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Leif Rasmussen,professorved OdenseUniversitet,skrev i 1994
folgende ungdomserindringerom sin tid som billettor ved
Amagerbanensbusseri 1950'eme.Fo$to del blav bragt i sidste
nummeraf "Qle-*et da". Her folger andet og sidste del
Busserne
Amagerbanen rddede over omkring 25 busser al megetforskellig
alder og personlighed. De to eklste yar smd benzindretne. Den
wEstegruppe yar storre og dieselclrevet.Disse ttogne havde fem
Jiemadrettedegear, hyoraf det hojeste rar et "oNergear". De rar
alle b,gget hos DAB i Silkeborg. Der rar ogsA dn eller to
anh@ngere,der kunne kobles pit en hotedvogn. De benyttedes
bl.a. pd. de store traydage (se senere). Efter man indledte
samarbejdet med sporvejene, indkobtes der Leyland-busser i
sammestil som Spomejenesmed separat kabine til chaulforen
meden morkeregulbrun fane. (Karosserietstammedenok stadig
fra DAB). I slutningen af min periode indkobtes to busser fra
Steyr i Ostrig. Jeg husker intet om dem - mdskefordi de yar dnmandsbeljente
og derfor ikke befu^,edebillettorer.
Der var verksted for busserne i Kastrup - ast foi Hoyedkontoret
pA den anden side af banelegemet.Der kom ri sj(Eldent, og jeg
har ingen mening ou, hyor mange mekanikre, der yar ansaL
Vognenelaskedes hver nat enten i Kastrup eller Dragor. Begge
stederyar der ogsd garager. Det var i vaskehallen,tuan rtk at
ide, ht'ilkenvogn, man skulle tage om morgenen.
Vogm,askerne korte ofte skolebusser om morgenen. De
transporterede born Ji'a de yderste gdrde ved Sot ang til skole i
Store Magleby. Jeg husket"intet om, hvordan bornene kom tilbage
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om eftermiddagen, men storstedelen af min aktivitetsperiofu faldt
jo sammen med, at bornene havdefri fra skole.
Folkeviddet bloustrede. Et af de bedsteeksemplerdrejede sig om
navne pd ekstravogne til Kastrup udenfor myldretid. Det rar pa
et tidspunkl, hvor bryggeriet "Stjernen" endnu eksisterede.
El<stravognetil Kastrup blev indfojet i L@replanenmellem dem,
der kom fra Rddhuspladsen pd minuttallene 00 og 30.
Elrstravognene karte udenfor myldretiden hver time pd
minuttallene 15 og 45. De blev i koreplanen forsynet med en
stjerne (*) for at markzrc, at de udgik fra/kafie til Sundby,ester
Plads. De kaldtes sA "$tjerne\)ognene". Da der kort fid efter
indlortes et hold eksttovogne i myldretiden til Kastrup med
minuttqllene 07,22,37
og 52, kaldtes de (uund.gircligt)for
"Carlsbergvognene ".
Passageterne
Der var mange grupper afpassagerer. Mange beboedei Kastrup,
Tdrnby og Dragor arbejdede i Kqbenhavn og korte frem og
tilbage hrer dag. For dem yar mdnedsrabatkort en billig ud't)ej.
Man multiplicerede prisen for en enkeltrejse med 28, og sd kunne
kortet brages ubegr.tnset i en mdned. (Forst i 1950'erne var
enkeltpriserne fra Sundby'vesterPlads: 35 ore til Kastrup (5,3
km), og 70 ore til Dragar (8 bn).
Der var mange havekolonier pd det yderste Amager. En ld sydfor
Kirkevej mellem Store Magleby og Drdgor ved stoppestedet
Slomej . En anden langs Dragor Sydstrand og en tredje omkling
Savang. Senere kom ogsd lusihdvis af kolonihaver langs
Kongelundsvej ind under Banerc domene. Hertil kom ejerne og
deres g@ster i meget stolt tal pd lordage og sondage forAr,
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sommer og efterdr. tlavefolket kom om morgenen, g.esterne om
eftermiddagen, og de Jleste skulle hjen igen om afienen, hyilket
gav god udnyttelse af Banens mandsk^b og materiel.

