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Fergerne fra Kastrup

Postbdden til Saltholm
Den &ldste "fErgo" eller passagertransport ad vandvejen fra Ka-
strup er postbaden til Saltholm. Men forst var der en anden
"frrgeforbindelse", der fragtede en anden type passagerer nemlig
kreaturer til Saltholm. Det foregik med "skojter"( hefra stammer
gadenavnet Skojtevej), en lavbundet hollandsk skibstype, som
fragtede disse sommergEster over til oen. Siden kom andre og me-

Der udskibes f&r fra Saltholm i Kastrup havn ca. 1920

I-Ivorndr man begyndte med regelmessig " menn€skelig" passager-
transport til sen vides ikke helt nojagtigt, m€n fra omking er-
hundreskiftet blev der oprcttet en postbadsrute til Saltholm, som
sandsynligvis ogsa dengang mcdtog passagerer. Der findcs
ihve$fald beskrivelser fra 1920'erne af overfarten skrevet af turi-
ster, der ville besogc oen.
Den forstc postbadsforcr var Arel V. Hansen. der i 1925 blev al:
lost afJohannes Thcisen. Postbaden sejlede et par gange om ugen

re rummelige bade.
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drc
ogsi drikkevand og an-

llolmeb&den "Valdemar" stdr ud fra Kastnlp
Saltholm med gnster ti l oen. Ca. 1920
I 1940 overtog fiskcr Cornclius Peterscn jobbel siden Vill l Jen-
scn. I 1960 kom Erik Nygaard Hansen til. Dcn nuvlgrende post-
badsfllrer er John Bergmann, der har besejlet ruten siden 1969.
Sidste sommer var dct pa tale at dct danske postv€escn villc ned-
legge rutcn. l)isse p)aner er heldigvis ikke blevet fod ud i l ivet.
si de rnange Salholmsbesogcnde kan stadig bcnytte denne rute.
Postbdden har nu mttte flytte sin kajpkads fra industrihavncn til
den "n;'e" store lystbadehavn p.g.a. arbejdet med Orcsundsfor-
bindelscn. Ovcrfarten tager ca. 45 minuttcr og er bestemt en ople-
velse vilgrd.

havn med hrs

Kaslnp Malnot'uten
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var, at der senere skulle indsaettes en stone ferge, der kunne
rurnrne biler. Der var endvidere store planer for underholdning
ombord. Man forventede, at nar Sj@llandsbroen blev indviet i
1959, ville b€hovet for netop en bilferge blive foroget. Samtidig
med den ny€ ferg€s indsettelse, begyndte aviseme iovrigt at be-
skaftige sig med planer om en @resundsbro.
Kastrupf@rgen "Hanne Kruse" skulle sejle 3 gange dagligt frem
og tilbage til Sverige.
F&rgen "Hanne Kruse" blev ramt af et mindre uheld fi dage efter
indsEttelsen. Da fergen var pi vej hjem pd sin sidste tur til Ka-
strup fra Malmo grundstodte den udenfor Kastrup Havn. De 120
passagerer matte sejles i land af fiskerbAde. Men alt gik glat og
uden uheld. I lobet af natten fik Svitzer fergen fri afgrunden. Der
var ikke sket nogen skade pd fargen, sd fergen kunne allerede
sejle neste dag igen. Arsagen til uheldet var, at et skib, der lA til
kaj ihavnen, med sin mast dekkede for 2 lys ved indsejlingen til
havncn.
Der blcv som planlagt underholdning ombord. Hver torsda€!- fre-
dag, lordag og sondag var der dans med musikledsagelse af Pre-
ben Gamovs orkester. Desuden var der om sondagen "stor son-
dagsmatine med underholdning og premiekonkunencer for voks-
ne og bsm.
I 1961 kostede en returbillct med fergen for en voksen 2,65 kr, og
en bil kunne komme retur for 15,00 kr, det samme kunne en lastbil
pd op til 2500kg for 32 kr. Til sammenligning kan n€evnes, at en
timelon for en faglrrt arbejder pa sarnrn€ tid var maksimalt ca. l8
kr. Man kunne som nevnt kobc tobak og spiritus til "sundpriser".
En 20 stks pakke cigaretter kostede pa samme tid 2 kr, og i restau-
ranten kunne man nyde en guldol for l, 25 kr., en flaskc rsdvin fra
12 kr og et glas cognac fra 3 kr.

I
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Den nv billefg0rule
[[SIRUP-ItIAI,I{O
er abnel

lla en hedre og billigere bilvej
til |v*ige og llorge ...

