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AMAGERBANEN 2.DEL

Som i sidste nummer omtaler vi 
kun jernbanedelens udvikling 
med fokus på, hvad der skete i 
Tårnby Kommune.
 Først et par rettelser fra sidste 
nummer: Der var ikke station ved 
Engvej men trinbræt. St. Magleby 
og Tømmerup Stationer var ikke 
ens men lignede hinanden. Passa-
gerantallet på den første ordinære 
togtur var ikke 27.000, men 2.700 
rejsende hele dagen.   

GODSTOGENE
Amagerbanen kørte med en stor 
mængde gods fra specielt Jens Vil-
ladsens Fabrikker på Amager Lan-
devej. Det foregik fra Tømmerup 
Station og godset bestod af stål-
slaggeraffald og skærvegrus samt 
tjære til vejbelægning. Dette gods 
blev først fragtet med Amagerba-
nen og senere med DSB til Sjæl-
land og Jylland.  
 Desuden fragtede banen kalk-
salpeter til Gødningsfabrikken, 

syre fra A/S Dansk Svovlsyre og 
Superphosphatfabrik, benzin fra 
Det Danske Petroleumsselskab ved 
Kastrup Havn, samt isolationsma-
terialer, og vejbelægning for A/S 
Kemisk Industri.

PASSAGERTOGET 
NEDLÆGGES 
Amagerbanen gav i 1929/1930 
underskud og man indførte der-
for drift med omnibusser, der de 
efterfølgende år gav banen et for-
bedret regnskab. Hvis man havde 
fulgt befolkningsudviklingen og 
lagt sporene langs Amager Lan-
devej, hvor en urbanisering var i 
gang fra omkring 1920́erne var 
passagertransporten nok blevet 
en større succes. Men det var som 
nævnt i forrige nummer af Glem-
mer du, først og fremmest indu-
strien langs Amager Strandvej, der 
blev tilgodeset og satset på. I 1938 
var tallet så lavt, at man beslut-
tede at nedlægge passagertogene. 
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Man overvejede endvidere at gøre 
Tømmerup Station til endestation 
og lukke linjen fra denne station 
til Dragør. Københavns Kommu-
ne havde på dette tidspunkt aktie-
majoriteten i banen og det var 
denne kommunes holdning, der 
på dette punkt gjorde sig gælden-
de. Men foreløbig blev lukningen 
af strækningen Tømmerup-Dra-
gør ikke gennemført, da besæt-
telsen kom i vejen. Det sidste pas-
sagertog kørte i denne omgang 
den 31.marts 1938 fra Dragør mod 
Amagerbro. Lokomotivet blev ført 
af togfører Rygård, der også havde 
været med det første tog i 1907. 
Langs alle stationer tog man af-

sked med persontoget, nogle var 
endda klædt helt i sort. På et ban-
ner stod ”Nu er det slut - i aften 
går Bahts lille fut.” Baht var ba-
nens daværende driftsbestyrer. Da 
toget endelig nåede Amagerbro 
Station blev Rygård båret i guld-
stol langs perronen.
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 Amagerbanens bestyrelse fejrer banens 25 års jubilæum den 17.7 1932. 

Nr. 2 fra højre den daværende formand, sognerådsformand, N.P. Nielsen 
og ved hans side, nr.3 fra højre, driftsbestyrer Edmund Baht.   
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BESÆTTELSEN
Allerede et par dage efter besættel-
sen blev man klar over, at man-
gel på dæk og benzin til busserne 
ville gøre det nødvendigt at genop-
tage persontogdriften. Der var dog 
reparationer på banen, der først 
skulle være klar, og en ansøgning 
om genoptagelse af driften skulle 
imødekommes af Ministeriet for 
offentlige Arbejder. Personvogne 
der var udlejet til Frederiksværk-
banen kunne tilbageleveres med 
det samme, men de, der var udle-
jet til København-Slangerup ba-
nen, kunne man først få tilbage i 
foråret 1941.
 Den 6. maj 1940 rullede toget 
igen af sted med passagerer mel-

lem Amagerbro og Dragør. Social-
Demokraten skrev bl.a.:
 Da Amager-ekspressen genop-
stod. På Sydhavsrejse i går med 
den for længst nedlagte bane. 
I går skruede Amagerbanen ti-
den nogle år tilbage og genop-
tog pr. damptog driften på den 
gamle sporstrækning. Da det 
første morgentog under rullen-
de røgskyer satte sig i bevægel-
se fra den intermistiske perron i 
Uplandsgade, silede regnen ned 
over det trøsteløse og rodede gods-
terræn udfor Kløvermarksvejens 
gamle pumpestation. De rejsen-
de var våde og utilfredse - der 
var ikke så meget som skyggen 

