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Bydelsatlas 

Bevaringsværdier i bydel og bygninger 1992 

Miljøministeriet 
A 

-00-0 Planstyrelsen 
i samarbejde med Københavns Kommune 



Forord 

Amager Bydelsatlas er resultatet af Planstyrelsens koltlægning 
og registrering afbevaringsværdier i de københavnske bydele på 
Amager: Sundby Nord, Sundby Syd og Vestamager, traditionelt 
kaldet Amagerbro, Sundbyeme og Islands Brygge. 

Bydelsatlasset beskri ver de bevaringsværdige arkitektoniske 
sammenhænge, som kan iagttages i bydelene, samt de særlige 
histoli ske og topografiske forhold , der har præget bydelenes 
tilbli velse. 

Planstyrelsens arbejde med at registrere bevaringsværdige byg
ninger og bymiljøer blev indledt i 1987. Nu 5 år senere, er der 
udgivet en he l serie kommuneatlas, der hver giver en kOltfattet 
oversigt over bevarings værdierne i de enkelte kommuner. 

Amager Bydelsatlas er et led i rækken af atlas over de køben
havnske bydele. Atlasserien vil omfatte hele Københavns Kom
mune i II bind, og afsluttes i 1996 med et samlet atlas for hele 
kommunen. 

Hensigten med registreringen er først og fremmest at give 
borgere, planlæggere og politikere overbli k over, og dermed 
mulighed for at vurdere, hvilke arkitektoniske og kulturhistOli
ske kvaliteter, der bør væmes om. 

Herudover er det ønskeligt, at bydelsatlasset indgår som en del 
af fOrLldsætningsmaterialet for den kommunale planlægning. 

Arbejdet med bydelsatlasset blev indledt i efteråret 1991 af 
Planstyrelsen med en fOl1lJldersøgelse udarbejdet af arkitekt 
Benny Bøttiger. Stadsru'kitektens Direktorat, Københavns Kom
mune har under ledelse af arkitekt Kirsten Mølgaard foretaget 
registrering af bygninger og bymæssige værdier. l bygnings
registreringen de ltog arkitekterne Kim Bengtsson, Jette Eplov, 
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Rita Damcke, Hanne Brandt, Lukasz CZOIt og Jesper Tolstrup 
samt arkitekstuderende Birgitte Beenfeldt, Mikala MOl1ensen, 
Pemille Mål1ensson, Rina Erstad, Henning Bakke Jensen og 
Kru'en Thokenholdt. Københavns Kommunes Direktorat fo r 
Fysisk Planlægning hru' deltaget i registreringen af de bymæs
sige værdier, og har endvidere udarbejdet en del af baggrunds
materialet for atlasset. 

Arkitekt Jørn Kjærsgaard, arkitektfirmaet Ib Andersen & Juul 
Møller, hru' redigeret, skrevet teksten og stået for den grafi ske 
tilrettelægning, I Planstyre lsen har cand. mag, Hannelene Toft 
Jensen været ansvarlig for arbejdet. 

l hele arbejdsperioden har der været nedsat en fØlgegruppe, som 
løbende har vurderet resultateme og iøvrigt har medvirket med 
rådgivning og inspiration undervejs, 

Følgegruppen bestod af Lisbeth Gasparski , Foreningen til Ho
vedstadens Forskønne lse, Bente Rødsgaard , Sundby Lokalråd, 
Gerhardt Taarnby, Amager Bladet, Hans Ulrik Riis, Islrulds 
Brygges Lokalråd, Hans Guldager, Rivieraudvalget, Mette Bruun 
Beyer, Københavns Bymuseum, Niels Persson, Håndværkets 
Byfornyelsesselskab, Niels Andersen, Byfornye lsesselskabet 
København s,m.b.a., Lisbet Sloth, SBS-Byfornyelse, Merete 
Strøbech ogJ ytte Toft. Stadsru'kitektens Direktorat, Københavns 
Kommune, Per Frederiksen, Rita Justesen og Margrete Bech, 
Københavns Kommunes Direktorat for Fysisk Planl ægning, 
som alle takkes for deres medvirken, 
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Direktør 
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Indledning 

Amager har gennem de sidste hundrede år udvik let sig fra et land
brugsområde med små landsbyer til et næsten fuldt udbygget byområde. 
der udgør en vigtig del af storbyen Københav n. Trods den tæl1e fy siske 
sammenhæng Illed middelalderbyen og Chri stian shavn, har den køben
havnske del af Amager - måske mere end de øv ri ge københavnske bydele 
- bevaret et pr,cg afforstad . En af grundene hertil er. at Amagerer adskilt 
fra middelalderbyen af havneløbet og fra Christianshav n af Stadsgraven. 
og udelukkende kan nås v ia broer og dæmning. Amager har helt sin egen 
identitet , og på tv,-crl-l af administrative grænser udgør Øen en helhed, der 
i sig rummer alt fra næsten uberørt natur over landbrug. kolonihaver. 
vi ll akvarterer og etagebol iger til tæt og høj karrebebyggelse og industl,i. 
Amager er hjemsted for næsten 150.000 mennesker. omtrent svarende til 
Le ks. Odense, indbyggerantal. I den københavnske del bor knap 100.000. 
Øen har ar mange været opfattet som Kobenh avns »baggard«. Amager 
fungerede i mange år som ~torbyen s ) Iosseplads« og husede bl.a. 
forurenende industri. 

Mange kan nok ge nkende Klaus Ritbjergs oplevelse af Amager i eletle 
uddrag af digtet Landing (A magerd igte. 1965): 

kg \!'{('lIder lII;r sikkalledsbll'll{!, 
rellfr .\lo/n'æder op 
og pro\'l'r at dirigere 
lI 'hi.\ky-onden. 
1IIl'1/.\ )t'g 1(('lIer lIIig hel/OI 'er lIIill lIobo 
for (II fil el g/illlt (Ir 

Rosel/ 
Vwullll /"1/('/, 

S/IIu/by Idrll'l\fJark, 
VolllmJ. 
Ingol/.' All" 
ella SI. J\I/agh'!Jy kirke. 

Sli lalUler I'i 
og jeg bliI'er side/l' lIl/e 
med sikkerhedsbælte/fastspændt 
il/dtil begge lI/olOrer 
er STal/tIser. 

Narjeg har ,'eks/et p(' lIge. 
jaefl1lill bagage 
og l' r gåel gel/I/elll fOldel/. 
tager jeg blissen 
og koret" Ill/rlig' (}I 'er All/ager 
il/d ril byen. 

il'g bor el {Illder sted 1/11. 

Men der cr meget at se på og mulighed for mange byoplevelser i den 
køben havnske del af Amager. Områdets bebyggelsesmønster er varieret. 
På Amagerbro. i den nord li ge del af Sundbyerne og på Islands Brygge 
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findes tæt karrebebyggel se fra omkring århundredskiftet. Herudover 
findes nyere etageboligbebygge lser fra mellemkrigsårene og senere. 
Byområdet rummer mange boligområder med byggeforeningshuse og 
dobbelthuse, samt i den sydli ge del af Sundbyerne udstrakte vi llak var
terer og storbyens største bestand af ha ve foreningsområder. Midt ge n
nem Amager løber Amagerbrogade. der sa mmen med Amagercclllret er 
byområdets kulturell e og handelsmæssige cent rum. Omkring Amager
banen ligger store industriområder. og SAS har sit hovedsæde. hotel og 
uddannelsescenter syd for Kastrup Fort. Efter afvik lingen af Dansk 
Sojakagefabrik . ligger store del af industriområdet ved Islands Brygge 
ubenyttet hen. Ved området omkring Njalsgade findes en koncentration 
af offent lige institutioner - Københavns Universitet. Seruminstitul1et 
m. v. HOlel Scandinavia li gger på en del af I y-Tøjhusgrunden. Til fo rskel 
fra de tætte brokvanerer. har byområdet fl ere hojt værdsal1e rekreative 
områder - herunder Amager Stranclpark og Amager Fælled . der fun gerer 
som åndehull er for storbyen. 

