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Tårnby Kommune er et sted med mange forskellige kvaliteter: Gode offentlige institutioner, et mang foldigt idræts- og kulturliv, fine rekreative områder
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Det er også Tårnby-kvaliteter.
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med aktiver i kraft af sin beliggenhed ved vandet. Det forholder sig imidlertid
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Den Blå Planet set helt tæt på med sit vandtema og flotte former.
Fotograf: Christian Askou, september 2013.
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HISTORIEN
OM DEN BLÅ PLANET

det blå kastrup

Af Henrik Zimino
Den Blå Planet betyder uendelig
meget for Tårnby, for vores identitet,
beskæftigelse, turisme og udvikling.
Baggrunden for, at vi nu har en af
landets største turistattraktioner, vil
jeg her fortælle lidt om.
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Før dørene til Den Blå Planet
kunne åbnes for besøgende i
marts 2013 var der gået 16 år
med hårdt benarbejde. Det var
på ingen måde en selvfølge, at
det nye Danmarks Akvarium
skulle ende med at blive placeret her i Tårnby.
Det hele startede med at jeg fik
en opringning fra min gamle gymnasiekammerat Erik
Wormslev, der arbejdede hos
COWI. Han sad sammen med
Jesper Horsted, der var blevet
direktør for Danmarks Akvarium i Charlottenlund. De eftersøgte en ny lokation til akvariet
og blikket var bl.a. rettet mod
Øresundskysten, herunder havnen i Kastrup.
Det var inden færdiggørelsen
af Metroen og Øresundsforbindelsen, og området struttede
ikke ligefrem af liv og udvikling. Men meget har jo ændret
sig siden, må man nok sige.

Min gamle gymnasiekammerat sagde til mig, at han sammen med akvariets direktør
gerne ville tale fortroligt med
mig om vores havn – der ville
de nemlig gerne bygge. Jeg
sagde, at jeg ikke havde en
havn, for Kastrup Havn er
privatejet, men jeg har et areal
på 27.000 kvadratmeter lige
ved siden af, som I kan bruge.
Derefter var de første spæde
skridt taget, kan man sige.
I starten var det kun mig,
kommunaldirektøren og den
tekniske chef, der vidste noget
om de store planer. Det blev
dog hurtigt nødvendigt at inddrage kommunalbestyrelsen.
En dag i juni 1997 inviterede
jeg hele kommunalbestyrelsen
på bustur. De troede, turen
gik ud til byggeriet af Øresundsforbindelsen, men i stedet kørte vi mod Danmarks
Akvarium i Charlottenlund.
Og her kunne Jesper Horsted
og jeg så endelig fortælle om
vores planer.
Der var allerede dengang en
fantastisk opbakning, og ingen
lod noget sive om planerne.
Offentligheden fik først nys
om det hele i efteråret 1997.

VARTEGN
FOR TÅRNBY

Vores bidrag som kommune
bestod i at sørge for grunden
til Den Blå Planet, og derudover skulle vi finde penge til
byggemodning og trafikanlæg.
Det var et meget ambitiøst og
langsigtet projekt, vi kastede
os over, men det var visionært.
Vi har fået en arkitektonisk
perle til kommunen – og det
er allerede blevet et vartegn
for Tårnby. Alene i 2013 har vi
har haft mere end en million
besøgende fra nær og fjern,
og Den Blå Planet er blandt
de fem største turistattraktioner i Danmark. En tredjedel
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Den Blå Planet set fra vandet på en gråvejrsdag.
Fotograf: Jens Lauridsen, januar 2013.

af borgerne i Tårnby har købt
årskort til halv pris. Alle skoler
og daginstitutioner har overordentlig glæde af undervisning og inspiration derude.
Undervejs har jeg af og til
tænkt, hvad nu hvis jeg havde
sagt nej tak dengang. Det er
for besværligt, alt for megen
trafik og så videre. Ingen havde dengang overvejet, at der
var en mulighed som denne.
De forpassede chancer bliver
vi politikere sjældent målt på,
fordi de ikke alle kommer til
offentlighedens kendskab.
Hvis man generer så lidt som
muligt, så kan man leve længe
som politiker, men det driver
jo ikke en udvikling.
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Når jeg ser Den Blå Planet i
dag, så ser jeg et kulturelt fyrtårn og Nordeuropas største
og mest moderne akvarium.
Jeg glædes selvfølgelig over, at
vi er nået hertil.

