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l,t,f,1rt* - Kastrup Bio
Ilvem har ikke siddet ibiografens
morke og f?lt med helten og helt-
inden ja mAske endda identificeret
sig med dern. Eller f6et sig en
sund latter over Gog og Gokke el-
ler Olsen Banden, eller folt span-
dingen stige i en gyser. Jo film-
leeredet har givet os alle forry-
gende opleveiser.
De forste filmforevisninger her-
hjemme foregik j slutniDgcn af
1890'erne udendars i Tivoli eller
med omrejsende opemtorer. Man
var ikke helt sikker pi, om film-
mediet var levedygtigt, derfor va-
rede det ca. 10 ar, inden de forste
bygninger for filmforevisninger
dukkede op.
I ir er det 100 ir siden, Danmarks
Ib$te faste biograf abnede nemlig
Kosmorama pi Ostergade i Ko-
benhavn i 1904.
Det varede blot 14 er, sa kunne
Kastrup sla dorene op for kommu-
nons forste biograf

rlroppen
Kastrup Bio startede sine levear i
Alloen. Dct var girdejcr og sog-
nelbged Peter Dirchsen, der havde

fiet den ide at soge om bevilling
til at opfore og drive en biograf
her. Amager Bladct skev i den
anledning frcdag den 6.9.1918
folgende:

Kastrup Biogrolieater aabnede i
Fredags og havde indbudt en
sweter Kreds lil at bese Teatret
og or)erriere den /brste Foreslil-
ling. Der er Plads til 150 Menne-
sker i sehe Tedtre' der er holdt i
en smuk, lysegraa Farve. Der.fo-
refndes 2 Rrzkker reserverede
lladser a I Kr., 4 Rekker L
Plads a 6a Ore, I Rekker 2.
Plads a 45 Ore og sluttelig 3
Rtekker Bornepladser a 30 Ore.
Der vil vere Forestilling hver

Fredag, Lordag og Sondag. I sid-
ste Uge spilledes "Fjeldpige "
der er rirkelig udmrzrket med
nogle smukke NaturJilm, Kanelar-
ter, Skilob og Snestorm. Et Vinter-
eventyr i de norske Fjelde.
Del er Hr. Dirchsens Agt at .lor-

n, I'rogrcmmet hver Uge og vari-
ere del med de mest spandende
nye Films.
Det var ikle mindst bornene, der
lik girede al'denne nye forlystelse
i Kastrup. Dlr sad som smi lopper
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og hoppede i saedeme af glede
over det der skete pe lErredet.
MAske var det derfor at den hur-
tigt blev omdsbt til "Loppen"
Karl Pedersen, fsdt et er efter bio-
grafens indvielse, forteller i sine
erindringer "Lillebror pi Salt-
verksvej" om sine oplevelser her:
Og sd fulgte, oh fryd, Kasttup Bi-
ografeater, kaldet Loppen. Op ad
slenlrappen kom man ind i vente-
salen med Io benke og billetsalg.

Pd veggen enkelte plakater for de
kommende forestillikger, de sd
yist ud som i datg, d.\'.s. loneh var
nok lidt anderletles alligettel.
I hjornet jerngitterldgen der

shtlle modstit ungernes pres for
&hningen med "Grisevoglere "
bagved som beroligende elefienL
endnu i sikkerhed. Pd v@ggen i
hovedhojde en lille bakke til al
l@gge cigaren pd for man gik ind.
I billetlugen har jeg vist al&ig
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"Loppen" - Kastrup Bio, AIeen.

set andet end billetscelgerens
h@nder og billetter. De rar glon-
ne rode og hvide. At det rar en
kvinde var jeg klar over, der r)ar
j o./ingerr inge, men hendes ansi gt,
jeg kendk del ikke uanset at hun
ndr billetsalget lukkede og den
sidste publikummer var lukket
ind, skred ned .forbi rekkerne
ifart en meget bledslEgget hat og
en helt dekkende pelsbave for
traek og satle sig bag skzrmen
der dekkede det opretstae de
klaver og ht'or hun i de nteste
hal',,antlen time rar meget opta-
get, /i'a det blideste lqs til india-
helnes gungrende ridt mod vogn-

lejren. AUsd/,Jr tonefilmens tid.
Sd sad vi der. Det hayde kostet

35 ofe al komme sA langt. De /br-
ste 3 rekker ed fdste b@ ke Jbt
born. Klapsederne bagved af
perfbreret krydsfinir kostede 70
ore og de sidste to rekker, reser-
verede pladser ed italnlne ud-
slyr. koslede 1 kr. og 5 ore. Der
var vel l2A | 30 pladser i Biffen.
Griserogleren ha.rde sluppet os

ind efter at hat,e rcvet kuponer af
og iovigt NtPrget sd godt.for sig
som han u krtnne i det lbrste
prcs og salen var hurtigt fyldt.