rcb.L .9 .fic&ol.d. r 0r.rund,*r.rl
|, Ll. k.,*.n I mod.rn. oEgrv.k.,

I 1964 sendte Amagerbanen et forslag til TAmby kommunalbesty-
relse om oprettelse af en busforbindelse til Kastrup havn til fer-
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gen. Dragor konmune havde modsat sig forslaget, maske fordi
man her havde en konkurende ferge, og derfor ikke onskede for-
bedrede transportforhold for passagerere til Kastrups ferge. Ka-
strupf@rgen havde i 1963 overfort ca. 300.000 med de to ferger,
og man mente, at ca. l0 o/o villc ben),tte dennc busforbindelse,
Forslaget blev vedtaget enigstemmigt i Tamby kornmunalbesty-
relse. Bussen helt ned til havnen blev tilsyneladende ikke til noget,
for i 1966 Abnede fergeselskabet selv cn gratis busforbindelse fra
Amager Rejsebureau pA Oresundsvej til Kastrup havn. Dette
skyldtes flere ars problemcr med at fa Amag€rbanens busser til at
kore omkring havnen med passagerer, Amagerbanen havde dog
imodegaet mange onsker om cn busforbindelse hertil, men det
nErmeste stoppested blev pd Amager Strandvej ved glasverket-
og det var ikke alle begcjstrede for. F@rgeselskabet hdbede derfor
pa flere passagerer med den nye mere direkte busforbindelse.
Men 2 ir senere kom fergeselskabet iokonomiske Yanskelighe-
der. Konkurrencen var blevet hard mellem fergeruteme over sun-
dct. En af dem var fergeforbindelsen fra Dragor. Den ene frrgc
"Polhem" blev tag€t ud af drift i januar 1968, cfter den havde var-
ret pa verft. Si bilfergen "Malmo" mitte alene klare ruten. I
marts skiftede Kastrup-Malmo ruten ejer. Det var et familieaktie-
selskab, A/S Kastrup-linien, dcr undcr ledelse af den tidligre re-
staurator pa ruten, Einar Andcrson, skulle drive fergen. Einar
Andersen var bosiddende i Kastrup. Han var uddannet pa
d'Argleterre og sejlede som tjcnor pA Storebeltsoverfarten fra
1950, scnere blev han inspektor her og pa Hundested-Grena fer-
gerne. I 1961 kom han til Kastrup-Malmo ruten som inspektor og
overtog restauranten her i 1963.
A/S Kastrup-Linien skulle liemovcr kun medtage passagerer, dcr
skulle befordres med fergen "Afrodite". "Afrodite" kunne med-
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tage 350 passagerer og sejlede hurtigere end "Malmo" sa sejltiden
blev pA 75 minutter mod tidligere 90 minutter.
Denne rute fik en kort levetid pa 2 ar. Det forste ar var gaet nogen-
lunde, men i begyndelsen af 1969 begyndte det at ga ned ad bakke
for selskabet. Pi allieselskabets generalforsamling i december
1968 blev det besluttet at selskabet skulle trede i likvidation. Der
var dog planer om, at et n)'t selskab kunne overtage ruten, det var
bade selskabcts direktsr Einar Aldersen og ejeren af "Afrodite"
skibreder Sten A. Olsson interesseret i. Men det blev aldrig atlu-
€11. Det viste sig nemlig at der dels var et stort underskud pa
280.000 k., og dels, at det svenske rederi "Bolagen" der ejede
"Aftodite" ville disponere over skibet "pd anden mide".
"Det vil beklages fra mange sider, at denne rute, som i en vis peri
ode var et betydeligt aktiv med hele 3 frerger i daglig drift, er ble-
vet sejlet helt agterud, men efter alt at dsmme er der ingen red-
ning, og der vil nappe mere blive sejlet mellem Kastrup og
Malms" stod der i en avis den 20.2 1970.

Kat amaranfcergerne
Men dette kom ikhe helt til at sta stik. I juni 1989 blev der oprettet
to ny fargeforbindelser i Kastrup, den ene rute gik til Ronne men
den anden igen til Malmo.
Allerede i 1968 havde lufthavnschef Carl Weibsl fbrselaet en
"luftpudebro" mellem Kastrup og Malmo, der pa en hufiig made
kunne transpoftere de mange svenskereJ der benyttede Kastrup
Lufthavn, over sundet til Kastrup. I England var der fremstillet
luftpudebdde, der kunne medtage 500 passagerer eller 235 perso-
ner i 32 biler. Bdden havde en tlastighed afea. 100 km i timcn og
kunne sdlcdes tilbagelEgge ruten Malmo-Kastrup pA ca. 20 minut-
ter. Dette forslag blev dog ikke til noget for 2l Ar senere, da man
netop indsatte en lufipudebdd ogsa kaldt en katamaran pd Malmo-
Kastrup. Her var malgruppen ogsi bl.a sydsvenskere, der snskedc
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en hurtig og nem forbindelse til Kastrup lufthavn. Det var selska-
bet Fast Fenies, der etabl€r€de ruten. Der var plads til 300 passa-
gerer med bdde turist og VIP klasse! Der var barer, cafeer, video
og toldfri butikker ombord. Man skulle vere hurtig hvis man bAde
skulle spise og kobe ind, for turen varede kun 25 minutter.
Fergen til Ronne "Bomholmerpilen" klarede oveffaften pa 2 y2
time, det vil sige en halvering af den tid de ovrig€ bomholmerfer-
ger brugte, I sornrnersejlplanen var der 3 afgange.
Disse to nye fergeruter fra Kastrup fik en meget kort levetid. Der
var stor€ stojproblemer ved bl.a. Saltholm med Sveigesrut€n, og
der var sandsynligvis ogsi for fd passagerer til, at ruteme kunne
overleve. Fergeme blev derfor fl1'ttet ind til Kobenhavn.
Siden har der ikke v€ret fast fergeforbindelse fra Kastrup, men
inden I kommer i stedet den faste forbindelse til Sveriee....
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Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
linger pd Kastrupgardsamlingen:
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pd Plydsen, Amager Standvej 350, 1.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Fra Sverige til Tirnby.
Abent: Lordag og sondag 12-16


