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Eomrnertic{
er bpdetid
(somregel)
Forhabentligfir vi en sommer
med den sol og varme,der fiir os
til at tageendukl(erti Oresund.
I Ar bliver det serligt spendende,
for Tdmby Kommunehar fEet et
megetflot nlt sobad.Heromsenere. Vi ger forstlidt tilbagei tiden.

TaambySoglroraad,
nrdot d.4Junt.

Kastrup Badearlstalt er nu saavidt
fterdigt Der forelaa Skrivelse fra
2. Inge idftli/ektioh om, at det fra
Milit.erv@senet intet var til Hifiderfor al aabneden.
Kastr up komm unale Badeanstalt
DEN FoRsTE BADEANSTALT kan - ikke mindst i denne herlige
Den forste badeanstalt
i Kastrup Sommervarme - absolut anbefales
kom til at liggeved KastrupVark. Besagende, selv om de bor,
ikke
Det sketepe initiativ af to sergen- alene udenfor Sognet, men ogsaa
ter, Allicd Hansenog p. V. Han- udenfor selve A mager landet.
sen,der i l9l2 lejedeet omrideaf Mah tager med Banen til Kastrup
KastrupLodsejerlavved stranden Stoti.on, hvorf,'a der bun er
udfor Alleen og i bugtenved Ka- Minutters Gang til Stranden. Jbm
OG
strup V@rk. Bygningskommissio-for Cyklister stiller det sig
saa
nen gav byggetilladelse
til anles_ nemt, at de kan kare lige ned ttl
gelseafsobadetsammeAr.
Badebroen.
Amager Strandvej, dengang Ruten er Amagerbrogade, LandeKrudttamsvej,var normaltlukket wjen, h|orfra drejes til renstle ad
for almindeligpassage
pd grundaf Taarnby Villaby. Der kan ogsaa
krudtmagasineme,
men der blev .lra Oresundsvej cykles ad
nu bevilget adgangtil at krydse Kastrupvej.
vejen,s6borgemekunneffi sig en For Damer og Herrer, der ikke
er
dukkertSvommere,
Jrehragende
endsige
I anledningaf sobadets
anleggelse Ft'isvommere, er Kastrup BadeanskrevAmagerBladetfolgcnde:
stalt ideel. I Bassinet gaar l/ahdet
til Brystet, og paa Sandbund knn
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Det opnndeliaeKastrup Sobadldudfor Satuverkseej,son det serafdenne tegning,
sendtnl byghingskonnisioneni 1912.

man saa, efter Mod og Behag,
spadsere ud paa stdrre Dybder,
og dir dukke sig i detfriske og altid klare Yand.
Selvde, der i AarenesLob sj@ldnere har taget Strandbad,og derfor mulig har et Par Atomer
Vandskrek i Blodet, bliver der et
Par Bessgpaa den hyggeligeAnstak, uforferdede til at f@rdes i
det vaadeElement.
Her er nu ogsaarart og fredeligt.
Og har man Tid, tagel ma hed
smaa Afstikkere"i Ballen" imel-

lem, Solbad, saa den hvrde Vikter
hud bliver rod og siden brun. Det
tilraades som bekendt at gaa
fremad i smaa Tempo,for ikke al
Fol
fremkalde Hudirritatioher.
neget og for lidt ford@fler jo alting.
Derfor - det er varmt. Tag og
plump i l/ahdet, det er den mesl
oplivende Beskzftigelse, man kan
foretage sig i denne Hede.
Otto Jensen
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Kasttups forste b adeanstal t,
ca. 1920.

V-

I 1917 ville de to sergenter
selge
badeanstalten
til kommunen,
da de
pi grund af sikringsstyrkenindkaldelseik:ke kunne passe den.
Sogneradet
diskuterededette,enkelte medlemmer mentej man
pA hvilke
forst skulle undersoge,
betingelserbadeanstaltenkunne
oveitagesog drives.En anbelirlede, at neds€tte prisen si den

"almene befblkning" kunne fii
glade af badeanstalten.
Et szesonkod havdeeretfsr kostet5 kr.
Sagengik videre til okonomiudvalget.I august1917ksbtesogneradetbadeanstalten
for 5500kr.
Den 26juni 1932kl. 6 blev et ny,t
sobad ibnet, denne gang udfor
Saltverksvej.Efter datidensstan-
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Swmneklubben har strpvnew.l Kartrup Sobad i 1938.

