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Ama'r udstillingerpi Plyssen
PAden gamleDanskPlyds-og Mobelstoffabrik,populert kaldetPlyssen,
visesfra denl juni til den 15.
i weekend'erne
udstillinger
om Amager.
september
Udstillingerneer opsati lokalerpAforstesal,Amager
Strandvej350.

'

Abningstidenligger fredagog lordagkl. 14-19og
kl. l2-19.
sondag
Indgangenfindesumiddelbarttil venstrefor gitterporten,hvor plakatervil vaereophangt.
med AmagerbaUdstillingerneer lavet i samarbejde
rejse,og i skrivende
stundhiber
nen- en anderledes
alle stadig,at togetvil kommetil at ksre. Endestationeni Kastrupvil ligge ved Saltverksvej,hvor sporene
til Plyssenog
stopper.Her vil guiderledebesogene
udstillingerne.Man kan naturligvisogsi beseudstiltogtur.
lingemeudenforudgeende
- en
afAmagerbanen
Udstillingerne
er uaflreengige
anderledesrejse,forstiet pi denmAde,at udstillingerne er pAbanenogsi selvomtogetikke er.

December
1995

Om udstillingenKastrupfiskerne
Udstillingenom Kastrupfiskerne,
som er opsat pi
Plyssen,er en udstilling,som blev udarbejdeti 1990
af LokalhistoriskSamling i trt samarbejdemed
medlemmer af Kastrup Broforening, som dette ir
kunnefejre 125irs jubileum.
Udstillingen blev stillet op i stakladenpi Kastrupgirdsamlingen,og var en meget omfattendelokalhistorisk udstilling med mangeplancherog genstande.
Nogle af dissegenstande
var lint til lejligheden,og
vil ikke vere at finde pA Plyssen.Men den flotte model af Broforeningenshavn, som minutiost blev reproduceretaf SvenOtto Magaard,vil igen komme til
ere og vardighed. Inger Kj aerJansenhavdeogsi aktive krefter i JohnPalmNielsen,Kurt Nielsenog Eiler W. Christensen
i udstillingens
tilblivelsesfase.
I sammeanledningudarbejdede
lnger.Kjar Jansenen
bog, Kastrupfiskerneog havnen,som beskriverBroforeningens
historie.
Bogenkan kobespl bibliotekerne
for 40 k. Bogen
har dannetudgangspunktfor folgendelille beretning
om Havneni Kastrup.
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Fiskernei Kastrup
Fra 1830'emekom der rigtig gang i fiskerieti Kastrup.Der var pi dettetidspunktca. 25 fiskerei Kastrup,som havdefiskerietsomhovederhverv,
men de
flestehavdestadigdereshusmandslod.
Forstfra 1860
kan man via folketaellingenstodepi fiskere,som har
fiskeriet som enesteoDforterhverv.
Mange mifte supplere indtegten med bjergning af
skibei Sundet,losningaf skibei industrihavnen
eller
stenslagningtil belaegningaf kommunensveje. En
gennemsnitsfortjeneste
pi fisker i Kastrupvar i 1876
ca. 1000kr.
I mellemkrigstidenvar der ca. 60 fiskere, heraf var'
halvdelenfuldtidsbeskaeftiget
ved fiskeriet.De havde
tilsammen28 motordrevnebide og et storre antal
sejl- og robide.Fortjenesten
var ca.25.000kr.
I 1990var der kun ganskefi erhvervsfiskere
tilbagei
Broforeningens
havn.De fangeriser il, torsk,skmbber og sild,menfangsten
er nu somtidligereai}Iengig
afvind og vejr.
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Trak af Broforeningens
historie
Den eldste anlsbsbro i Kastrup, Skojtebroen,lA pi
det sted, hvor Broforeningenshavn kom til at ligge.
Da fiskerieti 1830'emetog fart, opstodbehovetfor
en rigtig havn. Det forstetiltag til oprettelseaf en
havnkom i 1831,menforst i 1845,n€rmerebetegnet
den 6. februar, blev der tinglest en interessentskabskontraktpi broen.I 1851blev interessentskabets
love
tinglest.
Disselove ligner dem, der dannergrundlagetfor KastrupBroforening,somdannesden3. april 1865.Selskabetkobte broenfor 1000rigsdalersolv. I 1907fEr
KastrupBroforeningadkomstskode
pi broen,mtr. 49
afKastrup.
Man skullevrre husejereller bidejer i eller ved Kastrup for at blive medlem.Tilgangenaf medlemmer
stoppesi 1883,men man kunnedog stadigoptages
gennemarv. Enker beholdt anparten,men kunne og
kan stadig ikke deltagei moderne,som er forbeholdt
mend.Vedtegterneharholdt sig nestenuendreti de
130 ir, foreningenhar eksisteret.Arbejdspligteneksistererdog stadig.
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Fiskerlivet