KastrupLufthavnl95l
Desudenyar der en ikke ubetydelig gruppe, der kom hve fordr
og korte til Kongelunden hlot for at nyde de mange marker med
tulipaner i blomstmellem Tommerupog Kongelunden.Det gjaldt
on at kommepA de rigtige tidspunkt Markerne ejedes nenlig af
lagavlerne, der rev hovederne afderes aJblomstredeplanter. Det
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yar let at kende disse blomsterglade passagerer. De forlod ikke
bussen.men korte henryktmedhjem igen.
Desuden yar der endnu en kategori af ukendt storrelse.
I/iceregensprovst, Regensen elskede "VP ", Thune-Jacoben kom
mange sandag efiermiddage og korte til Dragor. Han blev
stdendepd bagperronen og forlod vist aldrig bussenderude. Jeg
tqlte tit med ham, og han forstod omend med undren, at Jlere
studenter arbejdede pd busserne. Jeg lror, det var hans
sondagsudJlugt. Hvor mange, der delte hans variation af En
Ssndag pA Amager, er uvist.
Anttssygehuset i Genlofle
Det var eftet tragtet for personolet at kore pA ruten til
Amtssygehusetom sondagen. Arbejdet var minimalt, og man fik
en tur gennem hele byen. R^ten udgikfla Dragor med kort ophold
pA Sundbyvester Pldds. Det var kun jd, der hrnde privatbiler
dengang, sd den direloe bus var meget nyttig og altid godt besat.
Koreturen tog 40 minutteL Det var yanskeligt at parkere bussen
blandt alle personbilerne. Forste gang jeg var derude, benyttede
jeg lejligheden til at besoge min onkel, der var indlagt pd
Sygehuset.Anden gang sneg Leif Busck-Jensenog jeg os ned til
det (nyd.bnede)Karen Volfs Konditori pd Lyngbrryeji ventetiden.
TraJikkaos
Den merkeligste dag i min anscEttelsebegtndte uden fomarseL
En hverdag i juli i l95l eller 1952 var der for lorste gang
flueopvisning af ameikanska jetmaskiner i lufthavnen. Den var
dnnonceret i aliserne, men Banen havde vist ikke gjort noget
s@rligt us@dvanligt i den anledning. Der kom imidlertid sd mange
tilskuerefra hele byen,at al trafk pd Anager gik i sfi. En vigtig
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Arsqg !ar, at mange store amerikensk byggede biler, d.es&knldte
"dollargrin", holdt i ko, blev varme og brod sammen. Deres
kolesystem var nemlig baseret pa sbr fart gennem luften. En
antlen drsag var, at fffge chaufforer for at kommeforbi andre
bilet, korte op pdfortoye, sadfast og blokerede alt. Busserne blev
hengende i de kilometer lange koer, bl.a. pd Amager Boulevard,
sA persondlet ndede ikke lrem til at overtdge n@ste yogn eftet.
koreplanen. Der var kaos og masser af overarbejde, og
ksrselsledernehavde deres livs vanskeligstedag.
Amager Travbone
PA de storc lobedage pd Traybanen var der brug for alle de
el.strovogne, der kunne mobilisercs. Tralgester modte op i
tusindvis i godt vejr. Nogle passagerer spillede altid pk deres
billets endetal - og yiderebragte pd bussendennegode ide fil alle,
der gad hore pd dem.
Der yar kun brug for busserne til ud- og hjemkorslen. Udksrslen
var som regel fredelig nok, for passagererne fordelte sig
nogenlundejevnt mellem klol,:kenl2 og 14. Men hjemkorslen var
vanskelig,fordi de allerJleste ville hjem samtidigt.
Busserne holdt parat yed'fravbanen til at kore publikam hjem,
nAr sidste lob var ferdigt. Der posteredes ofie en karselsleder
derude med den hdblose opgave at dbigere hjemkorslen. Forst
.tar alting dog afslappet. Chaufforkasket og Banens pengetaske
over skulderen gav gratis adgang til tilskuerpladserue, og det
benyttede vi os akid af til at se de sidste lab. Men nar det
allersidste lob var artfufteL havde hovedparten af tilskuerne kun
den ene tanke i hovedet: at kommehjem s& hurtigt som nulig. PA
trods afopstillede rekverker opstod det altid kaotiskz situationer
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ved hjemkorslen. Og de, der havde tabt pA hestene,var gnavne og
klagede over alt.

