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Tufistforeninger
Danmarks fomte turistforening blev stiftet i 1889. Formelet var at
{iemme rejselivet i Danmark og virke for, at der kom udlendinge
pA ferie i Danmark. Forcningen var delt i 4 afdelinger, hvoraf den
ene omfattede Kobenhavn og nlermeste omegn- herunder hort€
Amager. M€n uen fik sin egen turistforcning i 1928 Amager Tu-
ristforening, og den eksisterede til engang i begyndelsen af
1960'eme. Wemer Riiber fra Kastrup var i mange er seketer i
foreningen. Harry Kaae fra Dngsr var en iwig skibent og for-
ma-nd i foreningen i en del 6r.

Amager og Tdrnby sonx motiv for kunstnerne
Amager har aldrig vEret et yndet turistmal. En af de fsrst€ til at
"opdage" Amager var Johanne Louise Heiberg, der skanked€ sin
kerlighed til denne "stakkels flade, af Kjobenhavnerne lidet pdag-
tede s... -Sletteskonheden, hror blil:ket ingen Hindring mode men
kan strekke fremad i det uendelige hm standset af Ilimlens bue."
Hun gjorde i 1848 sen b€romt med yaudevillen : En sondag pa
Amager.
Vi har for de fleste udenfor oell blot veeret Kobenhavns urtehave,
og stedet med den hollandske indvandring og de deraf "s@re"
egnsdmgter og traditioner. Mdske hanger det netop sammen med,
at oen er flad som en pandekage, og kun har en enkelt "ung" skov,
Kongelunden fra 1818. I Turistforeningen for Danmarks drbog fia
1957 pApeger Henrik Bramsen, at det flade landskab pA Amager
og Saltholm f6r lyset 1il at vlere mere stalende end pe stcder med
skov og dal. FIan omta.ler, at kunstmaleren Viggo Joharsen i fonte
omgang kom pA oen, fordi hal havde familie her. Senere lrrte
han, at den flade horisont "fortrinligt egnede sig til staffage med
dyr og mennesker. Men han yedblev at v@rc sommerg@sten, der
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iser sd idyllen: med solnedgang og amagerkoner, de fede velple-
jede civiliserede ges og i horisonten en lille hoj for dog at bryde
den ensafiede flade. Han fortsatte hermed htnstneren Jul. Exners
folkelivsskildring af Amager i sine nalerier. Der er dyb forskel'
skiver Henrik Bmmser' videre,"mellem disse skildringer og The-
odor Philipsens billeder fra Amager og Saltholm. For ham yar
amageren ikke en sh,ikkende kone i nationaldragt, men monden,
som lasser godning pd en trillebor ved den opkzrte, gennemblod-
te 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 med lyset."

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 anderledes forslag til turisten. Her star bl.a under over-
skiften "En ssndag p6 Amager". Det h@ndeL at det n@te er fl@-
rest at na ud til, som f.ela. det Amage4 der ligger uden for Sund-
by)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 char-
merende gemmesteder endnu. Benyt for eksempel "bagdoren"
over Sjellandsbroen og gled Dem oyer dette nye t@k i storblens
awigt. Styr efter randtarnet ved Td.rnbyvej og rund det ad Eng-
landsvej(men pas pd at holde Dem fri af motoryejen til Lufihav-
nen, lwis det ikke ligefrem g1Lufihwnen, De soger pd denne del
afturen) , tndtil De efter de nye boligkomplekser pd gartner Suhrs
jorder kommer til Tdrnby Bygade. Her drejes igen til hojre og til
venstre til 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
Klokkersvej og Oliefabriluvej. Vil De se snorlige kolonifuwer side
om side med det yildeste Klondike kares videre ad f.eks. Pile-
gdrdsalle helt ud til Foldbyvej og mod Kongelunden...
I en tilsvarende guide fra Politiken knap 30 ar senere: Ture i
Danmark 1ia 1996 omtales -ligeledes under ovenkriften "En son-
dag pd Amager"- foruden Tdmby kirke nu det indd€mmede om-
rdde pA Vestamager og lufthar.nen. M€n ruten til TAmby er den
sarDme, via Sjellandsbroen og ud ad Englandsvej. Om lufthavnen
stir der flg.: Lufihavnen, der blev inh)iet i 1925, dekkzr i dag et
arcal pd. 10,5 km2, og der fnder stadig udridelser sted. Den har
helt opslugt en del af de gamle landsbyer. I lufthavnen er der
daglig beskajiiget ca. 18.000 personer, og smd 600 Jly lander og
letter hrer dag. Kasnup Lufhavn er Skandinaviens knudepunkt
for flytrafik

