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Amogerbonen
lndledning
Den 17. juli er det 100 ir siden det
forste ordineere tog pa Amage$a-
nen blev sendt af sted fra Amager-
bro Station. Forud var giet adskil-
lige 6r, hvor forskellige planer for
en jembane pA oen var blevet
Aemlagt og forkastet.
Forst i 1905 blev "Lov nr. 43 om
Meddclelsc af Eneretsbevilling pd
Anleg og Drift af en Jembane pi
Amagel' vedtaget.

Planl@gning
I loven star bl.a. :
"S J Regeringen bemyndiges til for
ttdsrummet indtil L januar 1995
at meddele eneret til ankeg og
drift af en jembane, der udgdr ft'a
et punkL i nterheclen a,f Ama-
gerbrogade, berorer Kjobenhatns
Grundejeres Renholdningssel-
skabs Station ved KlgvermarL,sve-
jetr fores o\rer Kastrup til et punkt
ved Maglebylille i nterheden af
Hovedlandetejen og ettenluell

lbrts@ttes orer Store Magleby til
Drugor."
Grunden til at linjcforingen korte
omkring KlovermarkeD var fol-
gende:

I(sbenhavn havde fiet lost ct deli-
kat problem ved, at der i 1898 var
blevet oprcttet en pumpestation pa
Amager, hvorfta latinen fta Ko-
benlavn krliLne pumpes ud i Kon-
gedybet. Fra denne station kunne
man i liemtiden kore lat nen med
tog ud til bondeme pi Amager og
Sjaelland, der benyttede den som
godning. Det var netop disse for-
hold, der var rned til at sette gang
i Amagerbaneproj ektet.
Da lovforslaget blev droftet havde
dennc hansport fiet forhandlin-
gerne til at ttckkc i langdrag, for-
di man var bctonkelig ved, at ba-
nen bdde ville have persontog og
ftagt af latin. Et medlem af rigs-
dagen havde spurgt om folk skullc
kore pa mogleessetl
Der kom da ogsi allcrcde i 1908
lbrbud mod at udveksle tutnder,
ndr der var passageftog pA Ama-
gerbro station.
Der var allerede nedsat en lokal-
komit6 i 1903 for den projekterede
bane, og den bestod af reprasen-
tanter fra oen, der havde interessc
i en bane pA Amager. Det var
gdrdejere, virksomheder og grund-
ejere. Amagerbondeme ville geme
have latdn sendt ud til godning af
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markeme og scnde kirl ind til tii
havnen t i l  ckspoft. F brikkcme
havclc l igeledos intcrcssc i  bancn
al hensyn t i l  transpor-l  al varcr og
riisk)l'fer. og dc store grundcjcrc
onskcdc at sir lge parccl lor. Passa-
goflfansportcn havde j lo|stc om-
gang ikke dcn hojestc pdoritct.
Dragor onskcdc ikkc at delttge i
Ii)rstc omglng, sclvom byen kun-
nc viEre mcsl intcresserct hcri, da
lnan ibmododc at der vi l lc korn
lnc nlangc lul isler t i l  b)cn rned to-
got.

Mangc hcboere pi ocn gik el lcr
cykledc t i l  arbejcle, cl lcr dc, clcr
havde riild, log cn bus.
Bancns l jnioloring t i lgodcsi i  ov-
rist kun Ostumager-

Finansier ing og
forventninger
Bancn f ik ingen slottc f ia stalen.
si dcr skullo skaff'cs dcn nodvcn-
dige kapit l  gcnnc sit lg af aktior
hos de dcltagcnde komrnuncr. gi-
vatc sainl virksomhcdcf-
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Dragor bcsluttede sig endelig at ga
med i projektet i februar I906, da
man indse de okonomiske f-ordele
der le i at toget kunne bringe turi-
ster til byen.
Selvom Staten ikke deltog okono-
misk skulle banen soge om lilla-
delser vedrorende taksterne pA
gods og passagerenransport.
Det hjalp endvidere pi finansierin-
gen, at lodsejeme langs banen io-
vede at tegne aktier lbr de belob
de ellers skul1e have i eNtatning.
Kolniteen henvendte sig til fabrik-
keme pi oen tned foresporgsel
on.r, i hvilket omfang lbbrikkeme
kunnc forvcntos at l&gge beslag
pa banens trafik med hensyn til
gods. Det viste sig at have et bety
dcligt omfang.
Man forventede arligL:
8000 tons latdn
8000 tons kul i vognladninger til
fabrikkeme
30.000 tons kalk, stcn, godnings-
enner gronrsaSer m.m.
Persontrafikken var lnan mere
usikker p5, men man regnede ned
220.000 passagcrcr om Arct, da
Dragor gik med, regnede man med
at tallet blev betydeligt stone.
Dragor kobte for 60.000 k. aktier,
St. Magleby tegnede sig lbr
70.000 kr., TAmby lor 100.000 kr.
Den endelige p1anl&gning kunne
gi i gang, da finansicringcn synes

at vaere pi plads ved hjaelp af akti-
(]r og lan.

