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Kastrupfiskerne og havnen

Tirnby Kommunes Lokalhistoriske Samling viser fra
den 1. juni og frem til sidst pi sommeren udstillingen
Kastrupfiskerne og havnen i samarbejde med Ama-
gerbanen - en anderledes rejse.

Udstillingen bliver opstillet i det gamle veveri Dansk
Plyds- og Msbelstoffabrik, populert kaldet Plyssen,
Amager Strandvej 350. Her vil ogsi vaere andre ud-
stillinger med udgangspunkt i det lokale miljo, f.eks.
malerier fra Maglebylille, fotos fra Saltholm, oversigt
over Amagerbanens forlsb med fotos fra de forskelli-
ge stationer, en udstilling om lufthavnen og meget
mere, for endnu er planerne ikke helt pi plads, og fle-
re udstillinger vil ogsi blive udskiftet i lobet af som-
meren.

Der vil vere 6bent i weekend'en, formodentlig lordag
og sondag fra 12-18, men naennere information om
dette vil blive udsendt til lokalpressen.
Udstillingsstedet Plyssen ligger ganske tet pi ende-
stationen for Amagerbanen, som stopper ved Salt-
verksvej, og Plyssen findes si lige om hjornet pi
Amager Strandvej.

Decemtrer 1995



Om udstillingen Kastrupfiskerne

Den udstilling, som opsettes pi Plyssen, er en udstil-
ling, som blev udarbejdet i 1990 af Lokalhistorisk
Samling i trt samarbejde med medlemmer af Kastrup
Broforening, som dette 6r kunne fejre 125 6rs jubih-
um.

Udstillingen blev stillet op i stakladen pi Kastrup-
girdsamlingen, og var en meget omfattende lokalhi-
storisk udstilling med mange plancher og genstande.
Mange af disse genstande var lint til lejligheden, og
vil ikke vare at finde pi Plyssen. Men den flotte mo-
del af Broforeningens havn, som minutiost blev re-
produceret af Sven Otto Magaard, vil igen komme til
ere og vaerdighed. Inger Kjer Jansen havde ogs6 ak-
tive krefter i John Palm Nielsen, Kurt Nielsen og Ei-
ler W. Christensen i udstillingens tilblivelsesfase.

I samme anledning udarbejdede Inger Kjar Jansen en
bog, Kastrupfiskeme og havnen, som beskriver Bro-
foreningens historie.
Bogen kan kobes pi bibliotekerne for 40 kr.

Folgende uddrag er alle fra bogen.

December 1995



Her ses et vue over udstillingen i stakladen i I990.

Deccmbef 1995



Fiskerne i Kastrup

Fra 1830'erne kom der rigtig gang i fiskeriet i Ka-
strup. Der var pi dette tidspunkt ca. 25 fiskere i Ka-
strup, som havde fiskeriet som hovederhverv, men de
fleste havde stadig deres husmandslod. Forst fra 1860
kan man via folketaellingen stode pA fiskere, som har
fiskeriet som eneste opfort erhverv.

Mange mitte supplere indtegten med bjergning af
skibe i Sundet, losning af skibe i industrihavnen eller
stenslagning til belegning af kommunens veje. En
gennemsnitsfortjeneste pi fisker i Kastrup var i 1876
ca. 1000 kr.

I mellemkigstiden var der ca. 60 fiskere, heraf var
halvdelen fuldtidsbeskaftiget ved fiskeriet. De havde
tilsammen 28 motordrevne bide og et storre antal
sejl- og robide. Fortjenesten var ca. 25.000 k.

I 1990 var der kun ganske fl erhvervsfiskere tilbage i
Broforeningens havn. De fanger isar il, torsk, skrub-
ber og sild, men fangsten er nu som tidligere afhrngig
afvind os veir .

Deccrbcr l99i



Her ses tre Kastrupfiskere i Broforeningens havn i en
stille stund. Fisker Hans Jacobsen ses lil \)enstre.
Aret er ca. I920.

