
 
Tur til Kastrup den 25. august 2015 
 
Turen blev ikke aflyst trods stærkt truende vejrudsigter i dagene forud, og 
bevæbnet til tænderne med paraplyer og regnfrakker tog vi med S-toget, men 
ikke én regndråbe ramte os efter, vi var taget af sted. 
Vi kom med metroen til ”Femøren” og gik den korte vej til stranden forbi de 
græsklædte bakker, der er forseglede lossepladser. En del af os så Amager 
Strand for første gang, men den lokalkendte guide (Lis) førte os sikkert af 
sted, og det viste sig, at yderligere to (Marianne og Klaus) havde trådt deres 
barnesko lige i nærheden. 
På stranden gik vi ud på den ret nye og prisbelønnede Kastrup Søbad, kaldet 
”Sneglen” pga. sin facon, og mens vi sad i sol og læ og hørte om Amagers 
historie, kunne vi nyde en kop formiddagskaffe med hjemmebag, som det 
flittige turudvalg havde organiseret. 
 

                  
 
Turudvalget: Stig, Lene og Lis. Kredsens repræsentant Hanne kunne ikke 
deltage i turen. 
 

      
 
Glade deltagere 



 
 
Kastrup søbad 
 
 

 
 
 
Ikke et ord om ”Den blå planet”, den så vi kun på afstand.  
Vi spiste en lækker – og rigelig frokost på den historiske på ”Kystens Perle” i 
Bryggergården lige ned til den lille havn, hvorfra man før i tiden sejlede kalk 
fra Saltholm og måske stadig sejler kvæg på græsning derovre.  
 
Så gik turen til Kastrup gamle Fiskerihavn ”Kastrup Broforening”, en lang, 
smal havn, som på den ene side er helt fyldt med små fisker-skure med 
maleriske navne. Man forestiller sig bådejerne hygge sig der med en øl på 
broen ved fyraftenstid. Vi traf ikke nogen af de lokale, så vi havde det for os 
selv. 
Før Køge Havn blev moderniseret, så Køge Åhavn også sådan ud - gad 
vidst, om ikke, der også er nogle fine moderniseringsplaner for Kastrup? 
 
 



               

                                                    
 
 

 
 

                                
 
 
 
 



 
 
 

                  
 
Turen sluttede på den smukke ”Kastrupgaard”, der er opført af Jacob Fortling 
som familiebolig. Han byggede også Bryggergården/Kastrup Værk ved 
havnen. 
 
På Kastrupgaard så vi moderne grafik, malerier af Th. Phillipsen, 
lokalhistorisk samling og smukke glas fra Kastrup Glasværk. 
 

   
       
Tak til turudvalget for spændende ture til steder, vi måske ikke selv finder på 
at tage hen.  
                                                                                                                             
Inge Bonnesen 


