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AMAGER
– den lysegrønne ø

FORORD

Amager er i disse år under forvandling. Siden midten af 1990’erne, hvor mange
store investeringer blev igangsat på øen, er Amager blevet et mere og mere attrak-
tivt sted at bo og at bosætte sig.

Folk uden for Amager har tidligere ofte set skævt til øen og rynket på næsen over
folk, der boede på Amager. Den tid er nu helt forbi.

I dag er Amager blevet til et in-sted, og det er ikke så mærkeligt, for Amager
rummer en mangfoldighed af attraktioner, som sammen med enestående natur-
oplevelser gør Amager til noget særligt.

Amagers centrale placering midt i Øresundsregionen, tæt på metropolen
København/Malmø og med sin udbyggede infrastruktur og forbindelser til omver-
denen fuldender billedet af en ø med uanede muligheder og perspektiver.

Ligesom i H.C. Andersens verdensberømte eventyr har Amager i sandhed gen-
nemgået en forvandling fra »Den grimme ælling« til »den stolte og smukke svane«.

Dette bogværk er en hyldest til Amager. En dokumentation af Amagers mange
herlighedsværdier fastholdt i et overvældende antal smukke fotos og med fyldige
kommentarer, der på informativ måde forklarer og giver baggrund for udviklin-
gen.

Et aktuelt kortmateriale viser, hvor alt det beskrevne findes, så læseren ubesværet
kan finde frem til stedet og efterfølgende opleve det hele »live«.

Bogen afsluttes med et større afsnit, som på letlæselig måde fortæller Amagers
righoldige og interessante historie, og sætter det hele i perspektiv.

Bogens undertitel »Den lysegrønne ø«, henviser til Amagers mange og store
grønne områder. I en gammel populær vise lød omkvædet »Jeg vil leve, jeg vil dø,
på min lysegrønne ø«, og denne holdning afspejles også i Amagers »nationalsang«
»Åh, Amagerland«, der afsluttes med omkvædet »Åh, Amagerland, ved den bøl-
gende strand, ser du her vil jeg leve, så længe jeg kan, Åh Amagerland«.

Hvis »Åh, Amagerland« synges på Amager, vil alle synge med på omkvædet,
hvilket giver udtryk for et sammenhold, som er stærkt på Amager. Det er lidt af
den samme oplevelse man kan få i Parken under landskampe, når Danmarks na-
tionalsang synges med omkvædet »Vort gamle Danmark skal bestå, så længe bøgen
spejler, sin top i bølgen blå, sin top i bølgen blå«.

Bogens systematik er bygget op omkring Margueritruten, som i 2010 er kom-
met til Amager. Margueritruten blev indviet af Dronning Margrethe II i 1991, og
er en angivelse af naturskønne veje i Danmark, hvor man kan opleve seværdig-
heder, friluftsliv og den smukke natur. Først i 2010 er Amager fundet værdig til
at indgå i Margueritruten, og i bogen følges ruten Amager rundt langs kysten fra
Knippelsbro til Langebro med mange interessante afstikkere ind på øen, samt til
øen Saltholm, der ligger tæt på Amagers østkyst og kommunalretligt hører til
Amager, som en del af Tårnby Kommune.

Turen Amager rundt er opdelt i fem sektioner med kortudsnit og et særligt af-
snit om øen Saltholm »Øresunds grønne prærie«, der ligger som et fredfyldt stort
område med en fantastisk natur, og med et enestående rigt fugleliv kun få kilo-
meter fra Amagers østkyst og det indre København.

Amager er en ø, og man kunne kun komme til og fra øen med skib indtil 1620,
da Christian den 4. anlagde en simpel træbro »Knippelsbro« til København for at
forbinde Amager og den nye påtænkte by Christianshavn med hovedstaden.

I dag er der hele 8 faste forbindelser mellem øen Amager og omverdenen: Knip-
pelsbro, Langebro, Sjællandsbroen, Kalvebod Bro som motorvej til Køben-
havn/Sjælland, Øresundsbroen som motorvej/togforbindelse via tunnel/bro til
Sverige, Bryggebroen som cykelbro/fodgængerbro mellem Islands Brygge og Fiske-
torvet, samt togforbindelse til København/Sjælland ved Sjællandsbroen og Metro-
forbindelse til København i tunnel under Københavns Havn ved Knippelsbro.

Amagers centrale placering tæt ved storbyen kan vel bedst sammenlignes med
Manhattan i New York, der også er en ø på størrelse med det oprindelige Amager,
før de store landvindinger fandt sted. Dog har Amager bevaret langt mere af sin
enestående natur, og København kan som den eneste hovedstad i verden prale af
at have en international golfbane kun ca. 4 kilometer fra byens centrum. Og ikke
mindst rummer Amager en international lufthavn ganske tæt ved Københavns
centrum.

I 2010 blev Margueritrutens smukke skilte opsat
på Amager. Fra Knippelsbro og rundt øen til Sjæl-
landsbroen kan man nyde de afvekslende indtryk
af historiske bygninger og den mest fantastiske
natur.
Margueritruten på Amager har en samlet længde
på ca. 35 kilometer, og den kan nydes såvel i bil
som på cykel.
Samtidig er Margueritruten et godt udgangspunkt
for at tage afstikkere til interessante seværdigheder,
som Amager har i rigt mål.