December 1995



Trrek af Broforeningens historie

Den eldste anlobsbro i Kastrup, Skojtebroen, li pA
det sted, hvor Broforeningens havn kom til at ligge.
Da fiskeriet i 1830'erne tog fart, opstod behovet for
en rigtig havn. Det forste tiltag til oprettelse af en
havn kom i 1831 , men fsrst i I 845, n&rmere betegnet
den 6. februar, blev der tinglest en interessentskabs-
kontrakt pA broen. I 1851 blev interessentskabets love
tinglrst.

Disse love ligner dem, der danner grundlaget for Ka-
strup Broforening, som dannes den 3. april 1865. Sel-
skabet kobte broen for 1000 rigsdaler sslv. I 1907 fir
Kastrup Broforening adkomstskode pi broen, rntr. 49
af Kastrup.

Man skulle vere husejer eller b&dejer i eller ved Ka-
strup for at blive medlem. Tilgangen af medlenrmer
stoppes i 1883, men man kunne dog stadig optages
gennem arv. Enker beholdt anparten, men kunne og
kan stadig ikke deltage i moderne, son er forbeholdt
mand. Vedtegterne har holdt sig nrsten uendret i de
130 5r, foreningen har eksisteret. Arbejdspligten ek-
sisterer dog stadig.
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Fiskerlivet

Fiskerne boede underligt nok iser i "nor-renden" sonr
det hedder pi kastrupsk, eller nordenden af Kastrup
omking Nordmarksvej. Men ogsi ved Skojtevej og
Ved Stationen.

Fiskernes huse var smA og lave, men haverne bugnede
af blomster, og der blev tit holdt hons og zender og sA-
gar grise. Man levede selvfolgelig meget af fisk, men
mange gik ogsi pi jagt, og en enkelt sel gik man hel-
ler ikke af vejen for.
De fleste fiskere havde ogenavne, som Patte Hans,
Rode Hans, Grev Hom, Lammedik, Dengse, Fisker-
kaempen og mange andre. Fiskerne samledes tit til
festivitas af forskellig arl, til julefester, fastelavnslojer
og skovture. Sidanne dage afsluttedes tit i Kastrup-
lund med en svingom.

Under besettelsen deltog flere af fiskerne i jodetrans-
porteme over Sundet, og flere endte med selv at mitte
flygte til Sverige, nAr jorden eller vandet brendte un-
der dem. Det endte med en hel lille koloni af Brofor-
eningsfolk i Limhamn. Se ogsi hzeftet Besat og befri-
et, Erindringer fra Tirnby Kommune nr. 2.
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Broforeningens havn har foruden at vere stedet, hvor-
fra en del fiskere drev deres erhverv, ogsa v€eret et
fristed for mange Kastruppere, og det er vel havnens
primzere formAl i dag.

Der er flere lystsejlere i "rundingen", og smibide til
smAfiskeri ogjagt, som ville have svzert ved at trives i
en egentlig lystbidehavn. For dem er miljoet i Brofor-
eningen fyldt af atmosfere og minder fra en nu snart
svunden tid, nennest som en del af person ligheden.

Men nutiden er rykket foruroligende nrr pi Kastrups
oase, og med Oresundsforbindelsen pi den ene side
og planer om musikhus eller kongrescenter pi den an-
den side synes fremtiden usikker for den lille havn.

Men mAske er der dennegang en vilje til at bevare no-
get af det gamle, som der i den allerseneste tid er for-
svundet sA meget af. Det er der vist mange, der ville
saette pris pA. Nir "outsidere" refererer til Tirnby som
en kedelig forstad, er det nu rart at kunne dementere
med et hindgribeligt bevis.
Et sidant bevis er Kastrup Broforening.

December 1995



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 s0 09 76

ASNTNGSIII:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12.15

Lokalhistorisk Samling har desuden en fast
udstilling pA Kastrupgird:

Midt pi Amager
Kastrup GIas

I rAbent: t irsdag - sondag 14-17
onsdag tillige 19-21