Det er et spektakulært byggeri,
vi har fået. Akvariet repræsenterer det ypperste, hvad angår
arkitektur, oplevelser, formidling og undervisning. Det kan
vi være stolte af.
Henrik Zimino

F

AKTA 2014

Den Blå Planets anlægsbudget var på ca. 700 mio. kr.
● Bygningens bruttoareal er på 10.000 kvadratmeter plus
udendørs anlæg på 2.000 kvadratmeter samt parkering.
● Der er mere end 7 mio. liter vand i akvarierne.
● Grunden, som Planeten lejer for nul kroner årligt af
kommunen, er på 27.000 kvm.
● Tårnby Kommune bidrager med et årligt driftstilskud
på ca. 2 mio. kr.
● Årskort kan af borgerne i kommunen erhverves til
halv pris.
● Alle skoler og institutioner i kommunen har gratis adgang.
● Medarbejderstaben på Den Blå Planet udgør ca. 75 årsværk.
● Alene i 2013 besøgte mere end 1 mio. gæster stedet.
● Hovedbidragsyderne er Realdania, Knud Højgaards Fond
og Tårnby Kommune.
● Herudover har Dronning Margrethes og Prins Henriks
Fond ydet en donation til opførelsen af Den Blå Planet.

det blå kastrup

●
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KYSTLINJEN

Stranden er den yderste del af
kysten, der hvor havet støder til.
Forstranden er det område, der
ved ebbe er tør og ved flod er
under vand. Kastrup strand og
forstrand samt vejen langs kysten har sin helt egen historie.
Kystvejen startede med at
hedde Krudttårnsvej, fra dengang krudthusene lå langs
vejen. Krudttårnsvej fik nyt
navn på Kastrups del i 1926
og blev til Kastrup Strandvej.
I 1932 kom vejen til at hedde
Amager Strandvej.
Kysten er blevet flyttet længere
og længere væk fra kystvejen.
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Havet, vandet og den åbne himmel alt sammen en del af Tårnby Kommunes nye attraktion Den Blå Planet.
Fotograf: Christian Askou, september 2013.

Med god grund – da der var
ret lavvandet. Før skulle man
gå 1 km, før man fik vand til
navlen. Det betød, at tangen
skyllede ind på kysten med en
forfærdelig stank til følge. Før
i tiden blev der set anderledes
på den sag. Tangen var tidligere en ressource for landbrugene, der dyrkede kål. Tangen
for strandgæsterne var knapt
så spændende.
Kastrup Grundejerforening,
der blev stiftet i 1907, havde
forstranden som et punkt
på deres generalforsamling i
1908. Grundejerforeningen
ønskede adgang til stranden,
7
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Her er badeanstalten i baggrunden og siv i strandkanten.
Drenge, der leger med deres legetøjsskibe i 1938.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B2582
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så det ikke kun var de større
hartkornsejeres ejendom, fordi
de brugte tangen. Grundejerforeningen ønskede at bruge
stranden til rekreative formål.
Mange nye foreninger slog sig
ned ved stranden med havet
som udflugtsmål. Blandt andet
Kastrup Kajak Klub der blev
stiftet i 1922. Det var oplagt at
ro kajak, og i 1929 var der hele
tre klubber. Også rosporten
kom til Kastrup, hvor blandt
andet roklubben Øresund fra
1930 holdt til. Det var oplagte
fritidsmuligheder, der kunne
udnyttes med havet som nabo.