Linjefsring, stationer
og materiel
Amagcrbancns rutc blcv som
nirvnt lagt pi ostsiden afoen fo$t
og Aenmc,st lbr at tilgodese indu-
strien, si fabrikkeme kurure kobe
sig til sidespor.
Banel skulle ligge nellem 200 og
300 mctcr lia Amager Strandvcj
for at gnistcr fra lokomotivcmc ik-
kc skulle kunne antrende de hudt-
magasincr, dcr stadig 16 langs
Strandvejen.
Stationen ved Arnagerbro skldle end-
videre opllres i bindingsverk, da
grunden her li indenfbr Kobenharns
dolarkationslinie, hvor nan ii<ke
mdttc opfiarc bygninger i gmndmur.
Banens llcngdc var ca. l2 km.
Det oprindelige trinbrlet ved Syre-
vej blev allerede i 1908 erstattet af
en station, da Dansk Svovlsyre-
og Superphosphatfabrik ydede ba-
ncn ct lan pA 20.000 iDod. at tra-
fikken pi fabrikkens sidespor fo-
regik uden rangerafgili og med
ncdsat botaling pA fragt. Sidespor
var dcr cndvidere til Kastrup
Llar.n, hvor der ogsi 1A et storre in-
dustrionrade samt ved Tommerup
Station, hvor der blev anlagl 10 1'a-
briksspor.
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Der blev bygget stationer ved
Amagerbro, Oresundsvej, Engvej,
Syrevej, Kastrup, Tammerup
Magleby og Dragsr.
Alle stationer blev tegnet af Stats-
banem€s arkitekt, Heinrick C.
Wenck. Stationeme i Dragor og
Kastrup var identiske, det samme
gjaldt Tommerup og St. Magleby,
dog var der ved Tsmmerup statiol
en vejerbod, hvor vognene med
Srsnsager kunne vejes og afgiften
derefter beregnes. Et tdnbr,et ved
Saltvaerksvej havde veret pe tale,
men blev ikke realiseret.
I 1907 var der strejke blandt sned-
keme ved opfsrelsen af Amager-

bro Station, og det forsinkede eb-
ningen afbanen.
Der blev bl.a. indksbt skinner hos
DSB og tre lokomotiver fia Nyd-
qvist og Holm i Trollhettan, mens
I truckvogt, 2 andenklasses og 6
lukkede treklasses personvogne,
samt 6 lukkede og ll abne gods-
vogne ble\. heDtet fra Scandia i
Randers.
I to afbagagevognene var der ind-
iettet kupeer for rejsende med
hundg.
Hele anl@gget kosted€
1.300.000 kr.

KAI Har til afgang ned Amagerbane s tog ved Tomnterup Station. Stationsfor-
stander Ole Larsen med der srore rkeg og sonnen Gcorgved si.ten al.
1920'erne
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Ansatte
Banens ledelse fik kontor pA Ama-
gerbro Station og driftslederen var
C. F. Kj aer.
Der var stationsforstandere ved
Amagerbro, Kastrup og Dragdr.
Ved Oresundsvej, Torrnerup og
St. Magleby blev der ansat ekspe-
ditricer, som man kaldte stations-
bestyrende. I Tommerup var Jo-
hanne Larsen ekspeditrice, men
hun kunne ifblge baneas beslur
ningsprotokol ikke ligefrern sigcs
at vlere stationsbestyrende, da
hendes mand, Ole Peter Larsen,
"besdrger stationens styrelse, nAr
han er hjemme, men da han i mere
end halvdelen af dagene anvendes
som togfsrende konduktor, kan
man med fuld fojc anse hende for
mere assistcrcnde manden."
Pd de ovrige stationer assisterede
ekspcditicernes mend ogsi deres
koner, men i mindre grad encl i
Tommerup.
Udover disse blev der ansat 4 por-
torer,4 konduktsret I overbane-
lbrmand, 1bancformand, I loko-
motivforer, 5 fyrbodere og I pud-
ser,
Banen skulle i starten havc 8 af-
gange hver vej pi hverdage og 13
pi son- og helligdage, "da bebo-
e 1e ?A Amager var vante til goale
vognlbrbindelser. "