Det indd€emmede naturomrade Vestamager lar til gengeld en lang
lovsang i bogen "PA Hjul og pA god Fod med Amtet", der i 1990
blev udgivet af Ksbenhavns Amt. Heri skriver Gotfred Hartmann
(igen) under overskiften "En sondag pe Amager" side 29-41 bl.a.
folgende: Hvilken gave! Kobenhawerne er ellers ik:ke fonent
med stqtens eller kommunens gavmildhed. De tager getne mere,
end de giver. Men pludselig har byens indbyggerc Jdet et stykke
natur- enestdende i sin art og sd helt forskelligt fra det gammel-
kendte, der gennem generationer har ligget uden for howdstadens
dor. Intet, absolut intet, kan lignes ved Kalvebod Felled og Ve-
stamageL Et marsklandskab, der pludselig byder os telkommen.
Vi skal til strandengene nord og syd for grensen for at fnde no-
get, der blot minder om det flade land, sparsomt bevokset med pil
og birk og med sivkransede smasoer som m@lke ojne i alt det
gronne....

Jud/juli 1998



Da jeg horte oln planen, rar der ikke tvirl i min sjeL. Jeg valgte
mig Vestamager. Jeg kendte det ikkE, men har altid betragtet
Amager som en o\)erset lilleyerden med en sksnhed i futaferne,
som kun et fatd af digterne eller malerne hat saw for....tr/ist et,
Amager noget scerligt og i 1981 bler,2500 ha fojet til de Landsla-
belige verdier pd Amager, som endnu lader sig opspore..

I en engelsk guide The yisitor's guide to Denmark fra 1989 nev-
nes Amager med et par linier om St. Magieby og Dragor- men ik-
ke et ord om TArnby...

Til gengeld bliver Tirnby kommune tilgodeset med rye turistmal
-for farnilier med bom!- i: Politikens Ture med bsm i Kobenhavn
og omegn Aa 1988. Her foreslAs ogsa el1 cykeltur pA Vestanager,
et kig pi flyene fra lufthavnen ved enden af Amager Landevej el-
ler pd Tommerupvej ved Viberup. Desuden er der lorslag om et
besog pi bibliotekerne i Kobenhavnsomradet her bl.a. Tdmby ho-
vedbibliotek. Man kan ogsa tage en fisketur med M/S Kastrup fra
Kashup industdhavn eller en tur med postbad€n til den fugledge o
Saltholm.

De Berlingske lokalaviser udgav i 1980'eme en mindre turistguide
for Amager forfattet af Gerhard Taarnby. Den var ogsa fols).net
med engelsksproget tekst. Her var der foruden omtale af oens hi-
storie henvist for Tamby Kommunes vedkommende til Tamby
Kirke, lufthavnen og Kaslrupga-rdsamlingen.

Saltholm son ferieparadis
Saltholm har gennem vod irhundrede veret mal for malge turi-
ster, bade her fra sen men ogsi fugle-eller jagtinteresserede ko-
benhavnere har bessgt den. Men d€t er santidig d€ -for nogen be-
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$e[sede- oplevelser, der har sat grenser for antallet af besogene
pa sen. For den kar "kun" byde pd natur, et par fa gtude, et par
hisloriske gmvstene- og nu "itke engaag" en kro. Samtidig er det
kun postbadefl fJa Kashup, der et par gange om ugen kan fragte
tudster til oen, medmindr€ man da selv har bed
I 1940'erne udarbejdede ingeniorfimaet Marniche & Harhnann et
projekl om en Oresundstunnel via Amager og Saltholm. Det inspi-
rerede afdelingenior G. R. Christophe$en ved KobenhalTrs spor-
veje og Dr. phil. C.H. Bomebusch fia Statens forstlige Forssgs-
v&sen til en plar om at gore Saltholm til et fe e- og rekreati-
onsland. Det skulle i fsrste omgang vere for K-sbenhavns skole-
born og for folk der ikke have rdd til "Rejse og Badehotel". I folge
planen skulle 1600 tdr land- det svarede til 2/3 af Saltholm, inddi-
ges. Det forestillede man sig skulle forega ved at grave ud 3 steder
pA oen og ben)4te matedalet herta til inddigningen. Samtidig
havde mar sa kunstigt skabt 3 sser til opsamling af regnvand, sd
man herved kunne fa fersk vand til husholdningsbrug. Drikkevand
regnede man dog stadig med at fA bragt ud til sen. Udover dette
skulle der anlegges kunstige badestrande, plantes lovtr8er og
bygges feriebarakker og somrnerhuse. I alt regnede maII med, at
der skulle vere plads til 60.000 skolebom( hvilket svaxede til da-
tidens antal i Ksbenhavns kommune) og ligesA mange voksne i
lubet af en sommer(!). Den del af oen, der ikke skulle benyttes til
feriegester sk-ulle dog udlsegges til fuglereservat. Forslagsstillerne
pointerede, at projektet forsl og fremmest havde et socialt sigte.
Samtidig kunne man benl'tte arbejdslose ved projektets gennemfe-
relse.
At kobe oen, mente ma.n, var et mindr€ problem. Saltholrn ejes af
hard<ornsejere pa Amager, og heriblandt val ogsi Kobeniavns
Korrnune. Prisen var sikkert rimelig, fordi oell ikke var meg€t
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bevendt til landbmgsdrift ,
Priere.
Heldigvis blev disse planer
de den uspolerede latur og

