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Amagers fgrste jernbane blev
indviet i 1907. Passagerbefordrin-
gen blev kun pd ca. 30 ar, se matte
man klare sig med busseme. I
1998 blev Kastrup og Tamby Sta-
tion indviei som et led i den nye
forbindelse til Sverige.

Den 19,10 2002 blev forste eta-
pe af metroen taget i brug. Her i
kommunen blev der etableret en
station ved Finderupvej, men da
der er endnu ikke blevet etableret
en ordentlig vej hertil er de fleste
af kommunens borgere henvist til
fortsat at benytte bussen.

I det folgende vil vi give et lille
historisk rids afden offentlige tra-
frk her i kommunen.

Medhestevop
Aksel Theisen fhv. skatteinspek-

tor f. 1908 pe Amager Strandvej
beretter i "Amagerbom ir 1900
foneller" folgende:

Der vil ogsd y@re grund til at
sklive lidl om lruliknidleme i min
barndom. Rent traJikalt klarede
bahderne sig godt merl egne he-
slevoghe h.v. Men for befolbtin-

gen i Kastrup kneb del mere, mah
mdlle simpeh hen gA, ndr man
Ekulle lil Kobeahdvn.

I midlen gf 1890erne opreuede
en driftig mand en rute kaldet
"Dagvognen", en stor lukket yogn,
der lignede en "Diligence". Man-
den hed Peter, og blev aldrig
kaldt andet end "Bussepetet".
Hons ,,togn korte fia g@slgi\)eriet
'l,ovens ga*l" pd Christianshavns
Tolt, ad KasFupvej, gennem Ka-
slrup og ned til havnen, hvor en-
desldlionen var wd "Tutteh" (nu
Havnecafeen). Her kunne torstige
passagerer .fd en snaps for 6 ore
og et lille glas skibsolfor 4 ore.

Denne rute sl tede imi.llertid i
1907, og en ny epoke oprandl, da
Amagerbanen, deh 17. juli 1907,
sendte det forste tog fra Amager-
brogade ud over oen, med ende-
slation i Dragor.

Automobilrutepfr
Amager

Danmarks fsrste ferdselslov
radte i kaft i 1904, samme ar
som en ny automobilrute mellem
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A mrgery furste dut t,tobilt tu. ntuh iet i t 901 kxtt nel hh d/ et honsclit' I ler
/obl:tel.ret i Drdllor sakwc rr

Dragor og Sundby blev etablerel. I
loven var dcr sat begrensning pd
hvor og hvornir automobileme
m61te kore. filrdsel mcd motor-
vogne var normalt tilladt pA alle
landevcje men pi sterkt bell€rdc-
dc slrog kunne .iustitsministeriet-
beslutte at indskrenkc tratikken.
Pi srcrl ig udvalgtc bivejc. herun-
der Amager Landevej. Tarnbla,ej.
'l 

ommerupvej og Saltvcrksvej
mattc mal1 il'olge lovens bekendt-
gorclse gernc kore med motor-
YOgne.

I)cn nye rute pd Anagcr blev
etablerel af Georg Nielscn fra

Sundby isarnarbeldo med F. Jan-
sen lia Kastrup. Der blev anskal:
lel to aulomobiler al fiansk litbri-
kat. Der var plads til I I passagc-
rer, i i  indc ivognen og een vcd
chaullorcn.

Bussen korte fra Sundbyerne til
Saltvrrksvej ncd mod Kastrupvcj
og videre hcriia til Maglebylille-
vej og mod St. Maglcby og l)ra-
gor. Det kostede i alt 40 orc li)r
hele turen.

I tidsskriliet Jordcn Rundt 1904
slod folgende at laese om premic-
rell:

Q**otsz dz n. l0 - 7/i4a4/e, fu02



bb,elhrrDr4or
Dragor pua Amagers Sydspids

har hidtil hort lil et af de sleder,
hror Kobenhdrnerne ikke ofte ./in-
der ud. Forbintlelsen derlil 'rdr

ikke ideel. Med en gammeldags
Dagvogn rullede man mojsomme-
ligt derud, naar man da ikke hav-
de Cykle eller Fartoj.

Nu har dekne By som den.forste
paa Sja:llandfaaet fn Autontobil-
r te. Paq 20 Minuler kan man nu
kore fra Sporvognens Endestatioh
|ed Sundbyerne til Dragor, og
den hye Mobromnibus skal afgaa
fra begge Sider hver Time.

Vognen, der er leveret a/
"Nordisk Motor Kompagni", er
en let, gul Omnibus med Plads til
l0 Personet. Den korer uden no-
geh Sloj og udek Rysten.

Den blev fore|ixt .for Pressen
Dagen ./h Krisli hitumel;/brtsdag,
da Rulen dabnedes. Prcvekorslen
forlob wlen Uheld, kun med tdbet
.{ et Lit, og del endda kun et ho-
neli\ som staks paa Ejerens
energiske Fordring blev takseret
til 5 Kr., der udbetahes kontant.

