
Et erindringsbillede af
Jørgen Grandt - hu-
sket i september 2007.

AF JØRGEN GRANDT

Jeg tror, vi kom fra det meste
af øen. Børn, unge og
voksne, til fods og på cykel.
Flere gange om ugen om af-
tenen i sommermånederne
for at se gratis film i frilufts-
biografen på Kastrup Fort.
Eller Kastrupfortet, men den-
gang blot Fortet. Med stort F,
for der var kun ét, selvom der
vist også lå et fort i Dragør og
et ude bag Kongelunden. Ti-
den er 1950’erne.

Tirsdag og torsdag skif-
tede programmet, foruden at
der selvfølgelig var bunkevis
af ‘genudsendelser’; det
måtte vi tage med. Sort-hvide
film i næsten-nonstop fra 16
til 22 med Chaplin, De Tre
Træmænd, Ungerne, Buster
Keaton, Gøg og Gokke, ofte
ridsede og med diskutabel
lydkvalitet, men gratis og gri-
nagtige. Og ikke at forg-
lemme: Ugejournalen ‘Politi-
kens Filmjournal’ som var da-
tidens tv-avis. Levende bille-
der i lange baner fra OL i Hel-
singfors i 52, Dronning Eliza-
beths kroning i ‘53 og tusind
andre små og store nyheder
ude fra Verden.

Det foregik på den store
tiltrampede plads, hvis offici-
elle navn er forgården (uden
t), og hvor der blev ekserce-

ret, da Fortet var fort. Ind
mod skrænten under restau-
ranten var der en scene, et
filmlærred med halvtag og
læskærme og en stor højtta-
ler. Nede midt på pladsen
stod et lille hvidkalket hus
med operatørrum. Ved siden
af huset og imellem det og
scenen var der bænkeræk-
ker med ikke mindre end
1.200 siddepladser, som vi
sad og skuttede os på. 

Desuden var der ca. 3.000
ståpladser - plus et mindre
antal ‘liggepladser’ op ad
skrænten bag operatørhuset.
Derfra kunne man kun
dårligt se filmen for birket-
ræernes bladhang, men til
gengæld kunne man så
hygge sig lidt med kæresten i
det fugtige græs bag publi-
kums rygge. Når det reg-
nede, blev forestillingerne af-
lyst, og så måtte vi blive
hjemme ved radioen eller
nede på gadehjørnet.

Normalt kom man ind på

Fortet via Strandvejs-indgan-
gen, men det var nemmere -
når man havde kastet cyk-
lerne fra sig op ad hegnet ved
regnvandskanalen - at planke
den over lågen på den lille
træbro. Kanalen og broen er
borte nu. Først gik man forbi
kommandantens hus, hvor vi

altid skulle diskutere om ‘C
IX’ betød Christian den
Fjerde eller den Niende. Lidt
længere fremme lå en køre-
bro af tykke planker over
voldgraven, og ved bredden
nede til venstre kunne man
leje robåde. Det gjorde vi,
hvis nogen havde penge

med. En aften, nede i den an-
den ende af voldgraven, hop-
pede Torben og Bjarne over
bord og svømmede ved siden
af båden i det fløjlsgrå vand,
mens jeg passede på deres
slipovere og gummisko.

Fra 1933 og indtil Besæt-
telsen var Kastrupfortet en

populær folkepark med
mange forlystelser. Så flyt-
tede tyskerne ind, først med
soldater, siden med flygt-
ninge. Fortet var lukket for
offentligheden indtil maj
1950, hvor de første gratis-
film blev vist. Den sidste
filmspole snurrede ud i juni
1963.

P.S! Selskabet for Køben-
havns Historie hævder på en
hjemmeside, at Villabyernes
Drive-In Bio, som angiveligt
åbnede i juli 1961, var Skandi-
naviens første friluftsbiograf.
Som det fremgår af ovens-
tående er dette helt forkert!
Kastrupfortets sommerbif
var 13 år ældre og den første
af sin art i Danmark.
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Da vi så film på Kastrupfortet

BÅDUDLEJNINGEN 1958. Ukendt fotograf.

Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt
skriver om Amagers
historiske rødder.
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STORT FREMMØDE PÅ FORTET. Dengang med stort F, for der var kun ét fort, selvom
der vist også lå et fort i Dragør og et ude bag Kongelunden.

DRØMMETILBUD
     på sund søvn..
Drømmeland ønsker at give alle en god nats søvn, derfor 
har vi lige nu sat priserne ned på udvalgte varer. Kom ind i 
en af vores butikker og snak med vores søvneksperter, så 
finder vi den rigtige løsning til dig.
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