Foryentningsfuldetravglesterfbrlader Amagerbarensbusser,ca.
1950
Det bunne vere indbringende at v(pre billettsr pA in af de sidste
vogne derudefra: premieudbetalingerne fra sidste lob tog tid.
Derfor var det dels vindernefra si.lstelob samt andre vindete, der
var blevet opholdt i Restdurationen samt restdurationens Uenere,
der var med her. Og sd kunne drikkepenge - som i ovrigt val et
ukerult begreb - lly.le i rigelig mengde. Tonen her var gonske
anderledesendpir deforste busser,derforlod Travbanen

III. Afslutning
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Under hele mit studium billetterede jeg pd Amagerbanens
Onnibusser pd fridage. De sidste gange som arbejdslos kandidat
fra Kobenhavrc Unfuersitet. Jeg dek,kede omtrent otte dr fra
Pasken 1950 til februar/marts 1958.Denne ans@ttelset'ar tueget
lengere end de andres reservers. Det var sd l@nge,al jeg stadig
kan tdgne op og hove dromt, at jeg ikkz har JAet reserveret
tilstr.ekkelig mange 50-ores billetter.
Fordelen ved ansettelsen var, at jeg kunne slutte studierne uden
studiegeld. Der var mange som jeg, der her tjente lidt ekstru
under et uddannelsesforlob. Den ugentlige l@rlingelon i kroner
kunne nemlig dengang skrives ned et qt-ciflet tal, og legatmidler
til studerendeyar mikroskopiske i bdde antal og omfang.
Som ung legger man planerlor sit lit', men ens liysforlob kommer
allige|el til i el syimlende omfang qt bero pA utullige,
ulorudsigelige tilf@ldigheder. Blandt andetfordi man pA et dligt
tidspunkt intet kan vide om Reservebillettorcr og -chaufforer pA
An ager banens Omnibusru Ier.
Dette er en tyve-Arigs oplevelser i en afgr@nset verden, i et
afgr@nset tidsrum, som de huskes 40 iu senere. Der har v@ret
magtpdliggendefor mig at ne^krive disse erindringer. Perioden
rat meget rigtig lor mit senerc liv, og jeg foler i dag stor
taknemmelighed bdde for ncere og fierne kolleger og over for
Banen. Alle de omtalte personer er nokforlengst dode, ogjeg traf
ingen afdem efter 1958(notej.)
Amagerbanen selv ophorte vel med at eLiistere d. 30. september
1974 ved dannelsen af HovedstadsomrddetsTrafkselskab, HT.
Som sd mange andre privalbaner og busselskaberopsfugtes den
'7
Februar1999

al indgik i det store og mere etfektfueHT. De nye busservar enmandsbe
tjeu e og billettorer konduAtorerru!ionaliseredesy.pA.

|,n afAmaserbanens
En
al /\magerDanens
enmanqsoeljenle
enmandsbetiente
busser
ousselfra
Ira 1860'
l6ou eme
Den rigtigste oterordnede forskel pd dengang og nu, firre dr
senere, er rel, at mange flere personer dengang beroede pd
offentlige trafikmidler med stor 1)ariation i trctfkteethetl til folge.
Det stillede store krat til kendskabtil de lokale kunders vaner og
JOt'Verunrnger.
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