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Tufistforeninger
Danmarksfomteturistforening
blev stifteti 1889.Formeletvar at
{iemmerejseliveti Danmarkog virke for, at der kom udlendinge
pAferie i Danmark.Forcningen
var delt i 4 afdelinger,
hvorafden
ene omfattedeKobenhavnog nlermesteomegn-herunderhort€
Amager.M€n uen fik sin egenturistforcning
i 1928AmagerTuristforening,og den eksisterede
til engangi begyndelsenaf
1960'eme.WemerRiiber fra Kastrupvar i mangeer seketer i
foreningen.Harry Kaae fra Dngsr var en iwig skibent og forma-nd
i foreningeni en del 6r.
Amagerog Tdrnbysonxmotivfor kunstnerne
Amagerhar aldrigvEret et yndetturistmal.En af de fsrst€til at
"opdage"Amagervar Johanne
LouiseHeiberg,der skanked€sin
kerlighed til denne"stakkelsflade, af Kjobenhavnernelidet pdagtedes... -Sletteskonheden,
hror blil:ket ingenHindring modemen
kan strekkefremad i det uendeligehm standsetaf Ilimlens bue."
Hun gjordei 1848sen b€romtmed yaudevillen: En sondagpa
Amager.
Vi har for de flesteudenforoell blot veeret
Kobenhavns
urtehave,
og stedetmed den hollandskeindvandringog de deraf "s@re"
med,
egnsdmgter
og traditioner.Mdskehangerdetnetopsammen
at oener flad somen pandekage,
og kun haren enkelt"ung" skov,
Kongelunden
fra 1818.I Turistforeningen
for Danmarksdrbogfia
1957pApegerHenrikBramsen,at det fladelandskabpA Amager
og Saltholmf6r lyset1il at vleremerestalendeendpe stcdermed
skovog dal.FIanomta.ler,
at kunstmaleren
ViggoJoharseni fonte
omgangkom pA oen, fordi hal havdefamilie her. Senerelrrte
han, at den flade horisont"fortrinligt egnedesig til staffagemed
dyr og mennesker.Men han yedblevat v@rcsommerg@sten,
der
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iser sd idyllen: med solnedgang og amagerkoner, defede velplejede civiliserede ges og i horisonten en lille hoj for dog at bryde
den ensafiedeflade. Han fortsatte hermed htnstneren Jul. Exners
folkelivsskildring af Amager i sine nalerier. Der er dyb forskel'
skiver Henrik Bmmser' videre,"mellem disse skildringer og Theodor Philipsens billeder fra Amager og Saltholm. For ham yar
amageren ikke en sh,ikkendekone i nationaldragt, men monden,
som lasser godning pd en trillebor ved den opkzrte, gennemblodte landevej. Det er en sanderere lerden han giver os, men ogsd en
pr@gtigere, hvor lyset og vejrct hersker. Haw dyr er ikke bare
"staffqge" men er dt medlyset."
Turistguider
Som regel er Amager kun lige n8vnl i turistguideme,og for
TAmbys vedkonnende blot lidt om Tamby Kirke. I Politikens
hendbog "Ksr en omvej , 35 ture i Danmark" fra 1967 lar man
dog lidt anderledesforslag til turisten.Her star bl.a under overskiften "En ssndag p6 Amager". Det h@ndeLat det n@te er fl@rest at na ud til, somf.ela. det Amage4 der ligger udenfor Sundby)ester plads. Og det er jo stadigt sd.dan, at kun fd
"sj@llendere" rigtigt kendel den gamle hollender-a, som tlod.s
jet-larmen og staltbanernes cementJletverk dog har mange charmerendegemmestederendnu. Benyt for eksempel "bagdoren"
over Sjellandsbroen og gled Dem oyer dette nye t@k i storblens
awigt. Styr efter randtarnet ved Td.rnbyvejog rund det ad Englandsvej(menpas pd at holde Dem fri af motoryejen til Lufihavnen, lwis det ikke ligefrem g1Lufihwnen, De soger pd denne del
afturen) , tndtil De efter de nye boligkomplekserpd gartner Suhrs
jorder kommer til Tdrnby Bygade. Her drejes igen til hojre og til
venstretil den gamle kampestenskirke....Gid
sdyel kirken som den
gamle landsbyidyl md std leenge trod$ storbyens pdtrengende
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el<spansion.(l)Fra Tdrnby fortsettes ad Prestefelledvej, Ole
Klokkersvejog Oliefabriluvej. Vil De sesnorlige kolonifuwerside
om side med det yildeste Klondike kares videre ad f.eks. Pilegdrdsallehelt ud til Foldbyvejog modKongelunden...
I en tilsvarendeguide fra Politikenknap 30 ar senere:Ture i
Danmark1ia 1996omtales-ligeledes
underovenkriften"En sondagpd Amager"-forudenTdmbykirke nu det indd€mmedeomrdde pA Vestamagerog lufthar.nen.M€n ruten til TAmby er den
via Sjellandsbroen
sarDme,
Om lufthavnen
og ud ad Englandsvej.
stir der flg.: Lufihavnen,der blev inh)iet i 1925,dekkzr i dag et
arcalpd. 10,5km2,og derfnder stadigudridelsersted.Den har
helt opslugt en del af de gamle landsbyer.I lufthavnener der
daglig beskajiiget ca. 18.000personer,og smd 600Jly lander og
letter hrer dag. Kasnup Lufhavn er Skandinaviensknudepunkt
for flytrafik