Fisken.re
boedeunderligtnok iser i "nor-renden"son.t
det hedder pi kastrupsk,eller nordendenaf Kastrup
omkringNordmarksvej.Men ogsi ved Skojtevejog
Ved Stationen.
Fiskerneshusevar smi og lave,menhavernebugnede
af blomster,og der blevtit holdthsnsog ander og sAgar grise. Man levedeselvfolgeligmegetaf fisk, men
mangegik ogsi pi jagt, og en enkeltsel gik man hel1." ;1-1-.
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De fleste fiskere havde ogenavne,som Patte Hans,
Rode Hans, Grev Hom, Lammedik,Dengse,Fiskerkampen og mange andre. Fiskeme samledestit til
festivitasaf forskellig aft, til julefester,fastelavnslojer
og skovture. Sidanne dage afsluttedestit i Kastruplundmeden svingom.
Underbesettelsen
deltogflere af fiskernei jodetransportemeover Sundet,og flere endtemed selv at mitte
flygte til Sverige,nir jorden ellervandetbrendteunder dem.Det endtemed en hel lille koloni af Broforeningsfolki Limhamn.SeogsAhaftet Besatog befriet, Erindringerfra Tirnby Kommunenr. 2.
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Broforeningenshavn har forudenat vere stedet,hvorfra en del fiskere drev dereserhverv,ogse veret et
fristed for mangeKastruppere,og det er vel havnens
prim&re formil i dag.
Der er flere lystsejlerei "rundingen",og smAbidetil
smifiskeriog jagt, somville havesvart ved at trivesi
en egentliglystbidehavn.
For demer miljoeti Broforeningenfyldt af atmosfaere
og minder fra en nu snart
svundentid, n&rmestsomen del af personligheden.
Men nutidener rykket foruroligendenzerpi Kastrups
oase,og med Oresundsforbindelsen
pi den ene side
pi den anog planerom musikhuseller kongrescenter
denside synesfremtidenusikkerfor denlille havn.
Men mAskeer derdennegang
en vilje til at bevarenoget af det gamle,som der i denallerseneste
tid er forsvundetsa megetaf. Det er der vist mange,der ville
sette pris p6. Nir "outsidere"refererertil Timby som
en kedelig forstad,er det nu rart at kunnedementere
medet hindgribeligtbevis.
Et sidant beviser KastrupBroforening.
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Amagerbanen
Amagerbanener emnetfor en andenAma'r udstilling.
i 1905.Staanlagtog sin begyndelse
Amagerbanens
tionernevar tegnetaf arkitektWenckog rummede
og
stationslokaler,boliger for stationsforstanderen
postlokaler.
Anhgsudgiftenforeli i 1912og var pe
kr.
1.305.335,41
Det forstetog afgik fra Amagerbroden 17juli 1907
kl. 6.15,og langtdenstorstedel afbanensindtzegter
at kommefra personviste sig imod beregningerne
transpoft.Nye lokomotiverblev indkobtog flere stablev ogsi udvidetog indtioner anlagt.Toggangene
tegternesteg.
Banensglansperiodeblev dog kort. Snartkom q'verneskrisetiderog biler og busserholdtsnartefterderes
indtog.Krigens mangelpi daekog benzinbetoden
blev endelig
men Amagerbanen
kort opgangsperiode,
nedlagti 1975efteradskilligeindskrenkninger.
DSB overtogbanenog HT busruteme.Timby Kommunekobte KastruPStation.
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Andre Ama'r udstillineer
PAPlyssenkan man ogsi finde AageJessens
natuftro
malerieraf Maglebylillesgirde og husei somrnerog
vinterdragt.
CarlErik FuglstegningerrnedAmagermotiverkan
ogsAsespAudstillingenindtil 1.7,hvorOrestaden
og
Oresundsforbindelsen
holderderesindtogi Plyssen.
SID Kastrupviserderesudstillinglavettil deres100
irs jubilaum i februarmined.
Endeligvil skiftendeforeninger
udstillei Foreningshjomet, bl.a. Bevaringsforeningen
i Tirnby og Amager Marineforening,senerevil ogsi TAmbyTeater
forud for deresamfiteaterforestillinger
kommepA
Plyssen.
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ellerandetafloHvisdu harbilleder,oplysninger
interesse,
sflhenvend
digtil:
kalhistorisk
LOKALHISTORISK

SAMLING

KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32500976
ABNINGSTID:
16.20
MANDAG
12-16
TIRSDAG
FREDAG
12-15
LokalhistoriskSamlinghar desudenen fast
udstillingpd Kastrupg6rd:
Midt pi Amager
Kastrup Glas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige
19-21