dard med gode faciliteterfor de
badendeog for svommere.Et familiekort kostede7 k., enkeltbilletter til lukket (omklednings-)
rum kosted€25 ore, et ebentvar
10orebilligere.
Bademeshevar liu Ronnow og
Carl Vetzel.
AmagerBladetskrevfolgende
Kashu! Sobadaabnot
I mods.ztni g til Dragor, der jo
som bekendt har haJi adskillige
tanskelighederat ktempemed*, er
det nu lykkedesTdrnby Kommune
at fd sin nye badeonstahfedig til
at modtagesommerens
iwasion.

Indyielsen Jatldt sted i s,ndags og,
skal det sigesmed det samme,at
har det tlukket lidt lcenge ud med
opJbrelsen af "Kastrup Sabad",
som det olfrcielle nowl blirer, er
resultatet til gengceld sd godt som
man rist overhovedel kan forlange
det. Etablissementet er opfort af
maskinsnedkeriet Norus og tomrermester Simon Petersen, GL
Kirkeyej, eJier tegninger ad d'ht.
Arkitekt Brir
og inspektor
Schouenborg,hvilket samtlige hal
skilt sig sercJeles smukt fra defi
stillede opgdye.
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N den 225 rn lange badebro er
fuldsl@ndig fardig, hvad den endnu ikke var ved indvielsen, vil den,
Ioruden at vere den egentlige adgang lil badeanstalten, ogsd vere
baseret pd at modtage promekerende gester, idet den l@ngsl ude
udstyres med en platform antageligt med benke, og hvorfra der
haves den herligste udsigt orer
Sundet som lcysten.
Tdrnby Kommune bliver sAbdes
med det nye etablissement to altruktioher rigere.

hojvande var stla dka te fisse
slederkun ca. 50 meterJi.a,4moger Strandvej.
" Den gule" lar byggetpd nedrammedepele ca- 150 meterude i
vakdet og var efter datidensforhold en virkelig fn badeanstall
ned godeomkledningsforholdadskih dame-og herreafdelingsamt
et sportsbassin,
hvorder kunneaf!
- dog havholdessvommestevner
de manglemt tilskuerpladserne.

SVOMMEUNDERVISNING
I arbejdsloshedsperioden
i midten
af 1930'emensd mangearbejdsil Dragor var badeanstalt€nprivatejet,
lsse sommeren ved Kastrup
og pA dette tidspunk onskedeen hel
del borgereat Ia den fiyttel, da der var
strand.PoulAlbrechtsen,
lbrmand
sunalhedsfarlige
udl6b ved badeanstalfor svsmmeklubben
Kvik, tilbod
ten. Men komunen anskedeikke ar
give
at
de
arbejdslose,
der ikke
hjelpe okononisk pa deftetidspunkt.
kunnesvsmmeundervisning
heri.
Tilslutningenvar ikke stor, men
blev fundet.Det vistesig,
KastrupSobadblev flittigt beryt- Arsagen
tet af de mange "vandhunde"i at de ikkehavderid til at betalede
kommunenog senereaf medlem- 25 ore,det dengangkostedeat be"Kvik", I nyttesobadet.
Men detblev klaret,
mer af Svommeklubben
jubilebademesteren
smgedefor, at de
50 6rs
svsmmeklubbens
kom
umsskrift fra 1983 stir firlgende der fik svommeundervisning
gratis
ind.
beskrivelse
afbadet:
Slarlstedet "Den gule" var en so- Mangevoksnetenkermedgru tilsvsmmebadeanstah
nogeti stil medAma- bage pd forsommerens
ger Helgoland. Den ld ude i van- undervisning
i skolen,hvor gymmed barsk mine
det i fo engelse af Salncerksvej- nastikleereren
gennede
elevemeud i det kold€,
der hyor i dag vejen til lystbddehawen ligger.I 1933sdforstran- ofte kun 10 gradervarme vand.
den andetletles ud. I/ed normalt Mangetog ogseden "Den danske
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Ka\hup Sabud rcd Sahre,+.r'ej, I93j

skoles svrmtneprove"-Svsmmeproven omlattcde: 150 metcr
brystsvornning
eller crawl,50 meter rygsvomningeller crawl,flydning (sme annbeveegclser
var tilladt), dykning efter gcnstandfra
udsplingpA hovedet,dybdenviLr
ca.2 mcter,vandtriedning
i I minul og 15 metcrbjcrgningaf lbrestillctbevidstlos.
Senere kom der svsmmehaller
hvor undervisningen
tbrcgdrundcr
merebehag€lige
forhold.