Udover etablering af nye. store tratikanl æg og opførelse af Ørestaden. 
ve ntes der i de kommende år at ske omfattende forn ye lser på Amager. 
bl. a. af utidssvarende boligområder og af udtjente. ~c ldrc industri om
råder. der skal ændres til bcboebe og senicdormitl. 

Kortlægning af bevarings værdierne 
Baggrunden fo r bydelsatl asset har været en omfattende registrering af 
bebyggelse n i de køben havnske byområder på Amager: Sundby. Ama
gerbro og Islands Brygge. I 1992 gennemfø rtes en kortlægn ing og fo
tografering af alle bygningeropfon for 1950. Vurderingen afde konkrete 
forhold er så ledes fo retaget på stedet. og resultaterne er inctrøn på 
skemaer. Vu rderi ngen af dct enkelte hus er foretaget ud fra en række 
kriteri er: Arkitektonisk. kulturhistorisk og miljømæss ig va:~ rdi . origi na
litet og tilstand . Til brug for lokalplan- og byggesag~admini~trationen er 
vurderingerne udført i en skala fra I - 9. mens der i dette at las er vist 
oversigt li ge kort forenklet til tre kategorier: HØj bevaringsvæ rdi. middel 
bevaringsværdi og lav bevaringsværdi. 

Skemaer. kort og fo tografier saml den foretagne overførsel afbygnings
vurderingen til EDB deponeres hos kommunen til brug for den kommu
nale planlægning og sagsbehandling. Sideløbende med kortlægningen af 
bebygge lsen er der foretaget analyser af ud valgte bymæss ige kvaliteter. 
De bymæssige kvaliteter beskri ves og vurderes efter følgende kriterier: 
Topografi. historie og arkitektoni ske kval iteter. Konlæg ningen af byde
lens byplanmæssige træk såvel som regi streringen af de enkelte bygnin
ger er to uatlucngige vu rderinger. som kan medføre. at bygninger i den 
ene sammenhæng - den byplanmæss ige - kan være fremhæ vet for deres 
byarkitektoniske kva liteter, men ikke er det som enkeltbygn inger. Det 
omvendte vi l også ofte være tilfældet. Afvejningen af, om en bygning bør 
bevares eller udsk iftes med en nybygning. afgøres ikke i kort lægningen 
og reg istreringen. Resultaterne af de udførte vurderinger bør derimod 
indgå i de kommunale overvejelser under planlægningsprocessen og i 
byggesagbehand I inge n. 

Hvordan kan atlasset bruges? 
Amager Bydelsatl as indeholder kun et udva lg afde kort og registreringer. 
dererudarbejdet i forbinde lse med kortlægningen. og at lasset viderebrin
ger således kun registreringens hovedresultater. Der redegøres for byde
lenes hovedtræk og de byarkiteklOniske sammenhænge. og hvil ke byg
ninger. der har fået en høj. middel eller lav bevaringsværdi. Den enkelte 
ejendomsejer kan se på overs igtskortene. hvorledes ejendommen er 
vurderet. Københav ns Kommune kan bruge atlasset SOI11 støtte i fo r
bindelse med kOl11mune- og loka lplanlægningen samt byggesagsbehand
lingen. og beboere kan bruge atlasset som en vejv iser i bydelenes byg
ningshi sLOri ske forhold og i de by- og bygningsmæss ige kva liteter. 
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Landskab og byområde 

Amagers landskab har gennem de sidste hundrede år skifte t karakter fra 
et åbeI1llandbrugsområde med små landsbyer til tæt bebyggede byområ
der, integreret i storbyen København. Byområdets sto re rekreati ve area
ler - Amager Fæ lled og Amager Strandpark er overvejende skabt ved 
opfyldninger. 

Amager ligger på en del af en moræneflade. der blev dannet af0resunds
gletscheren under den sidste istid. Inddæmninger og opfyldninger, over
vejende med renovation fra København. har resulteret i store landindvin
dinger, der sammen med byudviklingen og nye trafikanlæg har knyttet 
Øen tættere til Sjælland . Terrænet på Amager er lavt og fladt. Først inde 
midt på Øen når te rrænet på det højeste sted op til otte meters højde. 
Amagerbrogade-Amager Landevej ligger på den nord-sydgående. svage 
»højderyg«. Terrænforskellene på øen er så beskedne. at de ikke umiddel
bart kan opfattes. 

Det er kun få af de oprindeli ge geografiske træk. der har haft indflydelse 
på den bymæss ige udvikling. Derimod har landsbyerne - Sundbyveste r, 
SundbYØster. Tårnby. Kastrup. Store Magleby m.v. - og den den il 
knyttede vej - og matrikel struktur haft stor indflydel se på byudviklingens 
form. placering af veje m.m. 

Den københavnske del af Amager 
Den gamle kystlinie mod veSt lå ca. en halv kilometer vest for Digevejs
linien. Mod nordvest lå et par fl ade småøer. kun adskilt fra Amager aflavt 
vand . Fra den nordli gste af di sse ho lme var der færgeforbindelse til 
Sjælland. Da Chri stianshavn bl ev anlagt ved opfyldning på den nordli ge 
holm sidst i 1600-ta llet, blev vo ldanl ægget føn tværs over holmen. På den 
sydlige del ligger i dag Seruminstitutte t og KØbenhavns Uni versitet. Fra 
Chri stianshav n blev Torvegade ført på dæmning frem til Amagerbro ved 
den nuværende Christmas Møllers Pl ads. 

I 1800-ta lle t foreg ik en mindre forstadsud vikling omkring landsbyerne 
Sundbyøster ag Sundbyvester. Området syd forSundbyerne var landbrugs
område med marker på de højest beliggende arealer og engarealer langs 
kysten. Matri ke lstrukturen varrudeformet. og adskilte sig dermed fra den 
stjerneformede struktur. der var typisk for landområderne omkring 
København. Gårdene var overvejende beli ggende langs 0 resundsvej og 
Kirkevej (nu Englandsvej ). og enkelte langs vejene til Tårnby og Ka
strup. Der var en del markveje. grøfter og bepla I1lede markskel i området. 
som har haft indfl ydelse på byudviklingens struktur. Vest for Sundbyerne 
var der sumpede . engarealer ud mod Kalvebod Strand. Arealet bl ev 
benyttet som overdrev og fæll ed. Herudover blev området benyttet til 
kongelige hare- og svanejagter, og under Christi an den IV fik militæret 
anvist øvel sespladser her. 

Opfyldninger 
l dag erder kun små strækninger tilbage af den oprindelige kystlini e. Den 
første større land vinding på ca. 450 ha blev foretaget vest for Artille rivej 
i perioden 1903-33. Herved bl ev Islands Brygge inddæmmet. Stræk
ningen syd herfor og frem til Slusen bl ev opfyldt med renovation i årene 
frem til 197 1. Opfyldningen af Vestamagerområdet blev påbegyndt i 
1937 som beskæftigelsesprojekt på in itiati v af statsmini ster Thorvald 
Stauning. Her blev e tablere t ca. 2500 ha. be li ggende både i København 
og Tårnby kommuner. Langs østkysten blev opfyldningerne påbegyndt 
i 1928, bl.a. til Amager Strand park m.v. Indvindingen ved østkysten er 
siden fort sat. senest i forbindelse med opførel sen af Amagerværket. 
Prøvestenen indg ik oprindelig i ringen af sø forter omkring København. 
Fortet blev nedlagt 1922, og er siden success ivt blevet opfyldt og an
vendes nu til opbevaring af brandfarlige væsker. 
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Udsnil (tf Videnskabernes Sefskahs kOr! fra /766. 

Amager SIralIdpark 

Kontakten til landskabet 
På trods af en SlOr udbygning med industriområder. tekni ske anl æg og 
havnefunktioner m.v. på Amager, er byområdets bo ligkvarterer ikke i 
større omfang blevet afskåret fra kontakten til de store landskabstræk -
havnen, kysten og Amager Fælled. Vestamager blev åbnet fo r offent
ligheden i 1984. og fun gerer som et af storbyens »åndehuller«. Fæ lleden 
rummer sØer og strandenge, be liggende inden for den oprindel ige kyst
linie, samt kratbevoksede arealer med enkelte træbevoksede part ier. Et 
net af »selvgroede« sti er giver gode muligheder for oplevelse af området. 
En omfattende beskri vel se af Vestamagers landskab findes i »Kalve
bodkilen. Foreløbigt frednings forslag«. udarbejdet af Hovedstadsrådet i 
1989. Amager Strandpark , der indgår i et rekreati vt bånd fra Sundby 
Gasværk til Kastrup Fort og videre til Kastru p Havn i Tårnby Kommu ne. 
er et intensivt udnyttet fritidsområde. der rummer haveforeninger, bade
anstalten Helgo/al/d. fritidshavne m.m. 