Forbindelsen ind til
Ksbenhavn
Fra start var der diskussion om
taksteme ved overflrrselen af gods
fra Amagerbanen til Kobenhavns
godsbanegdrd.
Foruden banen protesterede ama-
gerbondeme og fabrikkeme over
for hoje takster i henholdsvis land-
brugsministeriet og handelsrnini-
steriet i 1910.
Amagerbanen skulle vederlagsliit
ovedbre alt ekspresgods, ilgods,
fiimerkepakker og delvist letfbr-
deervelige varer mellem Koben-
havns personbanegird og Ama-
gerbro, og det mcntc man fra ko-
miteens side, var hclt urimeligt.
Bsndemes klage lod siledes:
"Med den nuwerende hoje takst
tvinges vi i scerlig de cir, hvor kd-
len er i lar pris, til at elierkomme
eksportorernes Jordring om at le-
vere kdlen pr vogn i .frihavnen,
hvor vi oJie md holde i mange ti-
ner, fortnden vi fdr vor kdl afles-
sel og undersogt og dette volder
os scerlig, ndr k,1len derefier kas-
seres, et stort spild aJ Iid og krcef-
ter, der ville hnne undgds sd-
Ji.emt taksterne tillod at beny[Ie
banen, og det vil bevirke at kdlav-
len pd Amager Ji'emovet I gd til-
bage."
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Hebet om at banen skulle blive en
realitet fik en lecser til at indsende
l'olgende vers til Amager Avis ija-
nuar 1905

Amagerbanen
Mel: P@reralsen
Nu kommer banen hillemencl
1ju! Hror skal den skere
Den vil Jbrandre stillingen
Det kan sgu genle vere
Ilvor herJbr var stille ly
S$,der op en villaby
og vi bli'r aldrig sikker
It'or clisse her fabrihker

I Iarlkonrel selger lNer
anden borl

- Jbr det gi'rjo penge
og gcerne dem sohl sidcler hdrdt
det kan vi nasten ta.nke
jorden gdr sd hoj i pris
s@lgcs bedst i alenvis
Del er no'et der kan klodse
Det nenerjeg sgr,r ogsd.

I'Ielst stationel wd ltver by
Se det kunne jo passe
Anvgerkoner fiks og kt1,
Vil sig rigtig gasse
Med radiser gulerod
Og persille kruset god
Kor den lige ind pd tor'ret
Ihor den aldrig fbr lnr vorret

Ilvor eksporten vil gA frem
Kilen gdr direkte
SkaJfer os moneler hjem
Og hvad der er vigtig
Renovcttion ri holder fat
dygtig lcraftig helst fra nat
dex driverfrem, hvad der smager
alle de gronne sager

Dog lad os low lidt e dnu
Bare bare drcmme
Skont den nye Langebro
Klaver tle stterke stromme
S a fAr vi en banelur
Ilenover Ama'er som cler dur
Det |ar dog rurt i grunden
Gik den til Kongelunden.

Fsrste togafgang
Det var pressefolk og andre sar-
ligt indbudte der kom til at ksre
den l'olste tur med banen torsdag
den 11.7.1907. I Amager Avis
stod flg. om turen:
"Man modtes kl. l0idenorigi a-
le |entesal, der er dannet af en af
Holmblads gamle Jitbrilts bygnin-
ger ved Amagerbro... Under./bto-
gra.fers krydsild saue toget sig i
bevcegelse-
Med stor i leresse besd pressen
det hele og gl@dede sig ojeksyh-
ligt over den smukke tur gennem
det frodige Amagerland mecl clel
bld sund son .flankerentle bag-
grund".

J u n i  /  j u L i  2 0 0  7



Man spiste iokost pe Dragsr
Strandhotel hvor der blev holdt
lbrskellige taler og lovprisninger
afbanen og dens initiativtagere.
Efter frokost gik man en tur i Dra-
gors sn.evre og hyggelige gader.
Dragor Sobad indbod gaestefle til
en tur i bolgen bli, men kun fA tog
imod tilbuddet.
Toget afgik med et kvarters foi-
sinkelse "Men det var pressens
slq,ld."
Da Amagerbanens forste ordinaore
afgang den 17. juli fandt sted, var
det uden den samme festivitas,
hvilket skuffede mange passage-
rer, men turen var gratis og 27.000
benyttede lejligheden til at komme
med pA denne forsle ordineere tog-
!ur.

Persontrafikken
Persontrafikken blev en storre suc-
ces end ventel, hods lirserbreve i
lokalaviseme om Ibr hoje takster.
Fra juli 1907 ti l  medio oktober
havde der virret 116.400 rejsende
med banen. Der var dog stadig di-
skussion orn taksteme. Der var bl.
a. lbrclag om rabatordninger lbr at
arbejdere ogsi kunne fi rdd til at
rejse med banen, en abonncntsord-
ning kom da ogsi i stand.

Efter l. verdenskrig var der I mil-
lion rejsende irligt, hvilket nrd bc-
legnes som en suoces.

