"Kastaniegården"
Kirkevej 56
Gården er opført 1861 til Trein Crillesdatter og Albert Crillesen, han var søn af
Crilles Zybrandtsen på "Store Magleby gård".
Trein og Albert var blevet gift den 29. juli 1852. De boede, efter brylluppet, hos
hendes forældre på "Wybrandtsminde".
Treins fader Crilles Wybrandtsen, døde den 1. april 1858, og Trein og Albert
overtog "Wybrandtsminde", men allerede den 21. august 1862, sælger de
gården til hendes broder Peter Crillesen og de flyttede ned på deres nyopførte
gård på Kirkevej 56.

Men det gik ikke familien så godt på gården, for indenfor en kort årrække, 1865
og 1885, døde alle beboerne, undtagen en lille pige på 7 år.
Det startede den 1. april 1865, hvor Trein C, 22½ år gammel, døde i barselssengen af brysttæring, den samme dag døde hendes to dage gamle datter. Den
ældste søn var 11 år gammel, men heldigvis var Treins mor Niel, flyttet med
derned, så hun overtog husholdningen. Den 16. oktober 1871 døde Albert
Crillesen, 43 år gammel, så overtog den ældste søn Wybrandt gården, men han
døde den 15. maj 1875, kun 20 ¾ år gammel. Derefter overtog hans bror Peter
gården, men døde 4 år efter, den 23. juni 1879, 23 år gammel. Hans mormor var
død den 24. september 1876, hun blev 74 år.
De næste der overtog gården, er søsteren Trein Albertsen og hendes mand
Peter Jansen, han var søn af Jan Isbrandtsen på "Mindegården".
Trein A. og Peter var blevet gift den 25. juli 1878, de fik to børn, hvoraf sønnen
Albert døde den 20. april 1981, ¾ år gammel.

Men allerede 4 år efter døde Trein A. den 24. februar 1885, kun 25 år gammel
og kun ét halvt år efter, døde hendes mand Peter, han blev 32 år.
Det vil sige inden for 20 år, døde der 10 personer på gården, den eneste der var
tilbage, var Trein og Peters datter på 7 år, Trein Peter Jansen.
”Kastaniegården” blev 1885 solgt til Peter Anders Christensen og Neel Jan
Corneliusen, fra dem gik gården videre til svigersønnen Hans Edvard Svendsen
gift med Anna Christensen. De udlejede/ solgte sidst i 1940erne til haveforeningen ”Magleby lund” og da Hans Svendsen døde, solgte Anna Svendsen
til Store Magleby kommune, der ombyggede udlængerne til beboelse, så der nu
er 17 større og mindre lejligheder. Siden solgte Dragør kommune ejendommen
til beboerne som andelslejligheder og gården fik navnet ”Kastaniegården”.
Den lille forældreløse pige Trein Peter Jansen kom i pleje hos sin farmor og
farfar på ”Mindegården”, hvorfra hun blev gift den 21. april 1898, med Peter
Hendrik Crillesen fra ”Hollandsminde. Peters halvsøster Agth var gift med Treins
farbroder Dirch Jansen, så Trein blev svigerinde til sin onkel.

Trein og Peter Hendrik overtog ”Lundegården” Lundeager 28.
Trein døde den 15. april 1951, 72½ år gammel, så selv om hele hendes familie
døde som unge, blev hun dog selv gammel.

Peter Hendrik Crillesen og Trein Peter Jansen

