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TArnby ved irtusindeskiftet

Timby Kommune gAr et spandende 6r i mode. Komrnunen bliver
endnu engang et trafikalt vigtigt centrum, nir den faste forbindelse
til Sverige abner til sommer.

Broen har medfort mange ulemper for borgerne ikke mindst de
eksproprierede familier har veret hardt rarnt. Men vi andre vaenner
os - trods eventuel modstand - hurtigt til tingenes tilstand, og
benytter os af fordelene.

Der har v@ret planer liemme om en forbindelse til Sverige via
Amager/Saltholm lige siden 1866 og liem til nutiden. Jeg vil idet
folgende fortelle lidt om disse og andre kuldkastede trafikpro-
jekter, der involverede Amager.

Ndr de, hst. loftinnele ovr Oretun.! .t lodis tan M njse ned
Iog ne etu K'bchhav og Mulno F ca. 20 hihanl
(tbto: &a *rst til k st owt orcsund - orcsun6tuNotti.t).

Kommandorkaptajn Wildes projekt i 1866

Tanken med defte projekt var at skabe en god infrastruktur for
industrien, s6 denne ville ekspandere. Herved kunne man undgi
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import af dyre varer, mente Wilde. Hans planer gik ud pa at
udvide Ksbenhavns havn og anlegge en jembane lia Valby over
havnen og Christianshavn til ostsiden af Amager. Her vills der s6
opste et nlt indust kvarter. En sidegevinst ville sA vere en
jembane videre til Dragor og herfra en fergeforbindelse til
Sverige.

Dette projekt blev aldrig til noget, og der skulle gi 40 6r fat
Amager fik sin jembane i ovrigt til stor.glede for den ogede
industri p6 Amagers ostside. (se tegning over projektet pi side 8).

Kanal gennem Amager i 1906

I december 1905 havde Kobenhar.ns Magistrat planer om at graye
en kanai tvers gennem Amager. Her skulle der sejle mindre skibe
mellem @resund og Kobenhavns havn- Samtidig ville man forsoge
at lose Sundbyernes spildevandsproblem, idet man her ville have
et kloakaflsb. Samtidig regnede man med at kunne regulere vand-
standen i Kalvebodeme. Desuden regnede man med at kunne
bygge nye boliger og industri langs kanalen. Magistraten havde
faet et par ejendomme p6 hinden i alt I 14 tdr. land. Samtidig var
der ogsi planer om anleggelse af en kirkeg6rd pe det omtalte
areal.

Adresseavisen var begejstret og skrev folgende:
Denne kanal il komme til at virke saa smukt i Amqgers Lqndskab
under den fugtige, vandm@ttede Lufi, der kan drive under de
forrevne Skyer med skere fierne Farver,.fordi den paa en
ejerulommelig Maade vil komme til at fuldende Lqndskabet.
Denne Jlade O, der ligger i Vandspejlet lovt mellem Sundet og
Kallebodstr.tnd og som har Luftens og Vejrets Friskhed og en
Blesthimmels Sksnhed, som Vandet har det, ligger irkelig som
havde den fra etig Tid ligga og ventet pd sin Kanal. Gao en gang
ud ad Lanclevejen, der lsber op mod St. Mqgleby, og t@nk
hvorledes da vil se ud, naor ldngt borte paa de gronne Enge hvor
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nu en Tyrekrop tegnel sig mod et stykke blqa, porcel@nsqgtig
Himmel, en smal mork ltandvej vil spejle s$terne, medens det
hvide Sejl paa en Baad eller Prammens morke Owrdekning
tr@kker langsomt forbi Silhouetterne affrne, slanke Birke - for det
er vel Meningen at plante Birke langs Kanalen? Hist og her lader
det sigvel gore. Ak, ja! Og Moller og hoje Trebroer!
Vi vil forelobigt vzre saa hoflig at tro, at der for Tiden yokser
mange Birketr@er i Magistratens hollands ke Amagerdromme.