O,,/\"",e arealer 1830-1975 

IIIuslratiolle1l ri/højre \liser byolllrli
del.\ lerrU'l~rorll/ ar 1850 il/dtegl/el pa 
eT IIl11idigr kort. Der er I 111 !JojdeJor
.\kellllellelll kll/"I'(! me. Som der ses. er 
der kil/I smge renYt!I!lorskelle. Kl/rre
kor//1/al 1:50.000 

HerlIIlller ses Amagers kysIIiIIie \'erl 
Sjad/{l/ul.\brot>ll. ser fra »Nauricol/ « 
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Byområdets historiske udvikling 

I detteafsnit fortælles om den københavnske del af Amager - Amagerbro. 
Sundbyerne og Islands Brygge - med hovedvægt på en beskrivelse af de 
historiske forhold, der har været afgørende for byområdets bebyggelses
struktur og bebyggelsens udformning. 

Amager har været beboet siden den ældre stenalder, og Sundby vester 
(Sundby Accidentali) og Sundbyøster (S undby Orienta li) nævnes for 
første gang i skriftlige kilder i 1085. Landsbyerne var bygget på en svag 
skråning mod sundet, 3-4 meter over havet, hvor man kunne bygge og 
dyrkejorden uden at skulle dræne. Gårdene var placeret langs de veje. der 
senere blev til Eng landsvej og Øresundsvej. Arealet. der adskilte de to 
landsbyer, blev kaldt for Mell emtoften. Hver gård havde en lill e vej til 
stranden. og derved opstod et vejsystem med mange slipper mel lem 
gårdene. Nord for gårdene var placeret frugt- og grøntsagshaver, og mod 
syd lå markerne. Længst mod nord var der en lang. stensat opfy ldning. 
kaldet Amagerbroen. der førte til færgestedet. hvorfra der var sej lads til 
København. 

l starten af l600-tallet begyndte landsbyernes bebyggelse at blive præget 
af nærheden til København. idet landbrugsprodukterne blev afsat på 
markeder her (jvr. navnet Amagertorv). På det tidspunkt boede der 50-
60 personer i landsbyernes 27 gårde. Landsbyerne blev afbrændt af 
Frederik den III , da svenskerne belejrede København 1658. På trods af et 
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mili tært forbud blev landsbyerne genopbygget. Samtidig voksede antal
let af huse. således at der omkring år 1700 var ca. 60 huse i landsbyerne. 
Flere huse kom til, da en kongelig forordning i 1755 tillod, at Holmens 
bådsmænd og håndværkere måtte bygge i Sundbyerne. En stor del af 
Amagers fælleder blev benyttet af militæret som Øve lsesområde. 

Perioden l7 50-1850 
I den sidste del af l700-tallet blev Faste Batteri anl agt på fælleden som 
øvelsesområde for art illeriet. og langs Amagers østkyst blev opført 
krudttårne. I forbindelse hermed blev Krudttårnsvej anlagt (Amager 
Strandvej). øst og vest for Amagerbrogade - på landsbyernes store 
havegrunde - opstod et kvaner af småhu se og hu smandssteder. Fra 
Ravelinen i Stadsgraven førte en bro til Amagerporl. hvor vejen delte sig 
til henholdsvis Sundbyøster og Sundbyvestcr. Omkring 1780 blev den 
nu værende Amagerbrogade an lagt som en 20 alen bred. sten sat vej fra 
voldgraven til Sundbyerneog videre herfra som grusvej til Dragør. I 1793 
blev Amagerbro - arealct mellem stadsgraven og 100 alen nord for den 
nu værende Holmbladsgade - ind lemmet i Københavns Kommune. Halv
delen af Christianshavns Fælled blev udlagt til græsning. og en de l af det 
indlemmede areal blev anvendt til kirkegårde, og Københavns rettersted 
blev flyttet hertil. Københavns renovation - Natku lerne - var tidligere 
blevet flyttet fra Veste rbro til området syd for den nuværende Kløver
marksvej. 

KJ (j) 13 E N H _I\n 
• • :J .~ .' 

Pa Gellera!srabell.\ kOr! fra 185-1 se~ 
lalldsbyeme SllIIdb_nesrer og SI/lldhy· 
~)srer. El1dvidere ses, li! der erforegll(!t 
en mil/dre bYI/(h·jk/illg pli A/1/agerbro 
omkril/g Amagerbrogade. Læl/gere> Ilde 
ad Amt/ger ulIldel'ej ses spredt belig
gellde garde . 

IIIl1stratiolleme lil IIojre. der er ski,
semæssigr op/egnet e/rer geodætiske 
kort, I';ser bYlIdl',"klingellsj(n'/ob fra 
/830-/975. Med rod, er l 'isl bebygge/
se og //led grål militære arealer. 



Efte r krigen i 1807 overg ik store arealer på Amager t il københavnske 
forre tningsfo lk. der havde g ivet lån og levere t vare rtil bønderne mod pant 
i ejendommene. Hermed var forudsætningerne for en induslri- og for
stadsudvikl ing skabt. og i ti årene herefter startede byudv iklingen I 

til knytning ti l landsbyerne Sundbyvester og Sundbyøster. 

Perioden 1850-1900 
Omkring 1850 var der stadig en række gårde langs Englandsvej og 
0rc!'Iundsvcj . men haverne var udstykkede og bebygget med småhu se. og 
der var opslået et net af krogede stræder og gyder. På area let mellem 
la ndsbyerne og Stadsgraven måtte der af forsvarsmæssige he nsyn ikke 
opføres pennancl1l bebyggelse - der var fastlagt en demarkations I inie, der 
lå i den nuværende Prags Boulevards vejl ini e . Alligevel blev der opført 
en de l værksteds- og industribe byggelse og lave beboelseshuse. Fa milie n 
Holmblad opkøbte e n stor de l af areale rne inde n for demarkati onslini en, 
og opførte her Jacob Holmbl ads Limfabri k. S ids t i 1800- talle t blev 
Hærens Ru~tkaml11c r med geværfabrik. magas iner og værksteder opført 
pa et opfy ldt a real ved de n nu være nde A mager Boulevard. og Art ille ri 
vejens Kaserne anl ag t. På fæ llede n blev op ført e n barak by til militære 
forma l - de n nuværende Ba ll onpark. 

Su ndbyerne hørte dengang unde r Tårn by Kommu ne. På blot 20 år -
perioden fra 1870- 1890 - voksede kommunens indbyggeranta l fra 6800 
til 13.200. Størstedelen af tilfl ytte rne var ubemid lede, og gav ikke 
skatteindtægte r. Tårn by Kommune fi k store økonomi ske probl emer, og 
havde ik ke råd til at etable re veje. kl oakker m.v. i fo rbinde lse med den 
voksende byud vikling. de r overveje nde var en forstadsud vikling til 
Køben havn. Derfor påtæ nkte Tårnby Ko mmune a lle rede i I 870'erne at 
lade Su ndbyerne ind lemme i Københavns Kommu ne. I e n kort peri ode 
fra 1895 ti l 1900 var Sundbyerne e n selvstæ ndig kom mune. 