KASTRUPSoBADs
VIDERESK,EBNE
Kastrup Sobad ved Salnarkstej
led en krunk skebnei 1939,Da
rinterens is brod op, blev pcelene
til badeanstaltenodelagt. Tirnby
Konutute havde pd dele tidspunkt ikke rdd til etablere en ny
Derefterfulgtc periodcrmed lidt
omskiftcligctbrhold fbr de badeglade. Svsmmeklubben
Kvik fik
bl.a. iov til at bcnytteden udvendige mole i Kastrup Havn. Der
manglededog bidc badehuscog
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omklaedningsrum,
men i mangel
af bedrelejedeman et par vogne.
Andre havdeet primitivt badehus
pi den andensideaf Strandvejen.
Sobadetblev dog reetableretigen
sammested. Men da lystbidehavnen mellemfiskerihavnen
og lutti
1954
fik Kahar.nenblev anlagt
strup Sobaden ny placeringher,
dog fsrst fra forarct 1955. Den
gik fra lystbddenye badeanstalt
havnens sydlige mole til dybt
vand,og havdeen langrekke badekabinerpa land.Her var der ogsi mulighedfbr at vinterbade,da
derblev indrettetet omkledningsnrm medlys og vanne.
Da Oresundsbroen
skulle anleggesi slutningenaf 1990'eme,mette sobadet
ofies.