Det indd€emmede
lar til gengelden lang
naturomrade
Vestamager
lovsangi bogen"PAHjul og pAgod Fod medAmtet",der i 1990
blev udgivet af KsbenhavnsAmt. Heri skriver GotfredHartmann
(igen)underoverskiften"En sondagpe Amager"side29-41bl.a.
folgende: Hvilken gave! Kobenhawerneer ellers ik:kefonent
gavmildhed.De tager getne mere,
med stqtenseller kommunens
giver.
end de
Men pludselig har byensindbyggercJdet et stykke
natur- enestdendei sin art og sd heltforskelligt fra det gammelkendte,der gennemgenerationer
har liggetudenfor howdstadens
dor. Intet, absolut intet, kan lignes ved KalvebodFelled og VestamageLEt marsklandskab,
der pludseligbyderos telkommen.
Vi skal til strandengenenord og sydfor grensenfor at fnde noget, der blot minderom detflade land,sparsomtbevokset
medpil
og birk og med sivkransede
smasoersom m@lkeojne i alt det
gronne....
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Da jeg horte oln planen, rar der ikke tvirl i min sjeL.Jeg valgte
mig Vestamager.
Jeg kendtedet ikkE,men har altid betragtet
Amagersom en o\)ersetlilleyerdenmeden sksnhedi futaferne,
som kun etfatd af digterneeller malernehat saw for....tr/istet,
Amagernogetscerligtog i 1981bler,2500hafojet til de Landslabeligeverdierpd Amager,somendnuladersig opspore..
I en engelskguideThe yisitor'sguideto Denmarkfra 1989nevnesAmagermedet par linier om St. Magiebyog Dragor-menikke et ord om TArnby...
Til gengeldbliver Tirnby kommunetilgodeset
medrye turistmal
-for farniliermedbom!- i: PolitikensTuremedbsm i Kobenhavn
og omegnAa 1988.Her foreslAsogsael1cykelturpAVestanager,
et kig pi flyenefra lufthavnenved endenaf AmagerLandevejeller pd Tommerupvejved Viberup.Desudener der lorslagom et
i Kobenhavnsomradet
her bl.a.Tdmbyhobesogpi bibliotekerne
vedbibliotek.Man kan ogsatageen fisketurmedM/S Kastrupfra
Kashupindustdhavn
ellerentur medpostbad€n
til denfugledgeo
Saltholm.
udgavi 1980'emeenmindreturistguide
De Berlingskelokalaviser
for Amager forfattet af GerhardTaarnby.Den var ogsafols).net
tekst.Her var der forudenomtaleaf oenshimedengelsksproget
storiehenvistfor Tamby Kommunesvedkommendetil Tamby
Kirke,lufthavnenog Kaslrupga-rdsamlingen.
Saltholmsonferieparadis
Saltholmhar gennemvod irhundredeveret mal for malge turikoster,badeher fra sen men ogsi fugle-ellerjagtinteresserede
har bessgtden.Men d€ter santidigd€ -for nogenbebenhavnere
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$e[sede- oplevelser,der har sat grenserfor antalletaf besogene
pa sen.For den kar "kun" bydepd natur,et par fa gtude,et par
hisloriskegmvsteneog nu "itke engaag"en kro. Samtidiger det
kun postbadeflfJa Kashup, der et par gangeom ugen kan fragte
tudstertil oen,medmindr€
manda selvharbed
I 1940'erne
udarbejdede
ingeniorfimaet
Marniche& Harhnannet
projeklom en Oresundstunnel
via Amagerog Saltholm.Det inspireredeafdelingenior
G. R. Christophe$en
ved KobenhalTrs
sporveje og Dr. phil. C.H. Bomebusch
fia StatensforstligeForssgsv&sentil en plar om at gore Saltholmtil et fe e- og rekreationsland.Det skullei fsrsteomgangvere for K-sbenhavns
skolefor
folk
der
ikke
bornog
haverddtil "Rejseog Badehotel".
I folge
planenskulle1600tdr land-detsvarede
til 2/3 af Saltholm,inddiges.Det forestillede
mansigskulleforegavedat graveud 3 steder
pA oen og ben)4tematedaletherta til inddigningen.Samtidig
havdemar sa kunstigtskabt3 ssertil opsamlingaf regnvand,sd
manhervedkunnefa ferskvandtil husholdningsbrug.
Drikkevand
regnedeman dog stadigmedat fA bragtud til sen.Udoverdette
planteslovtr8er og
skulle der anleggeskunstigebadestrande,
feriebarakker
bygges
og somrnerhuse.
I alt regnedemaII med, at
der skullevere pladstil 60.000skolebom(hvilketsvaxede
til datidensantal i Ksbenhavnskommune)og ligesAmangevoksnei
lubetaf en sommer(!).
Den del af oen,der ikke skullebenyttestil
feriegestersk-ulledogudlsegges
til fuglereservat.
Forslagsstillerne
pointerede,at projektetforsl og fremmesthavdeet socialtsigte.
Samtidigkunnemanbenl'ttearbejdsloseved projektetsgennemferelse.
At kobeoen,mentema.n,var et mindr€problem.Saltholrnejesaf
pa Amager,og heriblandtval ogsi Kobeniavns
hard<ornsejere
Korrnune. Prisenvar sikkertrimelig,fordi oell ikke var meg€t
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bevendttil landbmgsdrift
, og ellers kunne statenjo bafe eksproPriere.
Heldigvisblev disseplaneraldriglil nogel-og man kan sradign1de denuspolerede
latur og det rige fugleliv pd oen.