og ellers kunne staten jo bafe ekspro-

aldrig l i l  nogel- og man kan sradig n1-
det rige fugleliv pd oen.

Planenfor Ferieoen
pd. Saltholmfra 1944
S: nye skove

4:lejr for bom,
5{erie-og week-
endJejrpladser,
6 og l3:idrretspladser,
8:lejrskole,
9: vindmolle rned ud-
sigttam,
1l:klubhus,
14:friluftskole,
l5: planleskoie
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Andre turistmil i kommunen i dag
Udover de ovenn€evnte turistmal i vores komrnune, er der mange
andre!
Hvis man i forste omgang vil se de traditionelle turistrnal er det
n@rliggende at rette blikket mod en af de &ldste bygninger i
kommunen nemlig Kastrup Verk eller Bryggergdrden fra midten
af 1700-tallet. Dette smukke bygningsvark rurnmede den forste
industrivirksomhed pa Amager.
Det kan fslges op med et besog i den gamle fiskerihavn, Brofor-
eningens havn et par hundrede meter syd for Kastrup vark. Her er
der lige si meget miljo og idyl som i det meg€t omtalte Dragor.
Herfra kan man ga en tur op ad Skojtevej til Ved Stationen, hvor
der stadig ligger en klyng€ gamle huse, der bl.a. har veret beboet
af fiskere. Turen kar se fortsette til Kastrupgard, hvis histode er
tet kn)4tet til Kastiup V@rk.
Hvis man onsker at besoge aadre landsbyidyller i kommunen er
der stadig flere muligheder fleks. en rest tilbage i Tarnby landsby
omkring kirken, og ikke mindst i Tommerup og Ullerup. I Ullerup
kan maa desuden i 2. weekend af august opleve det store Ullerup
Marked og om vinteren fastelavnsridningen.
Et besug pA de lokale kirkegtude er en god indgang til en kommu-
nes historie. Her kar man pa gmvstenene aflase byens erhvervsliv
og navneskik, og maske finde kendte personer. Byens "store nav-
ne" er fleks. pd Kastrup kirkegard begavet langs kirkemurcn.
Vores kommune er prag€t af byggeri fra specielt 1940'eme og
frem. Hvis man er interesseret i ajkitektur er der gode muligheder.
Her kan det anbefales at ben)tle bogen: Amager Bybilledel der er
skevet af arkitekteme Susanne P. Svendsen, Lise Kongsgaard og
Kell Elestrom i 1995.
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Der er endviderc stor€ muligheder for at se pa kunst ikke blot pa
KastrupgArdsamlingen, men ogsA udendors- En guide hertil ville
vere en oplagt ide.
Udover k-unst pd Kastrupgardsamlingen, har Lokalhistorisk Sam-
ling 2 udstillingslokaler her og ligeledes pd udstillingsstedet Plyd-
sen p6, Amager Sftandvej, hvor der ogsd er skiftende udstiilinger
af lokale kunstner€ og foreninger. Il&e langt herfra ligger @r€-
sundsforbindelsen store udstilling ved lystbAdehavnen. Og sadan
kunne jeg forls€tte....

Model af broforeningens havn udfort af Sven Otto Magaard i
1990. Besog originalen- det er en opletelse..
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Pi lokalhistorisk Samling kan vi hjelpe med yderligere oplysnin-
g€r om de omtalte feriemil f.eks, Vestamager, Kastrup Vaerk,
Broforeningens havn og Saltholm..
Jeg onsker alle en rigtig god sommer- og minder om:

Lokalhistorisk Samling holder
sommerferielukket fra :
mandag d.29.6- lordag den 18.7

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



Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af lo-
kalhistorisk interesse, si henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 46 05 45

ABNINGSTID:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12-16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
I inger pA Kastrupgardsamlingen :
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pA Plydsen, Amager Standvej 350, 1.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Fra Sverige til Tirnby.
Abent: Lordag og sondag 12-16