og endnuflere er under planlegning.
D af de nyeste sobade, Kastnrp
Sabad, er opforl af Tdrnby Kom
mune og indvies i maj fid ed.
BadeanLegget er tegnet a.fdet wrclensber omte sr enskc ar ki tektJir na
Wite Arkitelderne- v)w\r,.v,hite.se.
Sobadet e. beliggehde ganske fd
meler nord for lystbddehavneni
Kastrup, nogle hundrede meter
nord for den kommende Bld Planet og lidt syd fbr de rekreative
omrdder S-orenog l0-oren ud.for
KastrupJortet.
Kastrup Sobad er en imponerende
konstruktion i azobetr@- En 70
meter lang gangbro leder ud pd
badeanlegget. Det er imidlertid
ogsd muligt at tage opholtl pd eller at bade fra gangbroen hvor el
Men kommer tid kommer rdd, anlal stiger er monlerel,
mandagden 30 maj 2005 blev et Selve badet bestdr aJ en cirbuler
enesteende
nyt ssbadindvietnord fbrm med en diameterpA 40 n. t
for Kastrup Strandpark.
alt 750 kvadratmeter tnzdrek til
BibliotekschefJensLauridsenan- sol badning ogJbrnoj else.
Der er udsigt over 0resund gen
melderKastrupSsbad:
I 60'ene og 70'ernekunnesoba- nem de loclretsiddende planker,
dene mange steder vere proble- udsigtens betydnihg vafierer: pematiskepd grund af forureningen tiodisk sidder pla/tkeme t@t aflost
i vahdet specielt i relation til de aj sektioner med l.engere mellemhurtigt vok, ende stor byer.
rum. L.e eller udsigt, det er
De sidste10-15drs markante
for- sporgsmdlet. Under alle onstenbedring af vandkvaliteten har dtghederforegdr clet vigtigsrc inde
tmidlertid betydet en rcfl@ssance i den cirkulere form: her er mufor sobadene.Mange er opstdet lighed.for ophold ved benke der
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er e i teglerct del aJ konstruktroIlent arkitektonisk er Kastrup Soielx, pd platJbrne i forskellige ibad pd samme tid blod og orgaveauer eller pd sidde-trapper inntsk med de jlne runde former og
den det afgorende indtnzlfer: moheget stringenl og pr@cis i uddet med vandetl Man kan springe trykket. Bygningsmaterialet, azoud Ji.a el s-meter og et 3be, udstrdler ligeledes gyldne
melerpullkt ligesom han nelurligbrunlige huancer og fasthed og
tis kan hoppe i fra een a,f de Jbrsoliditet.
n@vnteplatfbrme hvor a.f nogle er
Et andel arkitektonisk virkemiddel
placerel ude i vandet som smd er kontrasten melleh dben og lukoer- Nalurligvis kan man ogsd me- ket. Sabadet lukker sig om sig selt
re afstadigt s@hkesit legeme red
nreh der opereres hele tide med
at gii ned aJ in afde telrige stiger forskellige udsigter.
og trapper. For handicappede er
Morsomt er det at nerme sig Sgder laret en helt specielra pe det
badetftd ratldsiden. Pd alstanden
helt inde fra lEsten giver koresldr .fomen renL Jo t@tteremah
stolsadgang til Oresund.
man kommer pd jo mere minder
Kasu'up Sobad hen\'e der sig til
anlegget on osterlandsk pelehusdem der kan svomme- Familier
byggeri.
pd
med smdborn nd blive inde
Om alienen og o nattetr er Kaden nlanlegte strand, den sydlige
slrup Sobad smukt belysl bdde
afitlutning pd del store Amager med henblik pd et afienbad og pd
Strandpark Proj ekl som.fierdiggogrund af den kunstneriske efitbkt.
res til august.
Whi Ie-ar kitekter ne sammenligner
Udepd selveSobadeter derfaciliKastrup Sobad med et enormt
teter til omkledning og en afslryl- skaldyr - associalto en kunne ogning i ferskvand. Inde pd land er
sd vcere en UFO eller verdens
bygget en toiletbygning. Cirkulcer, mest avancerede tommerJlAde.
naturligvis, som sobade| En indre
fariation, dynamikog ikke mindst
kerne rummer de.fbrskellige.funk- f nktionalitet har \)@retarkitektotioner. llt plankeverk af samme niske nsgleord og samlidig stdr
kl'alitati|e dimensioner som byg- Kastrup Sabatl sotu en smuk helninge i lnvel danret en ydre
stobt fonn der givet bdde i kraJt al
skern og sorger.for labende udaktivitete pd stedet oE den @stetihtftttittg.
ske p estation vil blive et
"lantlmark" og el ikon med stor
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K^trta Soba.lwd Sall

identifkationsvcErdi for Tdrnby
Kommune.
Med al respekt Jbr Turning Torso
pd den anden side af Suncletmd
man sige dt uclsigte herfra til K.tstrup Sobad er naget bedre end
Ogsd den rent hdndwerksmessige
side af sagen er i orden, det er
sjeldent at se et byggeri der t den
grdd ncrmer .9igpert'ektionen.
F-orst og sidst er Kastrup S6bad et

.lblkeligl og modemebadeanlary
som ef e gI\)e til boryerne i
TdrnbyKommuneog alle anclre
der mdttekomme.fbrbi.
Og:./b/ ojelsener gratis.
Politikens arkitekturanmelder
og
tidsskriftetArkitekturuddeleralle
tenkeligeroscrog stjomcr tjl Kastlxp Sobad.Sd snupcn svomnclob!
fur cllcr mcrei sommcrcns
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Hvis du harbilleder,oplysninger
ellerandeiaf lokalhistorisk
interesse,
si henvenddig til:
LokalhistoriskSamling
Kanillevej 10
2770Kastrup
Ttf. 32 46 05 45
www.bibliotek.taarnbydk
Klik pi LokalhistoriskSarnling
Vi har publikumsmaskinemed adgangtil intemettetog mange
slegtsforskerlinks.
Abningstider:
Mandag
15.00- 19.00
Tirsdag
12.00- 16.00
Fredag
12.00- 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"gflt&p&glAnry*"
&

"KastrupGlas"
Abent I rrsdagtrl sondag
1 4 . 0 01-7 . 0 0
Onsdagtillige
14.00-20.00

Plyssen
AmagerStrandvej
350:
Permanente og
skiftende udstillinger
AbentLordagog sondag
13.0016.00