Perioden efter 1900 
Kort efter arhu ndredski fte t blev Sundbyerne indle mmet i Københavns 
Kommune. Byomradet havde da et indbyggerantal på ca. 22.000. For
stadsudvikl ingen udenfor demarkationslinien var vidt fremskreden. En 
del høje ud lej ningsejendomme var opført mellem de lave småhuse langs 
Amagerbrogade og dennes sidegader. Langs Holmbladsgade var opstået 
el blandet kvaner af arbejderboliger og væ rk steds- og industribygninger. 
En række byggefore llingshu se var opført . og byområdet var blevet 
forsynet med tekniske anlæg - kloakpumpestati on. vand værk og gas
v,c rk. Endvidere var Tvangs- og Arbejdsanstaiten på Sundho lm blevet 
opført. og opf) killingen og bebyggelse n på Is lands Brygge blev pabe
gyndt. Byområdets infras tru ktur blev udbygget, og bl.a. Amager BOlIle
vard og Amagerbanen blev a nl ag t. Banens formål var oprindeligt at 
skaffe Københavns latrin af veje n og transportere den ud til landbrugs
områderne pa Amager. Ba nen fik efterh ånde n stor betydning som pe r
son- og godsbane. Demarkationslin ien var fonsa t blevet opretho ldt efter 
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volde nes nedl æggelse. Det betød. at byudvikl ingen på Amager ikke kom 
så intensivt igang SO Ill i de Øvri ge brokvanerer. hvor demarkat ions
linierne blev s løj fet. samtidig med at voldene blev nedlagt i 1856. Efter 
indlemmelsen foregik de r en krafti g udvikling i byområde t. Købe nhav ns 
Kommune havde nu mulighed for al styre udbygningen gennem vej pl an
lægning og servitutter. men vanskeligt ved al kontrollere ud viklingen i 
områder. hvor byudviklingen allerede var fremskreden. Bl. a. kunne man 
ikke sikre sig imod, at der på en grund blev bygget en villa i en etage. og 
på nabogrunden en S-etagers lejekaserne. Etageboligbebyggelse. vilIa
områder og byggeforeningsbebyggelser begyndte al brede sig mod syd. 
For arealer. der ikke var be lagt med servitutter, s ikrede beste mmelser o m 
gadebredde r. bygningshøjder og friareal e rnes større lse mod de t mest 
uhæmmede spe kulati onsbyggeri , og forhindrede en gentagelse af forhol
den e i de æ ldre bro kvartel'e r. 

I 1908 blev der a fllOldt e n internati ona l byplan konku rre nce for de 
indlemmede di stri kter. Konkurrence n fik stor be tydning for byudvik lin
gen. Efte r anbefalinger i 2. præ mieprojekte t. udarbejdet af den senere 
stads ingeni pr A. Bje rre, blev bl.a. arealet syd for C hristianshav ns Fæ lled 
og Amagerbanen udlagt til industriformål. og Prags Boulevard. Italiens
vej og Gre isvej blev udlagt som promenadeveje. og e nde lig kan måske 
også byområdets lrmnge diagonalt rettede veje være inspireret afkonkur
reneen. 

Da de markati ons lini e n bl ev ophævet i 1909. blev der udarbejde t en 
saml et pl an for Amagerbro- kvarteret, de r blev opført umidde lbart here f
ter. Cykler. sporvogne og bane havde gjort det muligt al bosæ tte sig 
læ ngere fra Købe nhavns centrum. og der fandt e n kra fti g byud vikling 
sted i de fø lgende ',,·ti er. Området syd for Englandsvej/0resundsvej blev 
overvejende udl agt til havebo liger. med e nke lte e tagebo ligområder nær 
Amagerbrogade. Kommunen randt plads til store area l krævende institu
tioner som hospita ler. kirkegårde. skoler m. v. Fra begynde lsen af 1930' erne 
var så godt som alle arealer taget i anvendelse. En del grunde var dog 
endnu ikke bebygget. Med oprette lse n a f e t bypla nkomor i 1925. fik 
Københavns Kommune muli ghed for en vis kontrol med by udvikli ngen. 
Der blev foretaget en del gadereguleringer og ændringer af grund
græ nser. og e n ny bypl an- og byggelov i 1933 gav muli ghed fo r større 
kommunal indfl yde lse på byudviklingen. 

I tiden herefter har der overvejende været tale om ombygninger og 
fæ rdigudbygning af byo mrådet. Der bygges til og om, de r by fornyes med 
renoveringer og gårdrydninger, der nedri ves og bygges nyt - mest 
indenfo r den eks istere nde bystrukrur. Af større nyanlæg efte r 1960 kan 
nævnes etageboligområdet Rerni sevænget, Amagerværket. Amager
forbræ nding, ombyg ning a f Jacob Ho lm & SØnners fabrik i Re be rbane
gade til Amager Center, opfø relse a f Be lla Cente r og uni vers itetets 
afdeling ved Njalsgade. Tidligere militære anlæg og arealer er overgået 
til a ndre formål, og har bl. a. g ivet plads til Hote l Scand inavia og en de l 
af Statens Se ruminstitut. 
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Bevaringsværdige sammenhænge 

Den københavnske del af Amagereret varieret og sammensat byområde. 
I bysu'ukturen er der særlige by- og landskabsarkitektoni ske hovedtræk. 
bebyggelser og bybillede!". der skiller sig ud og karakteriserer byområdet. 
En beskrivel se og vurdering af bystrukturclls karakteristi ske træk og 
bevaringsværdier kan opdeles i tre kategorier: De dominerende træk. 
bebyggel sesmøn'tre og byarkitektoniske elementer. 

Domil1erel1de træk 
Ved dominerende træk forstås de vigtigste strukturskabende elementer i 
bydelen. d vs. bebygge lserog by- og landskabsrum ellerenkeltbygninger. 
der har slOr oplevelsesmæssig betydning for hele byområdet. De t er bl.a. 
Amager Fælled. havnefronten og ky sten, Amager Boulevard og Amager
brogade og de store fikspunkter - Amagerværket . Hotel Seanclinavia 111. v. 
Illustrationen nederst på siden viser en udpegning af de dominerende 
træk. 

BebyggelseslII (JlISlre 
Bebyggebe~l11øn!'ltre er afgræn sede områder i bygning!o, lllasscn. hvor 
bygninger. veje. piaeber og grønne træk danner helhedsl11øn~tre. Det er 
f.eks. karrebebyggelserne på Amagerbro. blands Brygge og en række 
nyere etageboi igbebyggelser. Endvidere ne re byggeforeningsbebyggeI
,er. rækkehu;bebyggelser og enkelte karakte rfulde villakvanerer. Henil 
kommer in,tituti onsområder som bl.a. Sundhol m og Statens Seruminsti
tuL 

Bya rkitektonisJ.:e elemellter 
Under byarkitektoniske elementer er bl.a. beskrevet vigtige gacleforløb. 
pladser og grønne områder m. v. Som eksempler kan bl.a . nævnes O xford 
Alle. Kongelund svej. s lllseanlægget ved Sjællandsbroen. Sundbyvester 
Park og Amagerbanen. 

IIlll ~ trationen pa mod'-ttaende side vbel' en over~ igtlig ~aml1lenteg ning af 
bebyggelsesm0nstre (røde) og udvalgte byarkitektoniske e lemelller (lys 
rød ) 
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Ol'enigt OI 'l' r domillerel/de rræk. Illa! 
/ :80.000 

/. /3yomradefs (!t~ m:I/.\'IIil/g og op
deling 

2. /3yolllr(jdersjibpul/krel' 
J Behyggelsens kamkll' I' og 

I'(Il'i(l(iOIl 

-I. Amagerbrogade 
5. (Jstkysten og AII/(/ger Sfl'llIulrej 
6. Amagers »bypone l< - ('IIriHI1/(/ ." 

M olft' rs Plads og Allwger BOI/
lel'ard 

De domillerellde rfæk heskril 'cs /)(/ si
deme /0· /9 

Ol'l' rsigt OI 'er hehyggelseslI/omfre. 1I1lt! 