Motorvogne til bane
Den 10. april 1923 blcv cn ny ir1-
vestering til bancn presenteret.
Det var en benzindrevet rnotor-
vogn med 50 siddepladser inde i
vognen og 16 stepiadser. Vogncn
kunne kore 45 km i timen og skul-
lc, hvis dct gik godt, have f'olge-
svend af et par mere.
Banen kaldte clen {br M.l men dct
var for keldeligt mente Ekstrabla-
det, si efter en konkurence i avi-
sen blev den dobt "Den lyvende
IIollcznder". Andre forslag var
Guleroden, KSlhovedet og Gisen.
Det sidstc rnente man ikke var si
godt da man med dette navn ville
insinuere at nyerhvervelsen ville
vralte sindigt afsted.

Nyt trinbr@t
I 1927 blev der etableret et lrin-
bret vecl lullhavncn, da lufthav-
nen var en turistattraktion og der
her ofte var llyvestaevner. Her var
et skilclerhus der havde billctsalg
pi son- og helligdage.
Peer Thomassen fofiilller at beuren
havde meget fomojelse af dette.
Den dag Charlcs Lindbergh gen-
nemlbne sin flyvning fra Amerika
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Amdgerbane s trilibftet wd Ltfihdnswj. De ma ge passagerer har vpret tll

Jlyrestzv e i lufthdt'nen ijutli 1932 .

til Europa troede mange danskere
at han viile lande i l(astrup, sd
mange drog med bancn tii luff-
ha\.nstrinbracttet.
Men rygtet taltc ikkc sandt sa folk
vcndte tilbage til Kobehavn. Dette
gentog sig et par gange, sa Ama-
gerbanen blev beskyldt for at havc
sat rygtet i gang. Mon det benrg-
tede banen, der hermed fik en
uventet passagerer tilstromning.
Kastrup Station har vi tidligere be-
skrevet sidste er, men her fofiaeller
Pcer Thomassen 1lg. om Kastrup
Station i 1920'eme:
"Kastrup station inponerede mtg
som dreng. Stor howdbygning,

godselrspediti.o4 Lessepor, kran
og et mystislc spor, der gik ud mod
vanclet. Der havle persontogene
ikke noget at gole, Jbr det var hav-
nebanen. Der hatde t banens .t'br-
ste dr |elet farsogt med gennem
gdende billetter fra Amagerbro til
Salthalm i hdb am, at postbdden
Kastrup-Saltholm skulle blive en
turistrute, me deL bler ingen suc-
ces, for hvad skulle man dog der
efer? Der skulle altid mange af
og pd i Kastlup, og godsvogne var
der abtd at kigge pA."
I forhibning om at passagerer til
Kastrup ogsi behovede ovemat-
ning samt mad og drikke blcv der
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i 1923 opfsrt et jembanehotel i
Ssvang 4116, der mi have haft
sogning for i 1928 blev hotellet
udvidet.
Han forteller videre om Tomme-
rup StatiorL hvor ovenn@\,'nte Ole
Larsen nu var stationsforstander:
"Pd Tommenrp Station sd ti ger-
ne efter "Fredeik den Vll". Del
var den joviale stationsmesteL
htts store skeg harde givet ham
l,,e lenavnet.
Der var ikke sd farlig mange rej-
sende til og Ji,a Tafimerup, meh
som godsstatiotr rat den i mange
dr bedre end Kastrup. "
I ovrigt klagede en l@ser fra
Maglebylille over, dels at det hed
Tommerup Statiori da den la pe
Maglebylillejord, og dels at der
var alt for langt for landsbyemes
beboere til stationen.

Harvark og
sammenstsd
I 1920'eme blev der begiet her-
verk mod banen af et par drenge
der havde taget skruer ud af et par
skiftespor.
Pe et senere tidspunld havde en
ukendt smidt en hawe pi skinner-
ne. Begge dele blev opdaget i tide,
si en ulykke blev afvaerget.
Men da en lastbil i 1921 skulle
passerc overskeringen ved Ore-

sundsvejens Station gik det galt.
Fsreren af lastbilen havde set at
toget holdt med dampen oppe ved
stationen, men ikke et tog der kom
fta den modsatte vej, sd bilen ksr-
te ind i lokomotivet. Ingen menne-
sker kom til skade men men last-
bilen blev odelagt og lokomotivet
afsporet.
Sagen endte ved hojesteret hvor
banen vandt sagen og fik erstat-
ning. ",€rbodigst" (journalist Vig-
go Barfoed) skrev i den anledning
et par vers i B.T.
Et afdem lyder:
Sd blev det pdbudt med del samme
At far md ej pd sporet gd
Hvis toget skulle fAret ramme
Sd kunde toget slemt sig sld
Desuden blev det piibud givet
At born der v(elter lo'motivet
Vil meget strenge boder fii.

...forts@ttelse folger
i naste nummer

';li'
6lemmer du
holder sommerf erie
indtil ougust, o9
dnsker sine le.sere
en ?igtig god sommer.
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