Badestranden kom også til at
give nye indtjeningsmuligheder. Den øgede brug af stranden i fritiden, vidner om dette.
Særligt efter indførelsen af 8
timers arbejdsdag. Det blev
indført i 1919 for nogle fagforeninger og blev langsomt
også en realitet for de fleste
arbejdere – dog ikke i landbruget. Det er også tegn på at
initiativrige personer forsøger
at tjene penge i en tid med stor
arbejdsløshed. Der var f.eks.
kaffebod, pølsevogn og kiosk
til badegæsterne i 1930erne og
senere.
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Røse Kajakklub lå ved Thyges Bro ved Maglebylille. Et fjollebillede fra
1930 med seks piger i en kajak - på land.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B3094

SØBADENE
- HISTORISK

Der har været hele fire søbade
siden 1912. Deres placering har
bestemt ikke været den samme.
Det første søbad lå mellem Alleen og Saltværksvej – nærmest
ved Kastrup Værk. Det var
bygget på privat initiativ, men
overgik til kommunen i 1918.
Det andet søbad blev åbnet i
sommeren 1932. Det var afløseren for det første søbad.
Den hårde vinter i 1939 ødelagde søbadet totalt. Det blev
kaldt ”den gule” og lå ud for
Saltværksvej. Søbadet var ret

moderne for sin tid. I tiden
efter brugtes blandt andet den
udvendige mole af Kastrup
Havn til at bade fra.
Det tredje søbad åbnede i foråret 1955 ved lystbådehavnens
– altså den gamle lystbådehavns sydlige mole. Der var
en lang række badekabiner på
land. Det søbad holdt så indtil
1994. Øresundsforbindelsen
skulle bruge pladsen.
Det fjerde søbad er i den grad
en nydelse for øjet. Det blev
indviet i maj 2005 – tillige
med en nyanlagt sandstrand –
hvor sandet er fra Køge Bugt.
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Kaffeboden på Amager Strand ses her i 1933. Indehaver hed Mikkelsen.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B2582
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Industrien og badegæster har
altid skulle slås om strandpladsen ved Kastrup. Nogle gange
indirekte i form af forurenet
vand, men med forbedret
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vandkvalitet ved havnene og i
Øresund skal der nok vedblive
med at komme mange gæster
til det nye søbad.

Amager Strandvej havde også en pølsevogn i 1933.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B2583

KASTRUP SØBAD –
SNEGLEN

Af Jens Lauridsen
Siden beg yndelsen af 1900-tallet
er der opstået og forsvundet talrige
søbade og badeanstalter i Tårnby
Kommune. Det seneste er en arkitektonisk perle.
Kastrups nye søbad er opført
af Tårnby Kommune og indviet i maj måned 2005. Badeanlægget er tegnet af det
verdensberømte svenske arkitektfirma White Arkitekterne.
Søbadet er beliggende ganske
få meter nord for lystbådehavnen i Kastrup, nogle hundrede
meter nord for Den Blå Planet
og lidt syd for de rekreative
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Svømmeundervisning på søbadeanstalten ca. 1964. Skolerne benyttede også
søbadene til svømmeundervisning. Foto: Stads- og Lokalarkivet, B5315

områder 5-øren og 10-øren,
som ligger ud for Kastrupfortet.
Kastrup Søbad er en imponerende konstruktion i azobetræ.
En 70 meter lang gangbro leder ud på badeanlægget. Det
er imidlertid også muligt at
tage ophold på eller at bade fra
gangbroen hvor et antal stiger
er monteret. Selve badet består af en cirkulær form med
en diameter på 40 m. I alt 750
kvadratmeter trædæk til solbadning og fornøjelse.
Der er udsigt over Øresund
gennem de lodretsiddende
planker, udsigtens betydning
varierer: periodisk sidder plankerne tæt afløst af sektioner
med længere mellemrum.
11
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Sneglen, som søbadet også bliver kaldt, åbner sig mod strandsiden.
Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Læ eller udsigt, det er spørgsmålet. Under alle omstændigheder foregår det vigtigste inde
i den cirkulære form; her er
mulighed for ophold ved bænke der er en integreret del af
konstruktionen, på platforme
i forskellige niveauer eller på
sidde-trapper inden det afgørende indtræffer: mødet med
vandet! Man kan springe ud fra
et 5-meterpunkt og et 3-meterpunkt. Ligesom man naturligvis kan hoppe i fra én af de
førnævnte platforme hvor af
nogle er placeret ude i vandet
som små øer.
Naturligvis kan man også
mere adstadigt sænke sit legeme ved at gå ned af én af
de talrige stiger og trapper.