1:30.000 (l 'i.H I/1l'd rot!'iiglUlfur) 

J. h/wuls IJryggl' 
2. Karrel' r i Amagerbro Kmrfer 
3. Karreer i Bel/emt! K\,{/I'Il' 1" 
-I. S/II/dby Kirke Kmrtef 
5. Karder I'ed HO/lllbfat!sp,ade 
6. Kurr<'f! r 1'('(/ ElbagadelP(/I'IIUI -

N(/(Ie 
7. I?odeglirdparkell og AbildNar(/el/ 
8. H ollll'/ulel"l 'U'l/get 

9. O"/f"rer 
/0. BebYNgl'l.\(' H y l Smymlll 'l'l 
II. fJl' IJyggel.H! 1'(>(1 SII/Illparken 
/2. Byggelol"l' lIillg.\11/I .\'e I'ed Sl'(! rrigs

gadl' 
13. Byggtlorl'l1ing'llwse 1'('(1 KaslI"I/p

I'l'j 
14. Bygge!orellil1gsh/ISl' ,'ed Badens-

gade 
15. Eherf.) Vil/lIhy 
16. Cim/e 
/ 7. Balfol/parken 
I S. Sil/fem Sl' rtlmil/Jtilllr 
/9. 51/1/{I/101111 
lO. Skr. !till/æ Kirke og Ski. I:."li.H/ 

lu' r/n HlHpital 

B(JlJyggdw' .\III01Hfre heskril 'C'\ IU/\ i
deml' 20-39 

Ol '('nigt OI 'l ' r IJyal'kitektol1i.\k l' elemel/ 
rer. lill/ I / :30.0()() ( l 'isf lIIed lys. rod 
sigIlallIr) 

/. Alllager!Jullell 
1. Grol/l/{! I'l'je lIIel/{' 1II AlIllIgl' rhm-

Nadl' og All/ager Strwll!t '(Jj 
J. IJiagol1ah 'ejetll' 
.J. Hollllh/ad.,gllde 
5. KOl1gellll/cI.wej 
6. H m ·e.(oJ'(' lIillgl' l' 11/.1 '. 

7. SlIIldh.YI'e . ."er Park 
8. Sll lsean/ægger og Sjæl/lIlld,\hmC'11 

De /fdm/gIe IJ,\"arkitekfOl/i5ke ekll/el/ 
ler be,\kril'()'\ lUl sideml' -10--1-9 
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Dominerende træk 

B yornrådets afgrænsning og opdeling 
Amagerbro, Sundbyerne og Islands Brygge udgør tilsammen el stort 
byområde i Københavns Kommune. Til forskel fra mange af de øvrige 
københavnske bydele. der er uden sy nlige geografiske grænser. har den 
københavn ske del af Amager klare grænser mod øst og vest (Øresund og 
havnen) og mod nord (Stadsgraven). hvorimod kommunegrænsen mod 
Tårnby Kommune udelukkende er en administrativ grænse. 

Det store naturomrade - Amager Fælled - opdeler byområdet i to dele. 
Mod vest udgør Islands Brygge en selvsta:ndig bydel- en by i byen - med 
si n klart definerede beliggenhed mellem Fælleden og havneløbet. øst for 
fæl leden ligger Amagerbro og Sundbyerne uden klare indbyrdes græn
ser. 

Når man færdes i byen. er det ofte kontraster og grænser mellem 
forskellige bebyggelsesformer eller mellem bebyggelser og landskabs
elementer som f.eks. kyster. søer. grønne om råder m. V., der opleves 
tydeligst. Grænserne er en del af de dominerende træk i oplevelsen af 
byen. Efterfølgende omta les byområdets ydre og indre grænser. 

Amager Fæffed 
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Grænser og Jihpllllkrer, dall/il/eremle fræk lIIi1! 1:50.000 
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Isltlllds Brygges II/arkal/le hm'lIe/rom 
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Peder Lykke Celllref sel fra AlI/lIger
brogade I'ed Tillgl'ej 

H.C. Ørsted Værket setIm Sjll!flwul\', 
broel/ 



Hm'l1 eh>ber 
Fra Langebro i nord til Sjællandsbroen i syd. danner hav neløbet byom
rådct~ vestlige afgrænsning. Pådcn nordl ige strækning skaber bol igbebyg
gelsen på bland~ Brygge en klar og markant havnefront. Længere mod 
syd danner dCl ~lOrc indu~triom råde - med mange tekniske anlæg - også 
en markant. sk ul ptu rel front mod hav neløbet. hvor to sil oer ud fo r Axel 
Heides Gade markerer et retningsskift i hav nen. Pa stræ kninge n syd for 
industriomrauet fre m mod Sjællandsbroen er det Amager Fæ lleds åbne 
landskab, der domi nerer billedet. 

Chl'i.Hiallsha l'lIs Vold, KI,)\'enllal'kell og Sradsgl'al'ell 
VoJclanlæggct og Stadsgraven danner en smuk og meget markant nordlig 
grænse mod Christi anshavn. Særligt ved Chri stinas Møll ers Pl ads mar
keres kontrasten mellem tæt og hØj bymæssig bebyggelse og det slllukke 
grønne vo ldanl æg. Fra Kl øvermarkens store. græsk lædte fl ade er der et 
enestående kig mod middelalderbyens tårne og spir. 

ØSTkysTelI 
Ky:-,tenlangs Amager Strandvej nIlTImer meget varierede bebyggelser og 
landskaber. Mod nord dominerer Amagerværkets store bygninger samt 
Prøvestenens o lie- og gasbeholdere. Ved Amager Strandpark åbnes for 
vide udsigter over 0resund . Længst mod syd li gger Kastrup Fort med sine 
volde og træ beplantn ing som et markant landskabselemenl. 

Eksempler på markante Rrtl!/lser illdenjor byo/llr{idet 
Betde set fra Amager Fæ lled og fra Ny-Tøjhusarea let. danner Islands 
Brygges bolig- og industribebyggelse en kl ar facadefronl. Det er især 
fncadebebygge lsen mod Artille ri vej på st ræk ni nge n fra Halfda nsgade til 
Stu rl asgade. der kan ses fra fæ lleden. Set fra Ny-Tøj hu sarealct e r Islands 
Brygges facadefront markant i bybi lledet. Mod Kl øvermarken danner 
bebygge lsen langs Uplandsgade en form for by mur. Prøvestenens olie
og ga~beho ldere danner en markant væg. der hindrer udsyn mod Øresund 
fra Klovermarken. 

B yområdets fikspunkter 
Den kobenhavnskedel af Amager har Ilere fiks punkter - de rer højhusene, 
tarncne på fl ere af byområdets kirker. der er spir og småtc:lrne på særli gt 
markante bygninger. og der er de store tekni ske anlæg. Hert il kommer en 
del af' de ti l gra~ nsende bydeles mange tårne. spir m.v . . der kan ses fra 
byområdet. Fikspl\l1kterne lette r ori enterin gen i byområdet. 

HK-huseT og Horel Scal/dil1ol'io fremstår som dominerende fi kspunkter 
ved hcnho ldsv i ~ Langebro og Amager Boulevard . Set fra Amager 
Boulevard mod vest understreger de to høje bygninger en af hoved
adgang~vejene til Amager. Også set fra Christianshavns Vold og Amager 
Fæ lled er HOTel Scal/dil/Mia dominerende i bys ilhuenen. Pedel' Lykke 
Celllret kan ses fra mange steder på Amager Fælled og i byområdet vest 
for Amagerbrogade. Al1IagerFærkets store bygningsvolumener og skor
~tene og SUlldby Gasværk ses især fra Kl øvermarken og fra Amager 
Strandvej sa mt kyststrækningerne. Gasværket er lige ledes markant i 
Holmbladsgades bybillede. H C ØrSTed Værket opleves især fra havne
fronten ved Island s Brygge og fra Amager Fæll ed. Fra Kongelundsvej er 
der kig mod FOl/dTt/m el1e i Tårnby kommune. Middelolderbrel/ s si/hueT 
kan ses fra Kl øvermarken. Vor Frelsers Kirkes spil' kan endvidere ses fra 
Konge lundsvej og Am ager Fælled. 

Middelalderbyell.\ /(Inie serfro Klol'erll1C1rkell 

Sradsgrtll'ell serl1lod 1I0rtl(>Sf med Hotel Scalldil/{l\,ja i jorgm nden 

Luftfoto, AlI/lIgers os/kys! sef l1lod nord 

Il 



Bebyggelsens karakter og variation 
Sidst i 1800-tallet skete der en voldsom byudvikling på Nørrebro. 
Vesterbro og Østerbro. Som mode l for byudviklingen tog de pri vate 
bygherrer udgangspunkt i byen bag voldene med karrebebyggelse og 
etagehuse til udlejning. Byudviklingen skete i store, ofte sa IllJllcn ha:! ll
gende områder. På Amager skete kun en beskeden ud vikling - fortrinsvi s 
langs A magerbrogade og Holmbladsgade. Arealet nær Christianshavns 
Vold var frem til 1909 stad ig o ml"attet af en demarkationslinie. og inden 
for en afstand af 1000 a len fra volden måtte kun opføres bindings
værkshu se i max. 2 etager. Demarkation slini en lagde frem til 1909 - hvor 
den blev ophævet - en dæmper på byudviklingen. 