Amager ligger midt i Øresundsregionen. Med øens
centrale placering forbinder den via Øresunds-
forbindelsen Sydsveriges største by Malmø med
København.

Øresund er et af verdens mest trafikerede far-
vande og er det vigtige forbindelsesled mellem lan-
dene langs Østersøen og den øvrige verden.

Øresundsregionen »e SweDane Super Region«
er den eneste region i Europa, som dækker et om-
råde for to selvstændige lande. Med sine ca. 3 mio.
indbyggere er regionen et kraftcenter i sig selv.

På de fem detailkort over Amagers forskellige del-
områder er Margueritruten markeret med sym-
boler. Når man befinder sig på ruten, er den nem
at følge med mange skilte, der fortæller, hvornår
man eventuelt skal skifte retning.
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Amager Fælled og Kalvebod Fælled kan vel karakteriseres som verdens største by-
park, og af en anseelig størrelse, som er fem gange så stor som Central Park i New
York. Med sin enestående natur og en beliggenhed som begynder kun 2 kilo-
meter fra Rådhuspladsen, er Vestamager noget helt specielt med fantastisk natur
og dyreliv.

Også store skovarealer kan Amager byde på. Kongelundsskoven, som er blevet
mere end fordoblet inden for de seneste år, og de betydelige selvsåede skovom-
råder på Kalvebod Fælled »Pinseskov« og »Fasanskov« giver mulighed for fritids-
aktiviteter og dejlige naturoplevelser for Amagers befolkning.

Den nyetablerede Amager Strandpark på Amagers østkyst har givet Amager
ca. fem kilometer ny badestrand med det fineste hvide sand, og denne nye store
strand sammen med de mange badebroer på Amagers kyst giver mulighed for et
herligt sommerliv ved vandet. Havnebadet på Islands Brygge er i denne forbindelse
en enestående nyskabelse, som har givet genlyd langt ud over landets grænser.

Om få år i 2013 åbner en ny spændende attraktion på Amager »Den Blå Planet«
direkte til Øresund. Det er Danmarks Akvarium, som i helt ny skikkelse rykker
ind i et fantastisk bygningsværk, der vil give genlyd internationalt, og som utvivl-
somt bliver en af Danmarks største turistattraktioner.

De mest synlige forandringer på Amager er vel nok det store byggeboom, som
har fundet sted gennem den sidste halve snes år. Først og fremmest i den nye bydel
Ørestad, samt på Islands Brygge, på Holmen og ved Amagers østkyst. Samtidig er
der sket en omfattende byfornyelse i Sundbyområdet, som har skabt bedre og mere
tidssvarende boliger samt mere indbydende omgivelser for de mange beboere.

Selv om Amager i de seneste år har fået storbyens faciliteter på tættere hold, så
har Amager alligevel forstået at bevare sit særpræg og rødder til fortiden. Det
gælder den gamle fiskerby Dragør, som fortsat ligger velbevaret i sin maleriske
idyl, de gamle landsbyer Store Magleby, Tømmerup, Viberup og Ullerup samt de
mange veldrevne og velholdte gårde og marker på det sydlige Amager.

En anden attraktion ved Amager er de mange blomstrende haveforeninger, med
velholdte kolonihavehuse og glade beboere. På Amager findes mere end 10.000
kolonihaver, og det er den tætteste koncentration i hele Danmark.

Beboerne på Amager holder fast ved deres ø. De er ikke til at drive væk. Det er
ikke ualmindeligt, at familier bliver boende gennem generationer på Amager.
Børnene kan tage en afstikker over broerne, når de flytter hjemmefra, men vender
ofte tilbage og stifter familie.

Amager er på mange måder overskuelig. Det skyldes nok vandet på alle sider,
som gør, at man altid ved, hvor man er. Og dog rummer Amager et væld af steder,
som er ukendte for mange.

Bogen afsluttes med et større historisk afsnit »Fra Christian den 4. til Ørestad«
om Amager og Amagers udvikling gennem tiden.

Vi håber, at vor begejstring for Amager kan smitte af på læserne, både de som
har boet på Amager i længere tid, men som utvivlsomt kan finde nyt, som de ikke
var klar over, eller få genopfrisket noget de havde glemt – og ikke mindst for de
mange nye tilflyttere, som kommer til i disse år, og som kan blive bekendt med
Amagers vekslende ansigter og de mange oplevelser som naturligt følger med.

Ved redigering af bogen har det været nødvendigt at fravælge flere tusinde spæn-
dende, interessante og smukke fotos fra Amager om øens mange seværdigheder og
enestående mangfoldighed. Det åbner mulighed for, at læserne kan gå på opdagelse
og selv opleve øens charme.

Claus Ehlers

Christian den 4. har haft stor betydning for Amager. Han byggede bro til København og anlagde den be-
fæstede by Christianshavn på Amagers nordkyst.
Christianshavn blev snart den største by på Amager. Den blev selvstændig købstad i 1639, og først 35 år
senere i 1674 blev den indlemmet i København, som en del af den befæstede by indenfor voldene.