Dragor er en rar lille By med
fo linlige Ba.le, et godt Hotel, en
yppe ig Sl/andkdnt og Kongelun-
den ikke rel lahg[ borte. Det skul-
de ikke undre, om det filde blire
et yndel UdJlugtste.l, nu der er

kommet en saa nem og hurlig
Forbindelse.

Ruten matte stoppe i 1907 da
Amagerbanen kom til. I Motor
stod der i 1907 blandt andet fol-
gende i den anledning:

Rut en Suhdby- Dragor aa b ne de s
for olfentlig Drifi den l2te Maj
1904 med to ohnibusser af
Fr^tlsk Fabrikat. Siden den Dag
er der kort faste Turc indtil 7
Gange daglig i h'rer Relning.for-
udeh fiange Ekttraturc.

Det forsle Aar riste der sig en
hel Del Vanskelighedet begrundet
pao, dI de forste Vogne ikke var
slore oB kraftige nok

I Somneren 1905 blev der an-
skaJfet en ny og storrc Omnibus,
byggel pea "Dansk Automobi(it-
brik" i St. Kongensgade. Denne
*1ma:rkede Vogn har siden da
hesorget n@sten alle de /bste Tu-
re. Den har tilbagelagl 9800 dan-
ske Mil og befordrel ca. 100.000

Ialt et der med alle tre Vogne
kort 15.900 danske Mil og befur-
dret 156.000 PersoneL Trods del,
al de.lbrste Vogne ikke svarede til
Bestemmelsen, og lrods Konkur-
rencen.fra "Darlsk Arktmobilsel-
skab", sotufra Elieraaret 1905 til
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Anagerbaneks toA ve.l Tonnenq Stotion i 1906.
Tonne p Stution wr et viAligt kntklepxnlt Ior den |idcre trunspo afanaAeryrcn-
taAU der skule eksponeres. De! wt lcn cneste nution det hNde'regt (tr.ehuset til
hoie) os en de il konAeliA xdna|nt |ejer og nalu sotn sontidis yar stationsfor-
stander. SoD det ses pa folog ajiet e, lct het i ! 908 gods|ognene det .lo inerede.

Efieraaret 1906 ligeledes drcv en
Au t o mo b il fo r b inde I s e paa s d m m e
Rute, hal Folelagenel kunnel
svare, ikke blot de daglige Dfifls-
omKost lnger, melt ogsaa en me-
re end rigelig NedsLaiwing a/
Maleriellets Yerdi.

Der tales saa meget om, al Be-
folkningen paa Lundet er imo.l
Automohiler, selv om de benyttes
il praktisk Brug- Denne Modvilje
eksisterer sikkert kun i enkelte
Automohil- Haderes Fant as i. Paa

Amuger har man i det mindste ik-
ke m@rkel noget til den, Automo-
bilerne er kommet udmerket
godt trd af det med alle andre
Veildrende. Ca. 15.000 Gange
har denne Rutes Automobil-
Omni-busser befaret Vejen saa-
velved Dag som ved Nat, men ik-
ke en eneste Gang har Turens
Ledere eller Cha jlorer maattet
mode hos Politiet, endsige betale
en enesle Ore i Mulkt for nogen
soh helst Oye r@delse. Hvad
delle vil sige, forstaar exhter,
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som kehder en lille Smule til Kor-
sel med Aulomobiler under den
dans ke Aut o mo bi I bys Be s t erfitnel -

Amagerbanene tog
Martha Duekilde kommer med

lblgende lille spidom om Ama-
gerbanen i "Amagerbom 61 1900
fortaeller"

Bedstemor .fortalte om noget
spogeri i Dragor, noget med et
hzsen med lldojne, som for fi.ers
gennem Bakkerne ved Dragor. da

sA Amagerbanen kom blev det
klafi, at det selufolgelig var et
Varsel om den. Jernhanesporet
blev nemlig etop lagt mellem dis-
se Bakker. "

Amagerban€n blev flsjtet til sin
fsrste afgang fra Amagerbro Stati-
on mod D6gor den lT.juli 1907.

Jembanen gik fra Sundby til
Dragor langs ostkysten. Bag ba-
nens etabledng stod dels amager-
kommuneme og dels lokale er-
hvervsinteresser.

Den sidste hornale togalgang ned passagercr den L4. 1938.
Raht vat banens d4fbbestyrcL Toglom Rygaarul hsvde var.l ned til dbne nien os
bley het i guldstol hyldet afpassasene
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Amagerbanen skulle forst og
licmmest tilgodese godstransport
fbr de mange fabrikker langs osf
kysten, og der blev lagt spccielle
sma spor ind til fabrikkeme. La-
trin blev kort med toget ud til
amagcrbondeme den enc vej og
kdl blev sendt den modsalle vej.
Dragor var som den eneste kom-
nlunc kun interesseret i passager-
tral'tkken, der skulle sorge lbr turi-
stcr til byen.

Banens glansperiode lbr person-
bcfordring blev dog kort. Snarl
kom t).vemes krisetider og biler
og busser holdt snart efter dcrcs
indtog. Krigens mangel pi dek og
benzin betod en kort opgangsperi-
odc, for under besettclsen blev

der atter indfort passagertransport
pi banen.

Banen etablered€ i stedet for, i
1930'cme, busser.