I perioden e fter 1909 foregik Amagers byudvikling overvejende mere 
punktvi s. e ller i mindre sammenhængende enheder. end tilfældet var i de 
øvrige brokvarterer. På trods af. at den københavnske de l af Amager i dag 
har store sa mmen hængende boligkvarterer. - bl.a. Is lands Brygge, Ama
gerbro K varter, Be llevue K varter og fra nyere tid Remisevænget og Store 
Krog - adsk ille r de tætteste byområderpst og vest fo r Amagerbrogade sig 
fra de øvri ge brokvanerers bebyggelse. ved at være præget af punktvise 
bebygge lser e ll er al" udfyldninger me ll em ældre bebyggelse. 

Derl"or kan man på Amager opleve mange dramatiske sammenstød 
mellem de forskellige årtiers planlægnings- og bybygningsidealer. Kon
traster mellem forskellige tiders bygningsvolumener og arkitektur
opfattelsereiler afbrudte gade forlØb som I"ølge al" ændret el ler mang lende 
overord net planlæg ning, er et gennemgående træk. Det kontrast fy ldte 
bybillede er på godt og ondt en væsentli g del af byområdets identite t. 

På dette ops lag vises en række karakteristiske ,ammenstød mellem 
forskellige bebyggelser. Til høj re vises en oversigt over de udvalgte 
steder. og nedenfor vises plantegninger og fOlOS. 

J) SI'errig.\gluleIAmagerbm Kror/er, 
Arb('jdeme_\ ByggeJorenil/.t: O/~rorfe i 
perioden /867-11 ell række 2 etagers 
hilse i Sl'errigsgade. EIrer dell/arkari
oll.,Iilliens o/)//({'\,e/se i 1909, hlt'l' 

AI/lllgerhm-harferet on{c>rl i periodel/ 
frem lil 1920 - læl pa byggeJorel/ill}p
huselIe. 

S \ ·errig.\~ade/AIII{/ge rhm K I'a rler 
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2 J Amager G ' l/frerlKllrreer \'ed 
Amagerbrog(ule. 
EflIgebo/igbebyggelsel/ lallgs AII/ager
brogade red Jacoh Hol/lis Gade er fra 
arJllllldredskljier, /lIellS Jacob Hof/lis 
Tm'I'{('/"b:(abrik (dell/ lfl"ll!rel/de 
All/ager C eIlIer) hier opforr .'10/1/ el 
moderne JtlbrikwlI1lll'g i ~W'eflle -
placeret i OI 'ert>llsslt'l1Ill1ehe med del/ 
sall/tidige gadert'gllferillgsp/al/ for 
SUI/dbyeme. 

A/1/ager Cel/f/'el/Eragebo/iger w'srfor 
AIIICIgerhroglld(' 

J) Dohbelrhu,\e; BlIdl'lIsgadelKlIrl'h'r 
i Hel/el'lIl' Kmrrer, 
Byggeforellillg<'1I Godthåb opj'>r,e ; 
1898 ell række dohhe/rllllse i 2 //2 
(' /(f Re. / dl' ejieliofgelJde arrier bIl'\' 
del' op/c"" boligkarder i Belfl'I'Ul'
kmrrerer. Kardbebygge/sell Mel' 
pfall/agr slIfede.\, al mulig lIeden for al 

klllllleJorlSll'l1e /l/od syd\'csl - heil 
OI'er Badellsgllde.\ dobbelt/lilse - \'((1' 

lif ,Hede. 

../) SI/lldhy GlISI'll'1'k / Rdawuil'e 
areafl' l". 
SII/Il/hy GlIs\,(l'fk b'el'ulI/lIgl" /938. 
Tæl pa allftrgger ligger - ,m opj~"drl' 
arealer - rekrelllil't' O/lImt/er. 

.. ~ 
le\'ord 

BOu prags 

•••••••• ., 
Sundby Ga.f\'terk . , 

HF. SUlldwl'llger 

• 
SUI/dhy GusI'ærIJRl'kreOf;I'l' arealer 



Eksempler pa bebyggelse11s karakler og 
\'{/rilll;OI1. KOr1l1dwillllal 1.-30.000. 
NUlllre hel1l'iser lillolm herunder og 
korwdmil maf 1:5.000 nederSI på sidell. 

s} Cml/lIIl' lt og I/YI ,. Ro,Hlgade. 
GlIdl'l"egulering_wlal/ell lor SlIndby· 
erlle. der hh' I' I'edlagl' ! ; 30'eme. 
{(Jre\fog (' II IOll/lfo /"JIYl' l.\(! af oll/rade! 
II/ellell/ SlIIuJl/OIIIl_\I 'e) og AIIU/Kerbro
gadl', \led Ro,mgade ligger sil/dig el 
hll.'I.!i·(/ji".,.ige ar/lIl1/drede. Den nyere 
bebyggelse er op/~u'l ejier regllfe
ring.\plallel/ ,\ re", illgsl i n il'/". 

Call1/I/dt og I/yt i Rmagade 

• 

l 

6) Skor/alu/sgade/NYI iIU/kobscel /ler. 
Def fidligere illdllHriO/l/rade melIeIII 
Tillgl'ej og Englal/ll\l 'e) bIer i 
bl'gYIU/eI,ell al I 980 '(' I"/Ie er.Hllllelal 
el slIpemwrked og "Y' boligbyggl'l"i, 
De galll/e arbe)derboliger IIord lor 
SkOllwub-gade b/n ikk(' il/ddragel i 
dl' lI olll/llftende lomyelsesproces. 

Sk()rlalldsgaddNyr ;ndkoh.,·cellkr 111. \". 

. A'r 
l" .. ~

I "" ,' i 
J ;- \ 

..,' 

AMAGE~ 

FÆLLE '.) 

" 

•• ,1 
lo. I' 

, ~ 

7) Oresll lld,\I 'ej/Pllllkll 'i.\ IO/"l/yelse. 
Øresullds\"e) I'ar dell gall1h' IIm'l'tli'e) i 
lal/dsbyen SwU/byosfer. Her la bl,a. 
der galllle Rodl' Kro Temer, FO/"llyeJ
sen afbebygge/,\ell pli slm'kllingell 
IIIeIIeIII AII/agerhrogadl' og Ka.\·fl'llpl·ej 
erforegåer Pllllkl\ 'is. Ore.\"/lI/{/,\Te) 
I'iser el l1ærllleSI kaOfisk kma/og ()l ' l'/' 

l/rhlllldreder.\ behyggelse.\"- og fl/cade
IId/"orl1l ll; lig. 

øl"l' Jlflld.\' I'('j/PUl/ktl';sfomyelse 

.p' U'\ 

~ SUNOBV0STER 
<-/. 

,!:.. 

