
LOKALARKIVET:
En kystlinje er ikke
ensbetydende med en
strand. Således heller
ikke Øresundskysten,
hvor Amager Strand-
park blev officielt
åbnet for publikum i
1934.

Amager Strand - som også den
første hed i daglig tale - kan
trods sine kun to km deles op i
flere afdelinger: Ud for Øre-
sundsvej lå badeanstalten salig
Helgoland, og derfra mod syd
kom der både sandstrand og
græsplæner. Ved Italiensvej
blev strækningen skåret igen-
nem af det åbne regnvandsud-
løb, men fortsatte med sand,
græs og spredt bevoksning ud
til næste kanaludløb ved
Svend Vonveds Vej. Det sidste
stykke bestod af enorme
græsplæner, de senere Tiøren
og Femøren.

I årenes løb blev der pumpet

kolossale mængder sand ind
på stranden, og alligevel skulle
man »halvvejs til Sverige«, før
vandet nåede en til livet. Van-
det tog sandet med sig ud igen
når det stormede, indtil man i
1949 byggede et lavt bolværk i
næsten hele strandens
længde. Stykket fra fortet og
ned til Kastrup var derimod
sikret med store kampesten til
beskyttelse af denne
stræknings asfaltpromenade.

Badebroer var der mange af,
og mange forår måtte der byg-
ges nye, fordi isskruninger
havde ødelagt dem fra sidste
år. Nogle år var der rækværk
langs kanten af broen, som
man kunne holde fast i for

ikke at glide på de våde bræd-
der. For enden af Kilometer-
broen hængte man sit håndk-
læde op, mens man stod på
svuppende kokosmåtter, før
man trådte ned ad trappen.
Andre gange forcerede vi
blæretangen og gik i vandet ud
fra bredden. Mange brugte
somrene som stamgæster på
Helgolands bræddegulve og
bassiner. Syrebroen, en lille
platform ude ved Syrefabriks-
vej, var kun for svømmere,
fordi vandet dér var tre meter
dybt.

Adskillige sæsoner var van-
det så forurenet, at al badning
blev frarådet og vist endda for-
budt. Så blev der endelig ryd-
det op, og i de seneste mange
år har vandet hørt med til Dan-
marks reneste.

For 60-70 år siden var den
vand- og strandglade befolk-
ning noget mere blufærdig i
sin optræden end i dag. I
1930’erne var det ikke ualmin-
deligt, at også mænd var iført
badedragter med skulderstrop-
per. Omklædningen foregik i
et af de utallige høje, smalle en-
personstelte eller ved udøvelse
af utrolige kropsvridninger un-
der en badekåbe. 

Hele familien tog på søn-
dagsudflugter til stranden. Vi
halvstore børn - når vi ikke le-
gede i vandet og talte 10-20-30
- spillede minifodbold på en
flad bane i sandet. Vores spil-
lere var indsamlede pinde fra is
og bolden en kugleformet kap-
sel fra en mælkeflaske. Mellem
de solbadende, idet de skub-
bede deres tunge kassevogne

foran sig, gik ismanden og
avismanden og falbød ispinde,
kandiserede æbler, B.T. og Af-
tenbladet Søndag. Der var in-

gen slikkiosker og livreddere
dengang, kun toiletbygninger
og samaritvagt. 

Men i 50’erne lå der et po-
pulært dansested ved navn
Strandpavillonen (kaldet
Strandgrisen) med bar og juke-
box ved gangstien over for Ita-
liensvej. Desværre ned-
brændte den i 1961, men der
er stadig ar efter den i form af
betonfundamentet, hvor der
nu står bænke og en stor fæl-
lesgrill. 200 meter derfra i en
gryde nær Strandbo-broen var
det at artiklens forfatter, efter
at have sjælet til Bobby Darins
»Dream Lover« i en time, en
julinat i 1959 mistede sin
uskyld til en smækker hav-
nymfe.

Den gamle Amager Strand-
park ligner endnu sig selv, bare
uden bare mennesker. De er
alle søgt ud til den nye fancy
strand som ligger og stråler
som en sand Kystens Perle. 
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Stoffers
AUTO SHOP

Alt i
• Skader
• Pladearbejde
• Service

Møllevej 6         32 53 35 09
(VW Speciale) Rep. af alle bilmærker

Køb og 
salg af 

brugte biler

DÆK LAVPRIS
Str. Vinterdæk Helårsdæk Good Year Michelin
175/70x13 T  . . .400.- 360.- 369.- 450.-
185/65x14 T  . . .500.- 460.- 459.- 559.-
195/65x15 H  . . .550.- 550.- 600.- 729.-
195/50-15 V  . . .580.- 520.- 550.- 650.-
205/55-16 V  . . .800.- 750.- 850.- 999.-
Incl. moms, montering, miljøafgifter og afbalancering. Gælder også alu-fælge.

Spaniensgade 7-9 - Tlf. 32 58 30 31
OBS! Indkørsel tl Spaniensgade fra Frankrigsgade.

Åbent: Mandag-fredag 9.00-17.00

Har du midlertidigt brug for opbevaring af dine ejendele 
City Self-Storage tilbyder rene, sikre, opvarmede og let tilgængelige 
opbevaringsrum i en størrelse der passer til dit behov. Du får din 
egen personlige adgangskode til anlægget og får dit eget 
personlige rum, hvor kun du har adgang. Ring og aftal 
en fremvisning idag!

City Self-Storage tilbyder også et stort udvalg i flyttetilbehør,
så dine ting beskyttes bedst muligt under flytning eller 
opbevaring. Vores medarbejdere er altid klar til 
at yde rådgivning om hvorledes du bedst beskytter 
dine ting.

City Self-Storage Sundby / Amager, Strandlodsvej 15, 2300 København S.

Tlf: 32577550 www.cityselfstorage.dk

Vil du have mere plads derhjemme?

Opbevaringsrum

299.-Pr. måned
fra

10 FLYTTEKASSER
FOR 75,-

Kom ind hos en lokal 
dansk virksomhed i 
Sydhavnen med gen-
vinding som speciale.
Vi har tid - og kaffe på
kanden.
Kontant betaling på 
vægten for private og 
for virksomheder.
Vi giver 1500 kr. for din 
skrotbil inkl. papirarb.  

Uniscrap A/S 
Fiskerihavnsgade 6
2450 København SV
Tlf.: 33 42 72 00

Gl. jern, metal & skrotbiler

www.uniscrap.dk            www.skrotbil.dk

Miljøcerti� ceret 
genvinding

Skrotbil. dk
Fiskerihavnsgade 6
2450 København SV
Tlf.: 20 12 01 84

Amager Strand i halvgamle dage 

Oven på betonplatformen til højre i billedet herover (1997) -
ud for Italiensvej - lå i 50’erne spise- og dansestedet
Strandpavillonen. I daglig tale kaldet Strandgrisen. Mellem
venner blot Grisen. Desværre nedbrændte den i begyndel-
sen af 60’erne.

Det var tider! Da der var omklædningstelte på Amager Strand, her omkring 1940.

ARKIVET

Lokalhistorikeren Jørgen
Grandt, skriver om Amagers
historiske rødder.