For handicappede er der lavet
en helt speciel rampe der helt
inde fra kysten giver kørestolsadgang til Øresund.
Kastrup Søbad henvender sig
til dem der kan svømme.

Den lange bro ud til søbadet byder
også på mange muligheder.
Her taget i marts solen 2014.
Fotograf: Torben Jensen, Amager
Fotoklub.

Søbadet set fra vandsiden – også
herfra gør bygningen sig flot.
Fotograf: Jens Lauridsen, januar 2013.

De forskellige udkig ind og ud af
Kastrup Søbad.
Fotograf: Jens Lauridsen, januar 2013.
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Familier med småbørn må blive inde på Kastrup Strand.
Ude på selve søbadet er der faciliteter til omklædning og en
afskylning i ferskvand. Inde på
land er bygget en toiletbygning
og iskiosk, cirkulære, naturligvis, som søbadet. En indre kerne
rummer de forskellige funktioner. Rent arkitektonisk er Kastrup Søbad på samme tid blød
og organisk med de fine runde
former og meget stringent og
præcis i udtrykket. Bygningsmaterialet, azobe, udstråler ligeledes
gyldne brunlige nuancer samt
fasthed og soliditet.
Et andet arkitektonisk virkemiddel er kontrasten mellem
åben og lukket. Søbadet lukker sig om sig selv, men der
opereres hele tiden med forskellige udsigter.
Morsomt er det at nærme sig Søbadet fra vandsiden. På afstand

står formen rent. Jo tættere man
kommer på jo mere minder
anlægget om østerlandsk pælehusbyggeri. Om aftenen og om
natten er Kastrup Søbad smukt
belyst – både med henblik på
et aftenbad og på grund af den
kunstneriske effekt.
Efter min personlige mening
er Tårnby Kommunes Kastrup
Søbad det fineste arkitektoniske værk på Amagers Østkyst.
Raffineret design, fornemt
håndværk og sublim, folkelig
funktionalitet går op i en højere enhed. En gave til borgerne
i Tårnby Kommune og alle andre der måtte komme forbi.
Og fornøjelsen er gratis!
Jens Lauridsen
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KASTRUP
BROFORENING
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Fiskeriet har spillet en stor
rolle for Kastrup. Først og
fremmest skyldes det beliggenheden, men også forhold
som den tidlige industri i byen
blandt andet Kastrup Værk og
de store gårdes opkøb af jord
f.eks. Kastrupgård opløste den
gamle landsby. I Kastrup var
der således væsentlig flere husmænd end gårdmænd. Med et
lille jordlod var husmændene
mere udsatte end gårdmændene. Traditionelt har husmænd
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ofte haft en bibeskæftigelse
foruden at dyrke deres jord.
Det var en måde at supplere
indtægten og mindske risikoen ved dårlige høst.
I Kastrup var der i 1830'erne
ca. 25, som både var fiskere og
husmænd. For betaling kunne
de bruge Kastrup Havn ved
Kastrup Værk. Vel sagtens for
at undgå denne udgift, blev der
af ti mand anlagt en ny havn
syd for Kastrup Industrihavn.
Landingsbroen blev bygget,
og mange familier har siden
da ernæret sig som fiskere.