8) Vil'abebygge/se \'('(/ Cypemsl"e)/ 
Eragellllse I'ed Kreull'ej. 
Allerede forSlIIll/hyeme hl(!\' ell del lIf 
Kobe"lwl"1l.\' Kommulle, \"lir der op/or1 
:mw ellkhn'er med tæl, l'illaaglig 
bebygge/se. feb. I'ed CYPl'mS\'ej. 
Forsl 30 år senere hl(!\' der 0l?{orl 
store 5-eragen holigkarreer IJlI 
/I( /boe jelulOll llllelle, 

Vi//{/bebyggelse I'ed Cypem\"I'ej! 
Ewgehuse I'ed K re/(/I"ej 
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Amagerbrogade 
Amagerbrogade er på sanlIne tid en af Københavns store indkøbsgader, 
lokal boliggade og gennemfa n svej, og har derfor en central fu nktion på 
Amager. Gaden erca. 3 km lang. og dens forløber meget varieret på grund 
af retningsskift forskelli ge gadebredder og bebyggel seskarakte r. Hertil 
kommer de mange sideveje, der opdeler bebyggelsen. Omkring år 1700 
gik der fra Amagerpon nere landeveje mod syd. Amagerbrogade (tidli
gere Amager Landevej) blev anlagt i starten af 1700-ta llet placeret på en 
svag »højderyg« i terrænet. og blev midt i 1770' erne ført gennem 
Sundbyerne og videre mod syd. I 1700-tallet og i første hal vde l af 1800-
ta llet blev en del udflyttergårde placeret langs Amagerbrogade, og der 
blev opføn landsteder af velhavende familier. Fra omkring 1850 blev der 
langs Amagerbrogade og dennes sidegader - 50 111 afløsning for bondegår
dene m.v. - anlagt tøm merpladser og gartnerier og opført fabrikker. 
blandet med små boligejendomme og e tagehuse med arbejderboliger. I 
perioden fra 1900-45 blev Amagerbrogade fuldt udbygget 

Klaus Ritbjerg beskriver Amagerbrogade i dette uddrag af digtet Hjerre
j70dell (Amagerd igte, 1965): 

Amagerbrogade er ikke (' lIl11ell wa/lige f.:uder. 
el kæmpelegel1le swblet pli benelle 
af flere tidsaldres byggeklodser 
lige fra ,\'kulderbrede arbejdeljorellil/g.\sJol1e 
red Amagerport tif ba~arbygl/illge/"1le 
for elldell tI/ror rids Parmagcufe 
.nl'il1gende udk/rekllillg.wlIIs/(//lmellem blal1delllrlekram 
og små forrelllinger for 1Ill/II'endelige mdiode/e 
af IIsl('{h ,tlll/ige skollhedsdl'Ol/llil/ger 
kosmetiske I'idlllldere /lied bydelens særlige 
hof(nl'oodlleuroser og el/ ukuelig vilje 
lif affll/isseri lige fra mi.~forsråefse tillllis/ll/(/efs(' 

Amagerbrogade er præget af tæt randbebyggelse på strækningen fra 
Christmas Møllers Plad, til Sundbyvester Plads. Det e r især bebyggel
se ns anvende lse. dens opførelsest idspu nkt og det heraf følgende fo rm
sprog, der sammen med de grønne Iræk og gadens retnin gsski fl. karak
teriserer og varierer gade fo rl øbet. Lidt forenklet kan Amagerbrogade 
opde les i fø lgende tre stræk ninger: 

I) Slrtl'kllillgenfra Christllws Mrj//er Plads til Øreslllldsl'ejlEng/andSl'ej 
Chri stm,,, Mølle rs Plads blev anlagt i 1942. og afgrænses mod syd af 
etageboligbebyggelse i 6-7 elager. Bebyggelsen danner kontrast til det 
åbne voldanlæg og Sladsgraven. og vi rker som en byport til Amager (se 
~ ide 18), Etageejendommene i Al11agerbro Kvarter og omkring Holm
bladsgade. er opført efter samlede planer i begyndelsen af århu ndredet. 
De smukke facader har stor detaljerigdom. og gadeslrækningen har et 
monu l11entalt præg. Den svage krumning l110d øst efter Holmbladsgade 
»Iu kker« vej rummet. Det træbeplantede anlæg foran Sundby Kirke er en 
af de fa pladser langs Amagerbrogade. Den notte tr,c række e r markant 
flankeret af tårnbygn inger. og det grønne islæt i gadebilledet er velgø
rende. På grund af Amagerbrogades retningsski ft mod vest omkring 
0resundsvej. er gadebilledet igen »Iukket«. Strækningen har næsten en 
ubrudt but iksrække på begge sider. 

2) Strækllillgell/ro ØreslIlldsl'ej til SlIlIdb.\'I'esten 'ej 
Efter 0resundsvej bliver bebyggelsen mere uegal. og veksler i propor
tionerog arkitektonisk kvalitet. Butikkerne tynder ud . Tilfældig randbe
byggelse og vill aer fra s idst i 1800-tallet ligger blandet med snHlkke 
karreer fra starten af 1900-tallet. Lige bag randbebyggelsen ligger 
lldslI'akte vi llakvarterer og byggeforeningsbebyggelser. Gaderllmmct 
har e l næsten uendel igt perspektiv. Ved Dronning Eli sabeth s Alle ligger 
Skt. Annæ Kirke med markante tårne. Anlægget foran Sundbyøster Skole 
tilfører - sammen med træplantning i begge vejsider på strækningen fra 
Højdevej til Sundbyvester Plads - Amagerbrogade en grøn karakter. 

3) S, /'ækl1ingen fra SIIIIdbyveslen1ej lil koml1llllleg/'æ/lsen 
Sundbyvester Pl ads har udpræget karakter af trafikplads. På strækningen 
herfra til kommunegrænsen blandes vi llaer. karreer fra 1930' crne og 
nyere e tagebol igbyggeri. Skiftet fra randbebyggelse til et mere åbent 
bebyggelsesmønster, gør gadebi lledet mere opløst. 
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Luftforo. Al1ltlgerbrogades I/ordlige stræk"illg, sellllod llord\>esl 

LllfrjolO, Amagerbrogade I'cd Smynllll 'ej /1/.1 ' .. 'Iel/1/od /lOrt/l'eM 

... Strækning I 

I " .. ,,,". , 
r S,rækning 3 

... 
Al1Iagerbmg(/(/e il/dlh' lI i Ire ,Hrælmillger 

Sradsgrm'en 

Amagerbro 



Amagerbrogade \'ed Prags BOltfel'(ml 

Amagerbrogade I'ed Sf/I/dby Kirke 

Amogerbrogade I'ed El/glal/dsl'ej 

. ~~ .","/.; 

Amagerbrogade Fed II/golj:'i Alte 

.. 

AIIU/gerbrogudl-' I'nl Swulb,n 'e.\ler 
Plad., 

r. 

, . 
/-

-----'" 

, 

Peder Lyk!.:l',\· Vej 

I I I 
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I 
j 
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• 
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~ 
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Sundby esren'ej 

AlIIlIger/Jmglllle, dO/llill er l' lIde fræk, Imil I.' 10,000 

, 
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J 
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SlIlIdbyvcsrer Plads 

, 

" . 

\ • 

Filips Kirke 

Slll/dby~srer Skole 

Gnbr{/lulskolel/ ' 
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Østkysten og Amager Strandvej 
I slutningen af 170Q-tallet var Amagers østlige kystlinie afgrænset af 
Krudnårnsvej. Vejen blev anlagt af militæret i 1780, og forløb fra 
Christ ianshavns Vold mod syd lang~ kysten i den nuværende Amager 
Strandvejs trace. Langs vejen blev opført en række krudtmagasiner. 
hvoraf nere er bevarede og to er fredede. Som et led i Københavns 
befæstning blev søfortet Prøvestenen anlagt i 1850. og Kastrup Fort i 
1886-87. 

I byplan konkurrencen om de indlemmede distrikter i 1909. påpegede 
flere af projekterne mulighederne for at anlægge en egentlig strandvej 
langs kysten. 2. Præmieforslaget havde herudover en ide om etable ring 
af grønne boulevarder mellem Amagerbrogade og Strandvejen - placeret 
sammenfaldende med store hovedkloakledninger - bl.a. Prags BOllie
vard. Italiensvej og Greisvej. 

Kastrup Fort blev overdraget til KøbenhaVn> Kommune i 1925. og indgår 
nu som rekreati vt anlæg i Amager Strandpark. I mellemkrigsårene fik 
København, Kommune till adelse til opfy ldninger øst for Krudnårnsvej 
(n uværende Amager Strandvej). og samtidig fik Københavns Havn 
overd raget Prøvestensfortet. Arealet ud for kysten - mellem Prags 
Boulevard og lystbådehavnen - blev opfyldt og anvendes i dag til 
haveforeningsområde. Etableringen af Amager Strand park blev påbe
gyndt i 1934. og ialt blev der oppumpet ca. 80.000 m' sand . Samtidig blev 
Amager Strandvej anl agt. De seneste opfyld ninger er foretaget ud for 
Kløvermarken. samt omk ring havnens anlæg på Prøveste nen. Pyroly
seværket. der i 70'erne slOd som et nammende varteg n for østhavnen. 
blev lukket i 1980 og senere demonteret. 