Man mi sige at fantasien ikke fejlede noget hos skribenten, der
ikke tager lugten fra kloakaflsb med ind i sine fantasier!

Da grundejeme ikke ville forlange den liist Ksbenhavns Kom-
mune havde faet for kob afarealeme, faldt sagen.

Den fol.lbede Oresb.tsbo et i fuqlepe^petiit. (Mon .j. ov.r d@nnirswrl Kultehod
sran l oE ri.lere pa btuen ovo Oresb.l. l9t6).

Pianer om Qtresundsbro i 1936

I 1936 liemlagde ingeniorfirmaerne Christiani & Nielsen samt
Hojgaard og Schultz et projekt som meget ligner det realiserede
Oresundsprojekt. Projeklet blev udgivet i bogfom: "Motorveje
med broer over Storebelt og Oresund". Pi grund af 1930'ernes
arbejdsloshed havde slaten i forvejen sat stzrre vej- og broarbejder
igang bl.a. Lillebelts- og Storstrsmsbroen.
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Projektet om Oresundsbroen havde folgende forlob; deminger
over Kalvebodstrand med I km lang bro med broklap for sejlads-
en- En d€emning over Amager og syd for lufthavnen en. bro til
Sverige, der gik via Saltholm til Limhamn. Broen skulle have en
ensporet jernbane, en 3-sporet korebane samt cykelsti.

Firmaerne skrev bl.a. folgende:
Sqqvidt man skonner, md bloens betydning som lokalforbindelse
Vere lige stor .lbr Danmark og Syerige, d7r kon ikke v@re nivl
om, at broen v Abne et helt nyt land for storbyen Kobenhavht
befolkning, hvis muligheder .for udflugter i ojeblikket er sterkt
begtenset. Pd sqmme mdde md man gd ud fra, at befolkningen i
Malmo og hele det tetbefolkede Sydsverige vil benytte de forbed-
rede trafikmuligheder til i langt hojere Udstcekning end nu al
besoge Kobenhavn og Nordsjelland. Betydningen af dette for-
hold, ikke alene for trafikmidler, rest.turaflter og hoteller, men
ogsd for hele fotetningslivet sdvel i Kobenhawt, som i hele
Sydsverige, kan ikke vurderes hojt nok.

Dengang talte man heller ikke om pendling pe tvers afSundet,
men ellers er argumenteme genkendelige.

Ikke et ord om Amager som turistmal, men til gengeld frem-
kornmcr de to n€evnte ingcniorfirmaer og endvidere Kampmann,
Kierulff & Saxild i 1937 med endnu et projekt om en skibs-
fartskanal genn€m Amager. Ogse denne gang var formelet at
forbedre forholdene i Ksbenhavns Ha\,n og det skulle bl.a. ske
ved at skaffe skibsfarten en anden vej til Sydhavnen. Man kunne
spare mange bro oplukninger ved bide Langebro og Knippelsbro.

Samtidig kunne projektet a{hj@lpe arbejdslssheden. Det op$a-
vede-jord skulle bl.a. bruges til inddremningen af Vestamager som
blev begyndt i 1939, men allerede var blevet bevilget af rigsdagen
i 1936.

Kanalen skulle ge fia 2 somil syd for Nordre Rose og fores
mod vest ved et punkt nord for St. Magleby, hvor den drejede mod
nordvest i en lige linje mod Kalvebodeme. Man me have kigget i
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de gamle planer fra 1906 for man pegede ogse p6, at der var
mulighed for at der kunne bygges nye fabrikker langs kanalen.
"Men projektet muliggar losningen af en rekke problemer, der
gennem mange 6x har hemmet byens udvikling p6 Amagersiden".

Man var klar over de gener beboeme pi Amager ville fi" men:
"Det kan indvendes, qt Uenpeme vil ise sig paany paa de
Steder, hvor Ferdselsqorerne paa Amqger lcrydser Kanalen, men
den TraJik, der i Ojehlikket hqr .$rinde syd for Kanalen er sd
minimql i Forhold til den TraJik, der sbl passere oter de
nuverende Broer, at en sddan Indvending md anses for
uberettiget " .