Broforeningens skure og både er her fanget i det tidlige forår 2014.
En utrolig atmosfærefyldt lille havn, hvor man sagtens kan drømme
sig væk fra storbyens larm.
Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.

har lige siden vedligeholdt og
forbedret broen, og har senere
i 1907 fået skødet på den lille
havn. Det var hovedsageligt rejer, ål, sild og torsk, der gennem
tiderne blev fisket fra Kastrup.
I de seneste 25 år har der kun
været få erhvervsfiskere, men
der er mange lyst- og sportsfiskere, der holder til i havnen.
Her er stejlerækkerne, hvor fiskerne hængte deres garn og
ruser til tørre, og barkegryden
med den fine skorsten, hvor
sejl og garn blev imprægneret. Selvom der ikke er megen
brug for det, sørger Kastrup
Broforening for at værne om
det gamle i havnen og gør den
til en levende idyl.
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I 1845 blev det tinglyst i en kontrakt, at de i fællesskab skulle
eje og vedligeholde broen. Den
nye bro lå, hvor den ældste
anløbsbro i Kastrup tidligere
havde ligget. Historien til den
ældste bro, Skøjtebroen, ses stadigvæk i vejnavnet lige overfor
Kastrup Broforening – det er
Skøjtevej. En skøjte er en fladbundet båd med bred bov. Den
var af hollandsk oprindelse og
blev brugt til at sejle kreaturer
til Saltholm.
Selvom flere var opført med
hovederhverv som fiskere, var
de som regel nødt til at supplere indtjeningen med andet
f.eks. bjergning og stenfiskeri.
Ligesom naturalieøkonomien
med bønderne gav fiskerne
rød- og hvidkål, kartofler og
andre grøntsager for deres
saltede sild. Selv i huse uden
egentlig jord var der en gris
og nogle høns i haven til at
varierer kosten med. Ligesom
jagt langs stranden også bød
familien på andesteg og drivtømmeret kunne bruges som
brændsel – alt sammen for at
strække de begrænsede midler.
Den 3. april 1865 blev en ny
forening stiftet til at overtage
broen, som udgjorde den nye
havn. Kastrup Broforening

I Broforeningen lå Bertel Olsens
båd, som han selv havde bygget.
Foto: Stads- og Lokalarkivet.
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Kastrup Marina under opførelse.
Fotograferet fra brandvæsenets 30 meter høje stige i efteråret 1986.
Foto: Stads- og Lokalarkivet, B1475
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KASTRUP
LYSTBÅDEHAVN
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Det er ikke kun erhvervsfiskeriet, der har en historie i
Kastrup. Det har lystfiskeriet
også. I 1954 blev den første
lystbådehavn åbnet. Den lå
syd for den gamle industrihavn. Inden da havde Tårnby
Kommune forsøgt i flere år at
få lov af staten at anlægge havnen. Der var stadigvæk mangel på byggematerialer efter
2. Verdenskrig. I havnen blev
plads til ca. 140 både.

Hurtigt kom der en lang venteliste og kommunalbestyrelsen
besluttede i 1975 at opføre en
ny lystbådehavn nord for Kastrup Industrihavn, der hvor
den gamle syrebro lå. Det var
Svovlsyrefabrikkens bro. Råvarerne blev sejlet til syrebroen
på pramme efter at være lastet
fra skibene. Derefter blev det
anbragt på vognene, hvorefter
et lille lokomotiv kørte det ind
til fabrikken. Svovlsyrefabrikken lukkede i 1963.
Allerede i 1976 begyndte arbejdet på det sydlige bassin af

På kort tid gik stedet således
fra at være en forurenet fabrik
til at være et rekreativt område.
Bådpladserne er fortrinsvis til
borgere i Tårnby Kommune,
og lystbådehavnen er der også
en kommunal institution. Der
er pladser til de store både og
de mindre.
Foruden de almindelige installationer, der hører til i en
havn, er der også faciliteter til
foreningslivet med sejl- og motorbådsklubber, til kajak- og roklubber samt til søspejdere.
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den nye del af lystbådehavnen.
Der blev omtrent 420 pladser. Den blev indviet den 12.
august 1978.
Den nordlige del af bassinet
gik i gang i efteråret 1983,
startende med en uddybning
af bassinet. Det blev tømt for
vand, og tilbage lå en dejlig
mængde småfisk og ål, som
mågerne og personalet tog sig
kærligt af. Det nordlige bassin kom til at rumme ca. 350
pladser. Dengang var det Øresundskystens største lystbådehavn.