Igen med bus
Det var forst og fremmest bebo-

eme pa dshmager, der havde
fornojelse af Amagcrbanens tog,
si derfor var onsket om en bus-
d ft stadigt stort hos kommunens
ovrige borgere. Samtidig var de
l'srste kolonihavehuse duklet op
ude ved Kongelunden, og de ko-
bcnhavnere, der her havde mct et
hyggeligt fristcd, ville ogsi geme
havc mulighed for at blive trans-
porteret derud-

lhsnrund Langbale S.i ensen nted \in rutchil i Kastrup i 1920'eme
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lor blandt andel dc sidstn&vnte
blcv der i  1920 Abnct en privat
busrute l-ra Sundby til Kongclun-
den. Den korte gruncllovsdag og
og son- og helligdagc i sommcr-
halviret. Samme dr fik .lohn
Wenneke og P. Langballe Soren-
scn t i l ladelse r i l  at etablcre cn
busrute, cller automobilrute som
de1 hcd dengang, Iia Sundby til
Kaslrup. Der var dog cn strid
me l lem rutcns indehaverc og
lArnby sognerld om hvor endc-
stationen i Kastrup skulle vilre.
Sogncradet mente, dct var nok at
kore til Kaslrup skole. mcns

Wedncke nentc til stalionen. Det
endte mcd, at sogneredets ultima-
tum nlirtte imodcges. Man var
sandsynligvis bange lbr at Ama-
gcroancn. som Kommunen 1ar
okonomisk involvcret i. skulle lir
cn konku[cnt i busruten.

I 1922 ibnes endnu cn privat ru-
te, dennc gang var dcl Edvard
IIansen, Borgbygdrd der ctablerc-
de en rute fra l.inglandsvej vecl
Amagerbrogade lil Tdrnby og
l,ojtegArdsvej.

I 1926 overtog A/S Amagcr Ru-
tcbiler Wcnnekcs rulebilslLnet-
ning, Wcnnekc sclv var dog akti-
oner i dct nye rulcbilsselskab
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un a/ de lorste busserja Annsetbancn,

I 1929 mafte Amagerbanen er-
kcndc at antallet af togpassagcrcr
var fbr lavt. Man snskede derlbr
at etablere busruter i stcdct fbr.

Pr. I april 1930 ovcrtog A/S
Amagcrbanen al omnibuskorscl
pt Amager. lldvard Hansen lbr-
pagtcdc dog ruten Sundby til
'l'ernby 

indlil 1932. 'l'oget korte
dog fortsat med passagerer indtil
1. april 1938. Som n€vnt mattc
passagertrafikken pi banen dog
tages op igen under besaettelsen.

Klaus Rifbjerg har i Amagerdig-
tc fra 1965 bLmdt andet skrevct ct
digt on en tur med Amagcrbanen
under bes6ttclsen.

- e nidngcl hl.r. Foto 1930-31.

Her gengivct i uddrag:

Arnage anen

Det ru e jan@stisk rejse
Dte.l ,1trvp:erhanen fta St. Mollerej
til Dragor i gunle dage.

L&g ne*e til at det vtr et tag
ncd lokotnoriv
I oUe- og rtroDfauige tider
korte ri ned damp owr Anager
letf eme B ag-atnage|
med .\laliol pa Oresundswj,

og endelig Kdst'up
htnrfi u ri begat, os nul pa
I.'ORBI]DT OMMDE.

F t.lut sagde ri
og gled til kajs pi stationen i
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Dragor
hankede op i denlredelige

og gik belessede
me I lem I inde tle e rn es 1l i t tte I or
ud til Sydtranden.

Godstransporten pa Amagerba-
nen vedblev, indtil banen blev
overtaget af DSB i 1974, samti-
dig med nedgang af antallet af fa-
brikker i omradet. Banens busser
blev samtidig overtaget afHT.

Amagerbanen blev endelig ned-

laer i 197 5.
Nu er der som bekendt igen tog

og, som noget nlt, metro til at
transportere os rundt pa sen og
videre. Men vi me som politike-
ren J.K. Lauridsen (1858-1905)
sande at :

t?Nest efter kons-
driften erjernbane-
driften den vanskelig-

iIN$

Der stiges ?A Anagetbanens Onnib s til Llghavnen. t950'ene.
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet aflokalhisto-
risk interesse, si henvend dig til:

Lokalhistorisk Samlin g
Kamillevej 10
2770 Kastrup

Ttf.32 46 05 45

www.bibliotelctaarnby.fi k
Klik pi Lokalhistorisk Samling

Vi har publikumsmaskine med adgang til intemettet og
mange slegtsforskerlinks.

Abningstider:
Mandag
Tirsdag
Fredag

16.00 - 20.00
12.00 - 16.00
12.00 - 15.00

Kastrupgirdssamlingen

"6fl.tdt p,i gftmagec"
&

''IKASIIRIUIP @ILAS''

ADenl I lrscag ut sonoag
14.00-17.00

Onsdag tillige
14.00-20.00

Plyssen
Amager Strandvej 350:

Permanente og
skiftende udstillinger

Abent Lzrdag og sondag
13.00-16.00


