingscentret har åbent søndage mellem kl. 13-16.
Der kan holdes særåbent for grupper efter aftale.
Kom, se og hør mere!
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Bemærk buslinje 5, 31, 32, 31-36 og metro i nærheden
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UDSTILLINGSCENTRET VED DIGET
VED DIGET 26, 2770 KASTRUP
MAIL: DIGET26@YOUMAIL.DK

UDSTILLINGSCENTRET
VED DIGET
TÅRNBY KOMMUNE

Da Kastrup kun var en lille
landsby, så meget anderledes ud.

Hvad er planerne for det nye
udstillingscenter?

Gården Ved Diget står tilbage som et levn
fra gamle dage. Gården er en trelænget
gård og det nuværende stuehus blev bygget
tilbage i 1870.

1. ETAPE: Øst-længen (2020)
Øst-længen skulle renoveres, så den kom til
at fremstå som den oprindelige længe, men
der var omfattende skader på bygningen og
fundamentet, derfor måtte det opgives. Efter
renoveringen af længen i 2020 er det kun
porten og gavlen, der er originale, alt det
øvrige som mure, døre og tag fremstår
udvendigt som ved århundredeskiftet i 1900.

I lige linje har fire slægtled ejet gården, hvoraf
kun tre drev den som landbrug.
Gården Ved Diget blev tidligere kaldt
Bernhard Larsens gård, selvom det i
virkeligheden var hans kone og familien
Gjertsen, som i to generationer tidligere
ejede gården.
Før Bernhard Larsen og familien Gjertsen var
gården også i samme slægt i tre generationer.
Siden 1747 har gården kun været ejet af
to slægter.
Tårnby Kommune overtog ejendommen i
2007 og vil i de kommende år lade gården
gennemgå en omfattende renovering.

Udstillingen, som nu er i øst-længen, består
af de genstande, der var på den tidligere
udstilling Plyssen. Der er blevet sat system i
effekter og historier, alt er optimeret, forbedret
og nyt er kommet til.
Nedpakningen af alle effekter fra Plyssen
tog kustoderne 6 uger, og efter mange
byggeforsinkelser kunne de gå i gang med
indretningen på Gården Ved Diget.
Covid-19 betød forsamlingsforbud, derfor
endte det med, at 3 af kustoderne skabte
udstillingen. Det tog 6 mdr., før vi kunne åbne
udstillingen den 6. september 2020.

2. ETAPE: Hovedbygningen (ca. 2021)
Hovedbygningen er den næste bygning,
der skal renoveres. Den har sin helt egen
dagsorden, da der er udfordringer med
undergrunden og de skaber forsinkelser i
renoveringsprocessen.
Bygningen kommer til at indeholde køkken,
toiletter, mødelokale, lokalmateriale,
udstillingslokale til skiftende kunst mv. samt
et område til Bevaringsforeningen for Tårnby.
3. ETAPE: Vest-længen (ca. 2023-24)
Denne bygning skal indeholde lokalarkivets
skiftende udstillinger og den permanente
udstilling, som i øjeblikket er på Kastrup
Gårdsamlingen. Endelig udformning er
endnu ikke afklaret og bevilliget.
COVID-19 (2020-2021)
Udstillingscentret holder lavt blus til
pandemien er overstået, hvorefter der
skrues op for aktiviteterne. Der kommer
foredrag, dans og musik, workshops og
kunstudstillinger mv.
Ønsket er, at stedet bliver et kulturelt og
aktivt sted for alle.

Åbningen af 1. etape i 2020 blev en
slags uofficiel åbning, fordi gården
stadig gennemgår renovering i yderligere
2 etaper, før den endelige indvielse.
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