Man regnede med at bygge 2 dremninger i forbindelse med
vejanlegget til deres proj€kt om Oresundsbroen. Heller ikke dette
projekt blev til virkelighed.

Pnjeld.t on e, shibrlaltskaul tve6 gennen
Anagcr fle.l Meieelse afuildist.ace til Sylheaer
(Ftu: "SLibsf@tskanal Bennen Anaset , 1934.
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Manniches Aresundstunnel

Se tidligt som 1888 fiemkorn det lbrste forslag til ,,En under-
vandsbro paa Havbunden" fia Helsingar til Helsinborg udarbejdet
afen svensk ingenior Lilljequist. I 1972 yar det et dansk svensk
samarbejde mellem ingenior Heinrich Ohrt og Albrechst euist_gaard, der gik ud pa at bygge en tunnel lia Amager via Skane til
Sverige.

'rrutn, 
aj Orc&ndnrnnetan i t913-ptojcktet

llheeniareh 22, BrLnit Alteknit, 29 na1! tq4t).

I 1941 udarbejdede Ingeniar Manniche sammen med en svensk
kollega et forslag om en tunnel under Oresund. Det skete i lyset af
kigen og de problemer den medforte f-eks. for fargeforbindelsen
over Oresund. En tunnel ville kunne bygges for det samme som en
bro ville koste. Man ville ogsi kunne ben)tte danske materialer,
da den skulle udfsres af jembeton, hvorlil man brugte store
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m@ngder af cement, grus og sten. Den ville heller ikke skemme
landskabet som en bro. En tunnel ville ogsi skabe frcne problemer
for skibsfarten end en bro: den ville, mente Manniche, i naturlig
sammenheng med Storstromsbroen og Rodby- Femem ruten slut-
te tugleflugtslinjen iia Skandinavien til Syd- og Vesteuropa. En
jembanerejse fra Stockholm til Hamburg og Stockholm - Paris
ville kunne forkortes med 7 timer.

Skal de en tur over til Malms ksr si ud ad Amagerbrogade,
videre ad Landevejen omtrent til St. Magl6by. Her drejer de til
venstre ad Tunnelvejen, der fsrer ud mod kysten ned langs den
flotte mmpe og ind i selve Tunnelen ned under havet.
Man skulle si kore op og over Saltholm og ned i tunnelen igen.
Et problem var at bringe frisk luft ned i tunnelen. Det ville man
frembringe ved hjelp af ventilationsti.Lrne.
Heller ikke dette projekt blev realiseret.

I 1954 nedsatte Sverige og Danmark et frellesudvalg, der skulle
undersoge mulighedeme for en fast forbindelse over Sundet. Dette
udvalg kom med en betenkning i 1962. I l99I blev de to lande
enige om at bygge en fast forbindelse mellem Kobenhar.n og
Malms. Her i 5r 2000 st6r broen klar.
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Wiklexprcjett soh.let blev prutenteret i tll8ttercl Tklentla t6. decekbd 1866
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af
lokalhistorisk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samling
Kamillevej 10
2770 Kastrup
Ttf.32 4605 45

Abningstider:
Mandag 16.00 - 20.00
Tirsdag 12.00 - 16.00
Fredag 12.00 - 15.00

Lokalhistorisk Samling har desuden udstillinger
pi Kastrupgirdsamlingen:
- "Midt pi Amager' og "Kastrup Glas'

Abent:
Ttrsdag - sandag 14.00 - 17.00
Onsdag tillige 19.00 - 21.00

Og pi Plydsen, Amager Strandvej 350, 1. Sal:
'Kastrupfiskerne og havnentt - ttPlydsen' og

- "Tflrnby Kirke - fra vugge til grav"
Abent:
Lordag og sondag 13.00 - 16.00


