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Kastrup Broforening
en udstilling
Nr.4 Maj 1996
Tirnby Kommunes
LokalhistoriskeSamling

Kastrupfiskerneog havnen
Samlingviserfra
Tirnby KommunesLokalhistoriske
udstillingen
den 1.juni og frem til sidstpi sommeren
Kastrupfiskerneog havneni samarbejde
med Ama- en anderledes
gerbanen
rejse.
Udstillingenbliver opstilleti det gamleveveri Dansk
Plyds-og Msbelstoffabrik,populert kaldet Plyssen,
Amager Strandvej350. Her vil ogsi vaereandreudi det lokalemiljo, f.eks.
stillingermed udgangspunkt
malerierfra Maglebylille, fotos fra Saltholm,oversigt
over Amagerbanensforlsb med fotos fra de forskellige stationer, en udstilling om lufthavnenog meget
mere,for endnuer planerneikke helt pi plads,og flere udstillingervil ogsi blive udskifteti lobetaf sommeren.
formodentliglordag
Der vil vere 6benti weekend'en,
informationom
og sondagfra 12-18,men naennere
dettevil blive udsendttil lokalpressen.
Udstillingsstedet
Plyssenliggergansketet pi endestationen for Amagerbanen,som stopper ved Saltverksvej, og Plyssenfindes si lige om hjornet pi
AmagerStrandvej.
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Om udstillingenKastrupfiskerne
Den udstilling,somopsettespi Plyssen,er en udstilling, som blev udarbejdeti 1990 af Lokalhistorisk
Samlingi trt samarbejde
medmedlemmer
af Kastrup
Broforening,somdette6r kunnefejre 1256rsjubihum.
Udstillingenblev stillet op i stakladenpi Kastrupgirdsamlingen,og var en meget omfattendelokalhistorisk udstilling med mangeplancherog genstande.
Mange af dissegenstandevar lint til lejligheden,og
vil ikke vare at finde pi Plyssen.Men den flotte model af Broforeningenshavn, som minutiost blev reproduceretaf SvenOtto Magaard,vil igen kommetil
ere og vaerdighed.
Inger Kjer Jansenhavdeogs6aktive krefter i JohnPalmNielsen,Kurt Nielsen og Eiler W. Christensen
i udstillingens
tilblivelsesfase.
I sammeanledningudarbejdede
IngerKjar Jansenen
bog, Kastrupfiskemeog havnen,som beskriverBroforeningenshistorie.
Bogenkan kobespi bibliotekernefor 40 kr.
Folgendeuddrager allefra bogen.
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Her seset vue over udstillingeni stakladeni I990.

Deccmbef1995

Fiskernei Kastrup
Fra 1830'ernekom der rigtig gang i fiskerieti Kastrup.Der var pi dettetidspunktca. 25 fiskere i Kastrup,som havdefiskeriet som hovederhverv,men de
flestehavdestadigdereshusmandslod.
Forstfra 1860
kan man via folketaellingen
stodepA fiskere,som har
fiskerietsom enesteopfort erhverv.
Mange mitte supplereindtegten med bjergning af
skibei Sundet,losningaf skibei industrihavnen
eller
stenslagningtil belegning af kommunensveje. En
gennemsnitsfortjeneste
pi fisker i Kastrupvar i 1876
ca. 1000kr.
I mellemkigstidenvar der ca. 60 fiskere,heraf var
halvdelenfuldtidsbeskaftigetved fiskeriet.De havde
tilsammen 28 motordrevnebide og et storre antal
sejl-og robide.Fortjenesten
var ca.25.000k.
I 1990var der kun ganskefl erhvervsfiskere
tilbage i
Broforeningenshavn.De fangerisar il, torsk, skrubberog sild,menfangsten
er nu somtidligereafhrngig
afvindos veir.
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havn i en
Her sestre Kastrupfiskerei Broforeningens
stille stund.Fisker HansJacobsenseslil \)enstre.
Aret er ca. I920.
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Trrek af Broforeningenshistorie
Den eldste anlobsbroi Kastrup,Skojtebroen,
li pA
det sted,hvor Broforeningens
havn kom til at ligge.
Da fiskerieti 1830'ernetog fart, opstodbehovetfor
en rigtig havn. Det forstetiltag til oprettelseaf en
havnkom i 1831, menfsrst i I 845,n&rmerebetegnet
den 6. februar,blev der tinglest en interessentskabskontraktpAbroen.I 1851blev interessentskabets
love
tinglrst.
Disselove lignerdem,der dannergrundlaget
for KastrupBroforening,somdannesden3. april 1865.Selskabetkobte broenfor 1000rigsdalersslv. I 1907fir
pi broen,rntr.49
KastrupBroforeningadkomstskode
af Kastrup.
Man skullevere husejereller b&dejeri eller ved Kastrup for at blive medlem.Tilgangenaf medlenrmer
stoppesi 1883,men man kunnedog stadigoptages
gennemarv. Enkerbeholdtanparten,men kunneog
kan stadigikke deltagei moderne,son er forbeholdt
mand. Vedtegternehar holdt sig nrsten uendreti de
ek130 5r, foreningenhar eksisteret.
Arbejdspligten
sistererdog stadig.
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Fiskerlivet
Fiskerneboedeunderligtnok iser i "nor-renden"sonr
det hedderpi kastrupsk,eller nordendenaf Kastrup
omking Nordmarksvej.Men ogsi ved Skojtevej og
Ved Stationen.
Fiskerneshusevar smAog lave,menhavernebugnede
af blomster,og derblevtit holdthonsog zender
og sAgar grise.Man levedeselvfolgeligmegetaf fisk, men
mangegik ogsi pi jagt, og en enkeltsel gik man heller ikke af vejen for.
De fleste fiskere havde ogenavne,som Patte Hans,
Rode Hans, Grev Hom, Lammedik,Dengse,Fiskerkaempenog mange andre. Fiskerne samledestit til
festivitasaf forskellig arl, til julefester,fastelavnslojer
og skovture.Sidanne dage afsluttedestit i Kastruplund med en svingom.
Underbesettelsendeltogflere af fiskernei jodetransportemeover Sundet,og flere endtemed selv at mitte
flygtetil Sverige,nArjordenellervandetbrendteunder dem.Det endtemed en hel lille koloni af Broforeningsfolki Limhamn.Seogsi hzeftetBesat og befriet, Erindringer fra Tirnby Kommunenr. 2.
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Broforeningenshavnhar forudenat vere stedet,hvorfra en del fiskere drev dereserhverv,ogsa v€eretet
fristed for mangeKastruppere,og det er vel havnens
primzereformAli dag.
Der er flere lystsejlerei "rundingen",og smibide til
smAfiskeriogjagt, som ville havesvzertved at trives i
en egentliglystbidehavn.
For demer miljoeti Broforeningenfyldt af atmosfereog minder fra en nu snart
svundentid, nennestsomen del af person
ligheden.
Men nutidener rykket foruroligendenrr pi Kastrups
pi den ene side
oase,og med Oresundsforbindelsen
og planerom musikhusellerkongrescenter
pi denandensidesynesfremtidenusikkerfor denlille havn.
Men mAskeer der dennegang
en vilje til at bevarenoget af det gamle,som der i den allerseneste
tid er forsvundetsA megetaf. Det er der vist mange,der ville
saettepris pA.Nir "outsidere"refererertil Tirnby som
en kedelig forstad,er det nu rart at kunnedementere
medet hindgribeligtbevis.
Et sidant beviser KastrupBroforening.
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