Under besættelsen blev benzindepoterne på Kastrup Havn 
camoufleret, for at undgå engelske flyangreb. Foto:1941
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af et skur, hvor man kunne søge 
lidt læ for regnen. Kun lokomo-
tivfører Klerke var himmelhen-
rykt over afbrydelsen af sin rolige 
pensionisttilværelse og over igen 
at kunne tumle med stænger, 
sving og hjul i A.5 ́s styrehus!....
På Kastrup Station gav overassi-
stent Jørgensen igen tegn til togets 
afgang…. Man manglede dog et 
af de gamle ansigter, den popu-
lære Stationsmester i Tømmerup. 
Denne station er nu helt men-
nesketom- der standses kun, hvis 
passagerer skal stige på eller af. I 
øvrigt har Amagerbanen som så-
dan ikke forandret sig det mind-
ste. Man smiler genkendende til 
de hårde træsæder med de høje 
rygge og vinduerne i kupéerne 
rasler og ryster nøjagtigt som de 
gjorde for en halv snes år siden. 
Toget kører også med den samme 
stilfærdige ro som altid…der er 
ikke noget at jage efter: Stand-
ser ikke før Kastrup. …Overalt 
vækker det rygende, piftende tog 
opmærksomhed. Folk vinker fra 
gårde og veje..
 Det var dog kun 10% af person-
befordringen, der i de første år af 
besættelsen foregik med tog. I lø-
bet af de næste par år blev brænd-
slet dårligere og dårligere, og det 
medførte mange forsinkelser og 
dermed klager. En anden klage 

gik ud på, at det dryppede fra loftet. 
Driftsbestyreren forklarede dette på 
et bestyrelsesmøde således:
 ”Driftsbestyreren erklærede, at 
vognene ikke var utætte, og når 
det dryppede fra loftet, skyldtes 
det passagerernes udånding, der 
fortættede sig til vand og dryppe-
de ned.”! 
 Fra 1. februar 1945 blev det i en 
periode forbudt at køre lørdag og 
søndag både med busserne og to-
get p.g.a. af mangel på brændstof 
og dæk.
 På banen mærkede man også 
den tyske besættelsesmagt på 
andre ubehagelige måder. Ved 
Tømmerup Station skulle værne-
magten bruge et stykke af stati-
onspladsen til en feltjernbane fra 
Tømmerup Station over Magleby-
lille til Dragør. Denne bane blev 
i maj 1944 årsag til, at to gårde 
i Maglebylille brændte, den ene 
nedbrændte helt. Brandårsagen 
skyldtes at feltjernbanens persona-
le en sen aften havde fjernet røg-
spjældet på lokomotivet for at få 
større fart, og flammerne fra skor-
stenen havde antændt stråtaget 
på den ene gård, som lå tæt ved 
banen. Herfra sprang flammerne 
over gaden og antændte den an-
den gård. 
 I maj 1940 fik banen besked 
på gennem generaldirektora-A
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tet for statsbanerne at indgå ”En 
ordning af betalingen for vær-
nemagtstransporter”. Hvad den 
præcis gik ud på, fremgår ikke 
af banens arkiv. I 1944 måtte ba-
nen endvidere leje et lokomotiv 
ved Hillerød - Hundestedbanen til 
”særlige transporter for værne-
magten”. Man ville dog forsøge at 
få statsbanelokomotiver til disse 
transporter, og i stedet benytte det 
lejede lokomotiv i banens øvrige 
trafik. Samtidig var der oprettet en 
overenskomst med værnemagten 
om særtogskørsel med arbejdere 
mellem Amagerbro og Tømme-
rup Station. I overenskomsten var 
inkluderet en opsigelse - sandsyn-
ligvis tidsbestemt - men den ville 
værnemagten ikke godkende. 
 Kort tid efter ønskede værne-
magten, at særtoget skulle køre helt 
til Dragør. Banen ønskede at denne 
togafgang skulle indføjes i kørepla-
nen, fordi man herved kunne spare 
busafgange. Men man afventede 
ministeriets godkendelse. 
 I 1944 nedsatte udenrigsmini-
steriet leje af en borgerstue for den 
tyske værnemagt på Amagerbro 
Station fra 100 kr. til 30 kr. I 1944 
udstedte værnemagten endvidere 
et forbud mod at køre med det sid-
ste aftentog.   
 I 1950 fik Amagerbanen en 
skrivelse angående banens omsæt-

ning under besættelsen fra Revisi-
onsudvalget for tyske betalinger.  
 Udvalget var blevet nedsat for at 
undersøge de virksomheder, der 
havde haft økonomisk samarbejde 
med tyskerne, og myndighederne 
kunne kræve ekstraordinært store 
fortjenester tilbage. Hvad der stod i 
skrivelsen, fremgår ikke, men den 
blev taget til efterretning af be-
styrelsen, og har vel næppe derfor 
haft økonomiske konsekvenser.  