Ungerne larmede og spiste slik,
ld pd kne eller rodede under
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4)aninsstesnins of"Loppcn" i A een, I918.

benken, en fes i det stille med
skrr virkning og enkelte af de
voksne rabte lidt til hinanden.
Si blev der mptrkt, lyssttdleh

sprang ud ved sideh af operalo-
rens kikhus i vteggen bag os,
pludselig var der slille det var
begtndt! Ingen reklamer, 12 ak-
tef, klaverel larmede, hyad hun
spillede anede vi ikke, ensede
det overhoredet ikke. Der blev
hurligl yarml i rummet, i svedle
og yandet drev ned ad den olie-
malede morkegronne \'eg.
Imellem aklerne eller ndr Jil-

men som regel knekkede blev
udgangsdoren sl.iet op og Grise-
vogteren skulle nu pas"'e godt pr)
al ingen s eg sig ind uden billel,

hvad der lel kunne prottes pd,
h.ris nogen havde weret ude at
tisse op ad muren og ogsd hvis
ingen havde vcerel ude.

Tobaksryghihg yar som nrl
men forreslen den gang ikke i al-
le biogralilr - slrengtforbdt. Og
pludselig i en af pauserne, eller
endda i morket, stod Ditk, bio-
graJbjer Dirk Dirchsen, gadeie-
ren Jra Forlgaard pd Kdstrupyej
,,ted Bachersvej, og l@nede sig
ind imellem Io rekker, hojrod i
ansigtet ued guld rkPde over
resten og rdhle: "Hwm er det
der ry1get de nde? Ud, med del
Mmme!" Han lik aldrig en syn-
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Hvad fik vi? "Ungerne" med
.fi'egner og krolle4 hund og uslcyl-
dige ansigleL der gnzd og grine-
de sd vi var med og onskede ul
udfore s karnslre gerne selv, Bt$t er
Keaton pd sit lokomoti! eller i
den rilde autok?rtsel i gademe,
Harald Lloyrl med de f.tde stti-
hat, hornbriller eller spadserestok
eller Chaplin "^om guldgraver i
den kalde hytte, stovlespiser og
bjornebertinger, som de hjelp-
somme og Jbrelskede, i strid med
Iykke m@nd og politibetjente og
med drengen Jackie Coogan.
Der var Tom Mix, "Korbojde-

ren" med den hvide hat og sin
hvide hest, indianere der rcd og
kastede tued brundlikler og skotl
med bue og pil og skalperede
blegqnsigterne, \)i sii soldaterne
marchere mellem Indiens elefan-
lel og vi sA sfuLrojede kinesere i
Shanghaj-

Der var Marx Brcthers, de fre
galninge Groucho, Chico, Zeppo -
og sd Harpo, den stumme. For os
rar cle alle slumme ogvi kempede
og gennen tekrterne pd l@rrcdel
med det ene Dje pd billedet eller
ogsd var Llet lige meget med tek-

Og si har jeg nor glemt Fyrhr-
nel og Bivogneh, der fu ede rundl
og lavede ulykker olle wgne, ofie
pd flugL ri var mad dem og opil-

nede dem med hrie rctb nttr lykken
pludselig vendte. Sd blev Bivog-
nen forelsket mens pillerne grine-
de af ham og Fyrtdrnet slog ojne-
ne ned. Fy og Bi, det var sagen.
Pd Jbrhdnd wrr vi opstemte og
.fotventningslLlde, onclt i muven
.fik vi af at grine, pludselig allosl
af en koltlrislen i kroppen. Men
det endte godt.
Og sd blev lyset ta.ndt ogvi h\n-

lede ud.

Nye lokaliteter
Eftersporgslen pA bedre teknik og
llere siddepladser l'orte efter nogle
artier til et onske om og behov for
en ny biograf i Kastrup. Da bolig-
bebyggelsen Skorregarden med
butikscentret Kastrup Midtpunkt
var under oplbrelse i 1952-1954,
sikrede kommunen sig en binden-
de garanti for, at cn ny biograf
kunne opforcs i lilknytning til bu-
tikscentret. Men biografen blev
dog ikke af den grund kommunal
l deme omgang.
Berlingske Aftenavis skrev den

