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Lidt om isrer sildefiskeriet i Kastrup

Arstiden for "hsstsild" nermer sig. Tidspur.rktet hvor
silden skulle vere speciel god. Erhvervsfiskerne
findes vist kur.r pi Kastrup Broforenings havn, og si
er der kun et par srykker, lnen lnon ikke de har travlt
med sildeneringeme i ojeblikket. Hvis der da er
nogen sild.

I bogen fra 1990 om Kastrupfiskerne skriver Inger
Kirr Jansen orn sildefiskeriet:

Det var Jbrst ontkring midten cfforrige drhundrede,
at fskerne /t'a Kastrup begtndte at fange sild. I
Oresund anvendte man sildenczringer - sildegarn, der
var bundet ctffnere garn end de sildegarn, ntan ellers
brugte, og samtidig sntallere, aJ ca. 50 maskers dyb-
de. Del var drivgarn, det vil sige, garnene drev efter
bdden. Sildefiskeriet begtndte sidst i juli og varede til
udgangen afseptember. Fangslen beroede pd vitd og
vejr, nten fskede man ud for den svenske lqtst, kunne
man kun drive med en sydostlig vind eller en nord-
vesllig vind. Hvis man fiskede i Drogden, skulle vin-
den vcvre oslen eller vesten. I 1840'erne yar gennem-
snilsfangsten pd en nat l0-10 ol, dvs. 800-3200 stk. I



1876 var gennemsnitsfdngsten for sild pd el dr 2 I0 ol
- enfortjeneste pA 221 kr. Fiskerne havde pd dette
tidspunkt ca. l6 neringer pr. mand.

Gamntel Strond nted de tungt lastede bdde i sildedret
1916. Sildene blev pillet afnceringerne pir vej ind lil
Kobenhawt



Amager Bladet 12. november 1915

PA denne dato kunne man i Amager Bladet lase en
malende beretning om fiskerne i Kastrup. Artiklen har
desvarre ingen underskriver, si den mi sti anonymt,
men skrive pi en indlevende mide, det kunne N.N.
ihvertfald. Skildringen daterer en snes Ar tilbage, fir
vi at vide, si ca. 1895 mi vere det rigtige irstal for
beretningen, som her skal citeres i uddrag.
"Nordenden" hedder den Del af Byen, hvor da navn-
Iig Fiskerne boede. Skant denne Ende horer til de
yngre Skud paa Stanrnten, er det sont Livet staar stille
her. Husene ere lave og skeve, Ruderne gronlige af
.Elde og i de smaa Forhaver ud ntod Vejen, hvor
Hejsebronden staar, bugner det af den Slags gam-
nrcldags Blomster, der ikke ere konne enkeltvis, men
pragt-fulde i Klynger, spraglede Georginer, Stok-
roser, rustrode Svardlillier, Krusenlynt, blaa "TrtB-
sko", Lavendler og Ambra.
Tapetet er graat med Buketter af smaa lyserode Roser
i Striber paa langs, og hist og her ere Buketterne
visket ud af Fugtighed, de svere Mahognimobler
slaar stive og rzrverdige langs Veggene, og Sofaen
lugter stramt af Kantfer. Over den henger Prins



Albert og Prinsessen af ll'ales fra Forlovelsesdagene
- Prinsessen har lange slangekraller,
Pao Kakkelovnen - der har maaske aldrig veret ild i
den - staar en Kirke af Gibs med blaa og rode Glas i
de smaa Vindtrer, og pda et Chatol to Hunde med
firkantede Hoveder afnubret Porcellen, med gule
Glasojne ogforgtldte Halsbaand. I Vindueskarmene
staar Pelargonier og Vaser med torret Hjertegres i.
Hver Aften lister den gamle Kone paa Strampesokker
ogvander Pelargonierne, ellers staar Stuen altid af-
Iaaset-

Fiskerhus Ved Stationen i Kastrup. Co. 1898.
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I/S Kastrup Broforening

I/S Kastrup Broforening blev opreftet i 1865, hvor en
kreds afhusejere og bideejere i Kastrup gik sammen
om at kobe broen. I 1907 fik Broforeningen adkomst-
skode pi broen, Mtr. nr.49 c afKastrup. De 26 inter-
essenter havde alle tilknytning til fiskeriet, som blev
en central del aflravnens liv og miljo. I I 883 stoppede
man for tilgang af interessenter, og man kunne kun
optages gennem arv. Enker kunne beholde interessent-
skabet, men kunne og kan stadig ikke deltage i for-
eningens moder.
Vedtegterrre for foreningen har holdt sig uaendret i
130 ir. F.eks. har man stadig arbejdspligt 7 dage om
Aret, men kan dog betale sig fra det. Det er dog ikke
srrlig velset. En havnefoged og en flagmand, som
skal hejse flaget ved saerlige lejligheder, valges af
foreningen.
Indtrgterne til lravnen kommer fra medlemmerne og
fra udlejning af bidepladser, f.eks. til Kastrup Se.jl-
k lub.
Havnen er i dag et "indehul" for mange Kastruppere
og andre besogende, og afspejler en vigtig del af
KastruDs fortid. Med Oresundsforbindelsens lrent-
march frygter mange medlemmer lor havl tens frernt id.



1990 fejrede Kastrup Brofolening 125 irs jubileurn,
og Lokalhistorisk Samling og en kreds af brofor-
eningens rnedlemmer arrangerede en stor udstilling
om broen i Stakladen pi KastrupgArdsamlingen. Til
denne udstilling byggede Sv. O. Magaald en fan-
tastisk veludfor-t og natuftro model af broforeningen.



Fra Elly Kjrrs erindringer

For at begynde ved beg,,ndelsen, s& er jeg ud af en
gammel landbrugs ogfiskerslegt - mine to par
oldefortzldre hed Frederik Larsen og Hans Jacobsen.
De varfiskere og drev landhrug med gimle begge to.
Min farfor hed Laurits Larsen og var denforste, som
sejlede post til Saltholmen. Mine forteldre hed Helene
og Ole Larsen, ogfar varfsker a/den gantle vovelige
s lags...

Min ene oldefar, Frederik Larsen, var nted til at
anlregge Maglebylillebroen, som Id pd Strandvejen
ved lufthavnen (nedlagt i 1952 - red). Den gantle

fiskerihavn (Broforeningen - red) har ntin anden
oldefar, Hans ,Iacobsen, vnret med til ctt starle. Den
har min bror, Robert Larsen, arveret til, ndr den
engong skal selges, og her har vi santnten nted vores

foreldre lilbrogt hele vores barndom. Vi var nted til
ot pille sild af garnene, srette dem pd krogene og
legge dem ned eller splitte dent op. I den hal/ ganle
tid kunne fiskerne ikke Jd kort sildene ud til Gl.
Strdnd, hvis der var en hel last fuld. Men sd hentede

far mor om natten, og sA sejlede de selv ind lil Gl.
Strand. De pillede sild af hele vejen ind, og der blet,



de sa solgl. Sit skulle de skynde sig hjent, sd de utler
kurtne sejle ud og salle garnene, ntedens sildesti-
ntente endnu var tler. Dengang fiskede da kun sild i
augttst, september og oklober.

Magle bylillebroen eller Thyges bro, son den ogstt
blet kaltlt eJier fiskeren Thyge Nielsen. Der blev givet
tilladelse til at anlngge broen i 18 58, og den rar i
anvenrJelse indtil 1952. |ittografiet erfra co. 1925.
Manden i skjortecernter, sont ntdske kan anes ntidt i
billedet, er fisker Jan Bergntann.
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