PlanenforFerieoen
pd.Saltholmfra1944
S: nyeskove

eri'eoenSaltholm

4:lejr for bom,
5{erie-og weekendJejrpladser,
6 og l3:idrretspladser,
8:lejrskole,
9: vindmollernedudsigttam,
1l:klubhus,
14:friluftskole,
l5: planleskoie
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Andreturistmil i kommunen
i dag
Udoverde ovenn€evnte
turistmali voreskomrnune,
er der mange
andre!
Hvis mani forsteomgangvil se de traditionelleturistrnaler det
n@rliggende
at rette blikket mod en af de &ldste bygningeri
kommunennemligKastrupVerk ellerBryggergdrden
fra midten
af 1700-tallet.Dette smukkebygningsvarkrurnmededen forste
pa Amager.
industrivirksomhed
Det kan fslgesop medet besogi den gamlefiskerihavn,Broforhavnet par hundrede
eningens
metersydfor Kastrupvark. Her er
derlige si megetmiljo og idyl somi detmeg€tomtalteDragor.
hvor
Herfrakan manga en tur op ad Skojtevejtil Ved Stationen,
gamle
huse,der bl.a.har veret beboet
der stadigliggeren klyng€
af fiskere.Turenkar sefortsettetil Kastrupgard,
hvis histodeer
tet kn)4tettil Kastiup V@rk.
Hvis man onskerat besogeaadrelandsbyidyller
i kommunener
der stadigfleremulighederfleks.en resttilbagei Tarnbylandsby
omkringkirken,og ikke mindsti Tommerupog Ullerup.I Ullerup
kan maadesudeni 2. weekendaf augustoplevedet storeUllerup
Markedog om vinterenfastelavnsridningen.
Et besugpAde lokalekirkegtudeer en god indgangtil enkommuaflasebyenserhvervsliv
neshistorie.Her kar manpa gmvstenene
Byens"storenavog navneskik,og maskefindekendtepersoner.
ne" er fleks.pd Kastrupkirkegardbegavetlangskirkemurcn.
Voreskommuneer prag€t af byggerifra specielt 1940'emeog
frem. Hvis maner interessereti ajkitektur er der godemuligheder.
Herkan det anbefales
at ben)tlebogen:AmagerBybilledel der er
P. Svendsen,
Lise Kongsgaard
og
skevet af arkitektemeSusanne
Kell Elestromi 1995.
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Der er endvidercstor€mulighederfor at sepa kunstikke blot pa
KastrupgArdsamlingen,
men ogsAudendorsEn guidehertil ville
vere en oplagtide.
Udoverk-unstpd Kastrupgardsamlingen,
har LokalhistoriskSamling 2 udstillingslokaler
her og ligeledespd udstillingsstedet
Plydsenp6,AmagerSftandvej,hvor der ogsder skiftendeudstiilinger
af lokalekunstner€og foreninger.Il&e langtherfra ligger @r€sundsforbindelsen
storeudstillingved lystbAdehavnen.
Og sadan
kunnejeg forls€tte....

Modelaf broforeningenshavn udfort af SvenOtto Magaard i
1990.Besogoriginalen-deter en opletelse..
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Pi lokalhistorisk
Samlingkanvi hjelpe medyderligere
oplysning€r om de omtalteferiemil f.eks,Vestamager,Kastrup Vaerk,
Broforeningens
havn og Saltholm..
Jegonskeralleen rigtig god sommer-og minderom:

LokalhistoriskSamlingholder
sommerferielukket
fra :
mandagd.29.6-lordag den 18.7

Badeprycrfr,r t llLnrp retl Sldw.stpyntil t l9 t0;rn.

Hvis du har billeder,oplysningerellerandetaf lokalhistoriskinteresse,
si henvenddig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770KASTRUP
TLF.32 46 05 45
ABNINGSTID:
MANDAG
16-20
TIRSDAG
12-16
FREDAG
12-15
LokalhistoriskSamlinghar desudenudstilI ingerpAKastrupgardsamlingen
:
Midt pi Amagerog KastrupGlas
Abent: tirsdag- sondag 14-17
onsdagtillige
19-21
Og pAPlydsen,
AmagerStandvej
350,1.sal:
Kastrupfiskerneog havnen,Plydsen,og
Fra Sverigetil Tirnby.
Abent:Lordagog sondag12-16