21.1.1954:
oEff ra t9l8 | f,astruD a0rse$

Et v.esentligt Sktidt paa Vejen
nod Alhjelpning uf Biografnoclen
pas AmageL

Biogralbn wd Skottegttarden og
del nye Bulik,\krn i Taarnhy
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Kommune .fiar Preniire 2.
|'aaskedag den 19. ,4pril. og det
ser Beboerne i de nye Krarterer
derudc hen til med store For|e t-
ningel. Den skal utzndret hedde
Kastrup Bio. Bcrillingshawren.
Dii'chsen. llyter iJin Be|illitil:
owr til det nye Etablisseme .
Den nuyerende Kastrup Bio er

Ji'a 1918. Den er htgget son Bio-
grd,f ned 170 Pladser og tar .lbr
sin Tid gctllske lidssrarende.
1'ladskrawne er itnidlertid ./br-
oget betydeligt. hactde til Sidde-
pladser og til Teknikke . I Ka
slrup Bio er der kun Plads til een
Forefotringsmaskine, h|ilket be-
rirket, ctl Filme midt under Fa-
restillingen maa albrydes af en

I den ryte KustruP Bio, der oPfo-
rcs elier Arkilekl ,Jean Fehmer-
ling:t Tegninger, hliver der Plads
til 600 Personer. Deil udsl!-res
med det store L@rred og fadr
fuldt ud tidssvarcnde teknitke In,
stallationer. Ude.[/a s|adr Byg in
genso en imponerende BIok i
Landskubel, men Facaderne vil
blbe d@kket df ma1lge./arvede
Plader i et Hallekinlnonster.
Del er paa hoje tid denne del aJ'

Byen faar en ordentlig Biograf.
Planerne har.for l@nge siden r@-
ret klar .fia Biografejele s Side.
nrcn i 1910, da de blet, forelagt,

slandsedes Arbejdet paa Grund aJ
Krigen, og desuden tar byplan

.lbrholdene endnu ikke i Orden.
Den nye llyplan .fotuds.pltel, al
Kommunen .faat lle Biogrufer,
nentlig foruden Kastrup Bio en
Biograf i Kvarteret ved Taarnby
Kirke og en Biograf i Boligbebyg-
gelsen ved ]lmeger Landevej. ln-
gen af disse Pftiekter staar dog

forelobig foran lrirkeliggoreL'e.
Ved Amagel Lande\iej er der a.f,\ctt
Areal til en Biogtaf, men bygher
ren hal fdael Kommunens tilla-
delse til at ud:tette Oplbrelsen,
hla dt andet af Hensyn til nogle
Biogrqfplaner i  Kobenhavns
Kommltnes Omraade ted Syndby
resler Plads, hyor den socialde-
mokratiske KLtlturorganisation
"Arle" har fadet Bevilling. Den
nes Opfarelse ligger dog ogsaa el
Stykke ud i fremtiden.

Men Kasllup Bio i den nye Skik
kelse og med Harlekinkostume er
nu wd at Nere en Kendsgerning,
og dermed afhia:lpes et Sar,n i el
enkelt Omraade af ,lmager, der
ioNrigl allid har vPret meget
sparsofil .forsyllet med gode Bio
grqler.

Amagerlands Produccnt- og
Skytteblad kunne den 15.5.1954
fbrtrelle folgendc om indviclsen:
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Riosrafedet Leif Ma nsted viser stolt rlen ntrena\)ercde biosraften.
Foto KT-Dosten 1985.

Ilcn nye mnr[D Bl0lnl hfiiet $0r0
lslcdal
Sohdag Afek lukkede den gamle

Kastrup Biografi Alldenfor sidste
Gang sine Pofle, og et talnemligt
Puhlikum tog Afsked med de ik*e
lengere tidssvarende Lokaler,
hvor de gennem en Menheskeal-
der ha|de y.eret trcfaste G(plster
og moaske her i sin Tid havde
over,r@ret deres Jbrste Biogalfo-
restilling. Gehnem Aarene haule
Biografejer Dirk P. Dirchsen ve-
rel Teatrels Bevillingshrver, og
.lel har derfor gl@.let mange, at
ogsod Hr. Dirchseh Jik Bevilling
lil den nye Biogtaf, der indviedes
i Gaar, St. Bededag. Om eftermid-

dagen samletles en lang Rekke
indbudte G@ster til Indvielsen, og
efter at det smukke Lokale yar be-
set og beundrcl, ristes et Pqr
Snaaflm paa det nye kerred,
hvoleJier Hr. Dirk P. Dirchsen
bod paa Vin og Krunsekage.
Blandt de in.lbudte var Repr@-

entanter for Minisleriet, Amts-
taadet, Taarnby Kommunalbesty-
relse, Filmsudlejerne, Politiet,
Ha an dwer kerne, A*ite kt e L I hge-
niorerne, Pressen, og flere Bio-
grafteaterclircktorer var komhct
tilSrede.
Det er den kendte Atkitekt Jeah