FRIHEDSKAMPEN 
OG BANEN
Besættelsen kunne også mærkes 
på andre områder. En af banens 
ansatte havde under sin nattevagt 
på remisen ved Amagerbro fået 
et ”nervechok” fremkaldt af en 
luftalarm, og han var sygemeldt i 
længere tid. En noget mere alvor-
lig hændelse skete, da en kontorist 
ved banen, T. Nyholm, i 1944 blev 
taget af Gestapo.
 Den 6.marts 1945 eksploderede 
en bombe i en jernbanevogn, der 
var fyldt med våben ved Amager-
bro Station. Tre tyske soldater blev 
såret og 2 godsvogne beskadiget 
og en lang række ruder i lokomo-
tivremisen, og i personvognene 
blev knust. Den 27. marts samme 
år var der sabotage mod Langebro. 
Målet var at ødelægge mekanismen 
i broen, så skibene i Sydhavnen blev 
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forhindret i at sejle. Bropersonalet var 
informeret om sabotagen, og trafi-
kanter på vej over broen blev advaret 
af en højtalervogn. Trods dette om-
kom en mand. Denne sabotage fik for 
en tid følger for Amagerbanens gods-
trafik, der blev indstillet til og fra  
København.   
 Ifølge en overleveret historie 
kørte et lokomotiv på Amagerba-
nen ind i et fly der ville krydse ba-
nen ved Dragør. Tyskerne mente 
de havde fortrinsret og toget skulle 
have holdt tilbage. Ingen af disse 
episoder er omtalt i den lokale 
avis.

MED DAMP TIL DRAGØR
Klaus Rifbjerg udgav 1965 digt-
samlingen Amager Digte. Heri er 
et digt om forfatterens barndoms-
oplevelser med banen i besættel-
sesårene, bl.a. følgende vers:

Læg mærke til at det var et tog
med lokomotiv.
I olie - og strømfattige tider
kørte vi med damp over Amager,
det fjerne bag - amager
med station på Øresundsvej, Itali-
ensvej og endelig Kastrup,
hvorfra vi begav os ind på
FORBUDT OMRÅDE.
 Amagerbanen kørte igennem
den afspærrede lufthavn,
og der sad vi med vores okkupa-

tions-lider og spiste camouflage-
net, grinede af de primitive forsøg
på at gøre et bombemål
til en fredelig landsby
og åndede lettet op
når vi uskadt var igennem det 
hele og St. Magleby lå indenfor 
sikker rækkevidde.        

BEFRIELSE  
OG INDSKRÆNKNINGER
Efter befrielsen havde banen sta-
digvæk særtransporter, bl.a. man-
ge afgange med tyske flygtninge 
til lejren på Kløvermarken og til 
de allierede tropper i Lufthavnen.  
 En tidligere arbejder ved banen 
fik ansættelse som portør, selvom 
han under en ”C.B. tjeneste havde 
fraterniseret med tyske flygtninge” 
og for dette fået 40 dages hæfte.  
 
Busdriften blev forøget i takt med 
at man fik tildelt dæk, og man 
indskrænkede togafgange med 
passagerer, og regnede med at 
indstille det sidste, når forsynin-
gen af dæk var normal igen. 
 Fra trafikministeriet kom i 
august 1945 en henvendelse an-
gående nedlæggelse af banen fra 
Kastrup til Dragør, da lufthavnen 
skulle udvides. Banen kunne dog 
forvente et erstatningskrav fra en 
af de største kunder, Jens Villad-
sens Fabrikker, også selvom man A
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eventuelt i stedet for toget indsatte 
lastbiler til godstrafikken. Fabrik-
ken bad banen om hjælp til at for-
søge at bibeholde sporet mellem 
Kastrup og Tømmerup eventu-
elt som et sidsepor til transport af 
gods. Men nedlæggelsen af stræk-
ningen blev ikke realiseret i første 
omgang. Der var på samme tid 
debat om DSB helt skulle overtage 
Amagerbanen, men det indebar 
også busdelen, som banen ikke 
ville afstå. Passagerbefordringen 
med tog ophørte dog på banen 
pr. 1.9 1947 og banen fik endelig i 
1949 lov til at sælge personvogne-
ne af Trafikministeriet. 

