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Kastrup Værk - Bryggergården følger det historiske fajanceværk i Kastrup fra dets grundlæggelse i 1749 i det
maleriske område uden for storbyen København, og frem til år 1900. Opbygningen af en dansk fajancefabrik

med kalkbrænderi og murstensbrænderi m.m. blev gennemført af arkitekten Jacob Fortling, som var
indvandret fra Tyskland. Hans mangesidige virksomhed blev støttet af kong Frederik V og dennes regering
under ledelse af lensgreve A.G. Moltke. Tidens merkantilistiske politik regulerede det danske erhvervsliv, og

der blev lagt vægt på at landet opbyggede sin egen industri. I Fortlings tilfælde betød det, at han måtte
indkalde højt specialiserede fagfolk fra udlandet til udvikling af fajanceproduktionen i Kastrup.

Bogen belyser gennem historiske arkivalier - som f.eks. brandtaksationer og folketællinger - fabrikkens
udvikling og befolkningens sammensætning. Under skiftende ejerforhold følges virksomheden op gennem de

danmarkshistoriske epoker. Der rundes af med kunstmaleren Theodor Philipsens ophold i værkets
hovedbygning. Herfra drog han ud på Amager og Saltholm for at male sine impressionistiske landskaber.

Bogens forsidemotiv er Th. Philipsens maleri fra 1900 af Kastrup Værk set fra landsiden.

Forfatteren Kirsten Nørregaard Pedersen er mag.art. i kunsthistorie. Hun er også forfatter til det store
trebindsværk Pompejanske rumudsmykninger i 1800-tallets Danmark, som udkom på Forlaget Rhodos i

2011.
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