Fehmerling, der har ,,lnsvr for det
tsmukke Biogrufrum, der rummer
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645 I'ttrtl.ran. og cle nngcliga ,\to-
le et Ltlorl dl Oden.\r Stala/tht ik
Ttzpltr og Lobert tr letcrct ul
Dckn utor og TLtptt.\ererut,ster
IIu gansen. Ltlunds llruggc. og de
tnlltkkc B|()n1sIeftIt rutlgentat1tat'
.tkyldar Finnual Btu tholcb,s lllont
sler. 7'u1'eg(d( 55. l)ct n.\.t t o
derna Iirlc/il tsLo u:.q er lr\crel
al llotg og Olulsen, Suttlr og
I'rofu ssor Ingar.slet ltur .ttuu(t.fir
den uku.tti.rkc Rcguleritlg. Dct ry
Filntlotcd et 5xl2 n ag knt he
t^llr.\ hdullc til lltiia-schrut og
Oencntrcap l"ilnt.

I den nye Biogtct/ litlsettu lan
clskr&rdig( l.j tr K. !)itchsen nrn

'',llnktverldnLls 
Protlucenr og

Sbltahldd" ltrlkker \\r.e hrLl.tc
(htsker ntcd dan nye lliogr(y'. idel
li on:krr IIeli og L)'kka.li'enrntr.

Inta clltrl biogra,f
I : jcrrsYnels indtog idc danske

hjern igcnncm 1960'crnc hrrtc t i l
t i lbagcgang l ir l  biogl l l i rnc ogsd
fbr Kaslrup l l io. Bitsrafdircktor
Dirchscn havdc lbrsogl sig mcd at

4lunez dz ao. , - 0614/<,1 2004
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udleje foyeren til en g llbar men
korte alligevel med et dundrende
underskud i begyndelsen af
1970'eme. IIma snskede at le en
afdeling i Kastup Midtpuntt og
forhandlede i 1972 seriost med
biografdirektoren om at overtage
Kastrop Bio og her indrette et su-
pemarked. Dirchsens bevilling
udlob i 1975 men han var indstil-
let pa, at lrma kunne oveftage bi-
ografen inden da. I juli 1972
holdt biografen lukket men det
skyldtes ikke Irmas overtagelse,
oplyste Dircksen til pressen, men
at personalet skulle pe charterf'e-
rie sammen! GenAbningen af bio-
grafen ville finde sted den 30. juli
med lilmen "Dirty Ha1ay" | !!
Men Irma havde ikke taget hoj-

de for kommunalbestyrelsens
modstand imod, at butikskeden
skulle overtage bio$afen. I slut-
ningen af 1972 kobte Tarnby
Kommune Kastrup Bio eller at
have fAet den tilbudt af den gam-
le biografdirektor. Prisen var 1 %
mill. Kroner.
Biografen skulle herefter drives

med kommunale midler. Den
blev i efterfolgende tid ombygget
sA den ogsi kunne benyttes til
koncefier og teateforestillinger
arangeret al Amager Teatret, der
tidligere havde ben)4tet Nordre-
gdrdskolen. Den firrste forestil-

ling lob af stablen sondag den 7.
oktober 1973. Der blev spillet
Bertolt Brechts "Mufter Courage"
med Bodil Udsen i hovedrollen.
Den nye biografdirektor var Leif
Monsted, der havde erfaringer fta
biogralilrift i Nyborg men ogsa
kendte lilmverdenen som bede
skuespil1er,. produktionsleder og
pressemedarbejder. Den forste
hlm, der blev vist, var "Emil fra
Lonneberg".
I 1985 blev de 482 slole udskif-

tet med nye og maske mere beha-
gelige, og endelig i 1989 fik Ka-
strup Bio en lille sal med plads til
146 personer. Den forste foreslil-
ling var "Fisken de kaldte Wan-
da". Et par maneder lbr indviel-
sen af den lille sal dode Leif
Monsted, hans kone, Birthe Mon-
sted, efterli gte ham som bio-
grafdirektor og leder stadig den
populalre biograf.

ffiffi
Forcstilling i Kastrup Bia clen 9.1.1983.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lokalhistorisk
interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www.bibliotelctaarnbt'dk
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og mange
slrcptsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"gfl.idt p,i gqmager"
&

''IKASTIIRII'P @ILAS''

Abent Irrsdag trL sondag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Sirandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillin ger

Abent Lordag og sondag
13.00- 16.00