JUBILÆER
I 1947 var der tre 40 års jubilarer, 
stationsforstander Kure i Dragør, 
stationsmester Skarving samt Jo-
hanne Larsen, Tømmerup Station. 
Johanne Larsens mand, stations-
forstander O.P. Larsen, var død i 
1944.  Johanne Larsen fik kun det 
halve i gratiale af hvad de to an-
dre jubilarer modtog. Hun havde 
efter sin mands død fået lov til at 
blive boende i lejligheden i stati-
onsbygningen.    

GODSTRAFIKKEN
Godstaksterne blev hævet med  
40 % i slutningen af 1940́erne, og 
det fik Det Danske Petroleumssel-

skab ved Kastrup Havn til at rea-
gere. Det lykkedes for selskabet at 
få nedsat taksten fra 2 kr. pr. vogn 
til 1 kr. pr vogn fra Kastrup Havn 
til Kastrup Station såfremt, der 
var tale om mindst 300 vogne pr. 
år.  Benzin til banens eget forbrug 
kunne fragtes gratis. Myndighe-
der og lufthavnen lagde i 1950 
stadigvæk pres på banen for helt 

Cornelius Madsen fører et lille motordrevet lokomotiv, 
kaldet Muggebikken, på Dansk Svovlsyre- og Super-phos-
phatfabriks spor på fabrikkens område. Foto:1929
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at få lukket strækningen mellem 
Kastrup og Dragør, da lufthavnen 
skulle udvides. Banen sendte en 
forespørgsel ud til de største kun-
der af godstrafikken. 
 Trafikken omfattede i 1949 
ca. 2940 vognladninger om året. 
Virksomhederne var absolut inter-
esseret i banens drift, da meget af 
det gods, der blev sendt med ba-
nen, ikke kunne sendes med last-
biler. Det drejede sig f.eks. om syre 
i såkaldte krukkevogne, tjære, sto-
re maskindele, benzintanke m.v. A
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Mange af virksomhederne var an-
lagt langs banen, fordi der fandtes 
sporforbindelse. Det fremgik af be-
svarelserne, at det ville være kata-
strofalt for flere af disse virksom-
heder, hvis banen blev nedlagt,.  
 Desuden ville de protestere mod 
banens nedlæggelse og kræve 
driften fortsat. Banen lovede derfor 
at henvende sig til trafikministeri-
et igen.

Amagerbanens persontog på strækningen mellem Kastrup og St. Magleby.
Foto: Vagn Jakobsen, 1935
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AMAGERBANEN 
Jernbane fra Amagerbro til 
Dragør, 12 km. lang, 1. or-
dinære afgang den 17.7. 1907. 
Persontrafikken indstillet 
fra 1.4 .1938 til 5.5. 1940, 
genoptaget 6.5.1940, nedlagt 
igen fra 1.9. 1947
Godstrafikken Tøm-
merup - Dragør nedlagt 
1.5. 1957. Kastrup-Tøm-
merup nedlagt 1.7. 1957. 

Banen blev ”stillet i bero” i 
1994. Metroen til Lufthavnen. 
Den 28.9. 2007 indvies 
Metroen på strækningen 
Lergravsparken- Lufthaven i 
traceet fra den gamle Amager-
bane. Kronprins Frederik vil 
”klippe snoren”.
En model af Amagerbanen kan 
ses på udstillingsstedet Plyssen, 
Amager Strandvej 350, 1. sal.

LUKNING I TO ETAPER 
Efter flere års debat og forhand-
ling, opnåede banen i januar 1957 
en udsættelse til 1.5. af de ellers 
fastsatte frister for ophør af drif-
ten mellem Tømmerup – Dragør 
og 1.7. mellem Kastrup og Tøm-
merup. Endvidere havde man fra 
banens side fastholdt, at luftfarts-
myndighederne skulle ekspropri-
ere hele strækningen og betale 
Amagerbanen en erstatning.  
 Allerede i juli var sporet mellem 
Kastrup-Dragør taget op og en del 
skinner og sveller solgt, mens re-
sten blev oplagret. I stedet oprette-
de Amagerbanen en godsrute med 
lastbil til Dragør. Det varede til 
1968, hvor godstransporterne var 

faldet så meget at det ikke længe-
re kunne løbe rundt.  Endelig den 
1. oktober 1974 blev Amagerbanen 
en saga blot, da De Danske Stats-
baner overtog jernbanen, mens 
busdelen samtidigt blev overtaget 
af Hovedstadens Trafikselskab. 
 I 100 året for Amagerbanens 
fødsel åbner metroen på stræknin-
gen Lergravsparken - Lufthavnen i 
traceet efter den gamle bane. Me-
trostationen i Kastrup er anlagt 
ved siden af den gamle Kastrup 
Station, der er den eneste stations-
bygning, der er tilbage i Tårnby 
kommune. Bygningen blev overta-
get af Tårnby Kommune i 1974.     
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