Den nye del af Kastrup Lystbådehavn taget med blikstille hav i foråret
2014. En gåtur langs havnekanten er en virkelig nydelse.
Fotograf: Kurt Pedersen, Amager Fotoklub.
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Formidlingsbroen med det meget interessante kigge- og røre bassin.
Formidlingsbroen gør tilgangen til havet muligt for alle og viser noget
af de spændende dyreliv, man kan opleve på det lave vand nær kysten.
Foto: Blå Base, oktober 2012.

BLÅ BASE

det blå kastrup

Tårnby Naturskole formidler havet.
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Blå Base ligger i den nye del
af Kastrup Lystbådehavn. Her
formidles kysten og havet.
Det er Tårnby Naturskole, der
driver Blå Base. Naturskolen
har længe haft et ønske om at
udvide sine aktiviteter til også
at gælde Kastrup Havn for at
vise borgere i Tårnby Kommune, det unikke i alt det
blå der omgiver også her på
Amager. Det blev en realitet i
2012. Blå Base består af Formidlingsbroen og Mastehuset,

der begge ligger i den nye del
af Kastrup Lystbådehavn.
Blå Base skaber blå oplevelser gennem et hav af forskellige aktiviteter. Det skal give
folk mere viden om kysten
og havnen ved Kastrup. Når
kommunens skole- og institutionsbørn bruger den Blå
Base kommer alle sanser i spil.
Børnene bliver eksempelvis
klogere på krabbens hårde
ydre. De får også muligheden
for at smage på mad, de selv
har fanget. De store elever kan
snorkle eller ro kajak.
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Blå Base har et hus, kaldet Mastehuset, der giver rum og ly til undervisning
ved havnen. Det er fyldt med udstyr, der kan bruges af lærere og pædagoger
til at udforske livet på og ved havet.
Foto: Blå Base, oktober 2012.

Men den Blå Base er ikke kun
for elever. I weekender og ferier kan kondiløbere, badegæster, stavgængere, fritidsfiskere, lystsejlere og andre
nysgerrige sjæle kigge forbi, og
se hvordan man kan holde en
krabbe, rense en skrubbe eller

bruge et rejehov, det er en
slags net til at fange rejer i.
Alle dagplejere, pædagoger og
lærere, der er ansat i Tårnby
Kommune, kan få adgang til
udstyret i huset. De skal blot
deltage i et to timers sikkerheds- og introduktionskursus.
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henvendelse
& åbningstider

STADS- og lokalarkivet har
udstillinger på

Hvis du har billeder, oplysninger eller andet

Kastrupgårdsamlingen

af lokalhistorisk interesse, så henvend dig til

Midt på Amager & kastrupglas

Stads- og Lokalarkivet.

Tirsdag - søndag 		

kl. 14 - 17

Onsdag 			

kl. 14 - 20

vi har Åbent
Mandag - torsdag		

kl. 9 - 20

Plyssen på Amager Strandvej 350

Fredag

kl. 9 - 17

Permanente &

Lørdag

kl. 9 - 15

skiftende udstillinger

Søndag 1. september - 30. april kl. 9 - 15

Stads- og Lokalarkivet

Lørdag og søndag		

kl. 13 - 16
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Svømmeundervisning på søbadeanstalten ca. 1964.
Skolerne benyttede også søbadene
til svømmeundervisning.
Foto: Stads- og Lokalarkivet,
B5315