Amagers 0stk Y:-'1 er meget varieret. og opleves i fire klart afgrænsede 
afsnit. og i relation hertil beskrives Amager Strandvej fra nord til syd: 

I) Prøl'eslellsstrækllillgen 
Stnrkningen domineres af store tekniske anlæg - Amager-Forbrænding. 
Amagerværket og ol ie- og benzinlagrene på Prøvestenen. Forbrændings
anstalten og kraftvarmeværket rummer meget store bygningsvolumener 
og høje skorstene. Tankanlæggene på Prpvestenen danner set fra kysten 
en massiv front. der hindrer udsyn over0resund - kun gennem det smalle 
løb foran Amagerværket er der et snævert kig. Et ca. 200 m bredt 
lavvandet om råde ski ll er Prøvestenen fra de opfy ldte og delvis uudnyt
tede arealer ud for Kløvermarken. 

2) Strækllillgelllllel/elll Stlltdby Casl'ærk og He/go/alld 
Strækningen anvende~ til gasværk. haveroreninger. parkbælte !)amt 
fiskeri- og sejlsportsformål. Langs kysten findes et frod igt virvar af 
interimistiske bådebroer, og ud ror Lergravsvej en egentl ig lystbåde
hav n. forbunde t af en smal rende med Øresund. Cykel- og gangstier 
gennem de smukke parkområcter fører til udsigtspunkter langs kysten. 
Badeanstalten Helgoland. der er intensivt benyttet sommer og vinter. 

.. 

Prpl'estenen 

Prol'esteflell set mod ,'I.w/ost 

markerer grænsen mellem den offe ntlige badestrand mod syd og det mere 
lukkede område med haveforeninger og sejl- og roklubber. 

På strækningen fra Prags Boulevard til 0resundsvej danner Amager 
S'rolldFej grænse mellem et ældre indust riområde og haveforening~
o mråderne. der st rækker sig helt ud til kysten. Pa vejens vests ide - mod 
industri området - er e tabl eret e t smukt beplamningsbælte. På vejens 
østside lindes en fodgængersti i eget trace, der bevæger sig gennem et25-
50 m bredt parkbælte. der jævnligt når helt ud til kysten. 

3) Badestrallden lIIel/elll He/go/alld og Kastrup Fort 
Den 100-200 m brede strand er s ikret med et lavt bolværk og delvis t 
beplantet med marehalm og græs. Over den åbne kyststræk ning fra 
Helgoland til Kastrup Fon e r der et vidt udsyn. der kun brydes af 
beplantningen udfor Italiensvej. 

-I) Strækllillgell I'ed Kastrup Fort 
Ved Kastrup Far! er på opfy ldt areal anlagt et egentligt parkområde med 
boldbaner mellem store karakterfulde træer. Her e r der promenadestier 
langs vandet. og omradet rummer den populære sommerkoncenplads 
»Femørcn«. Kastrup Fort har en frodig træbeplantning. der næsten 
skjuler de markante. geometriske jordanlæg. Fortet og den omgivende 
voldgrav er omfattet af en naturfredningsdeklaration. der fastlægger 
anvendelsen til parkformål. 

På strækningen fra 0 reslIndsvej og til kOI11 J11l1negrænsen mod Tarnby 
kommune. er AII/{/ger Stwlldl'ej anlagt som promenadevej. Vejprofilet er 
noget bredere end på den nordlige strækning. En lokalgade giver adgang 
til de vest for liggende industri - og vi llaområder. og på østs iden er anlagt 
en fodgængerpromenade. der løber langs hele badestranden. Fra stræk
nin gen er der vide ucbyn over Øresund - mod forterne. Saltholm og 
Sverige. 

S,,;t i Amager StrondplIrk I'ed I/m'e!oreningell Amager Strand, set mod /lord 
2 

Snit ; Amager Strandpark. området mellem Greisl'ej og IraliellSl'ej. set mod Ilord 

Østkystel/ Ol,ddt i./il'e\1I'ft!kl/il/ger SI/ir i Ali/liga Srral1d, ·e'; og AlllfIger Srralldpul'f.. 
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AII/agen'ædet sef mod /lord'.').'!1 

Kysten lIIed små fiskeriforeninger m. II. 
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Østkysten og AII/aga Strwuh'ej. dominerende træk. må! J: I 0.000 
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Amagers »byporte« -
Christmas Møllers Plads og Amager 
Boulevard 
Langebro og Knippe lsbro/Torvegade-forbindel sen er de ældste og vig
tigste bindeled mellem Amager og Indre By. I nyere tid e r der skabt 
mOlorvej sforbindel se til og fra Amager ved Sjællandsbroe n og ved 
motorvej sbroen ved Avedøre Holme. Både vej strækningen fra Langebro 
ad Amager Boulevard frem til Amagerbrogade. og strækningen fra 
Torvegades dæmning frem til Christmas Møllers Plads, rummer værdi 
fulde by- og landskabsrum. der udgør e n smuk introduktion til Amager. 
Christinas Møllers Plads. hvor bebyggelsen fungerer som en markant 
byport til det store byområde. fortæller bl.a. om karrebebyggel sen. der er 
udbredt i store dele af det nordlige Amager. Amager Boulevard. hvor 
Islands Brygge- bebyggel sen sammen med Voldanlægget danner en s lags 
byport, fortæller bl.a. om nu nedlagte militære anlæg, om opfyldninger 
og 0111 megel store variationer i bebyggel sens størrel sesforhold og heraf 
følgend e sammenstød mellem lav og hØj bebyggel se. 

Den vigtigste vej til Amager har fra gammel tid været strækningen 
Knippelsbro-Torvegade . Oprindeligt førte træbroer fra Amager Port 
over Ravelinen til Amager. Amager Port blev nedrevet i 1857. I forbin
del se med omlægning af ChIistianshavns volde fra fæstningsanlæg til 
parkområde fø rst i 1900-tallet. blev broerne afløst af dæmninger. Vejfor
bindel se over Ravelinen er gennem flere hundrede år blevet benyttet til 
at tran sportere Amagers store produktion af grøntsager og landbrugsva
rer til København. 

Den sydlige del af Ch ri stianshavns befæstning, der omfatter Kalvebod 
Bastion. Enhjørningens Bastion. Panterens Bastion og Elefantens Bas
tion, blev anlagt sidst i 1600-tallet. Foran bas tionerne og Stadsgraven 
blev Enveloppen - også kaldet »den dækkede vej« - anlagt. Det sydlige 
fæ stningsanlæg blev forbundet til København af Langebro, opfØrt i 1690 
ved Langebrogade. Broen. der var for fodgængere. overgik efterhånden 
til også at blive benyttet til civile formål. I 1903 blev den mange gange 
ombyggede træbro anøst aren ny sv ingbro ijern , opført i forbindelse med 
etablering af H.C.Andersens Boulevard. Få år efter blev Amager BOlde
vard anlagt. Den nuværende Langebro er formgivet af arkitekt Kai 
Gottlob og indviet i 1954. Umiddelbart syd for Langebro ligger Is lands 
Brygge og Ny-Tøjhusarealet. begge arealer. der er blevet inddæmmet og 
opfyldl umiddelbart før og efter å rhundredskiftet. 

Om broerne mellem Sjælland og Amager skri ver Klaus Rifbjerg i et 
uddrag af digtet Broerl1e Iii AI/lOger (Amagerdigte 1965): 

Læg I/Iærke fil 
(If broerne dengang sadfasf på ~j(l'lIalld. 
H I,js lu{{7ul'Ilgighed ml/II den'ed hl/r beskyffet 
I,etl jeg ikke. 
seh' rrorjeg ar en I'is I'ir/gærforagt 
for All/ager - losseplads,.!7ad/lInd, 
profetarkmrrerer, (dhISfnillgs- og 
o/)kml// i ngsdisl rik, 
hen 'ed I/{Irfulldeludlryk, 
NII er det (fIlderiedes, lIl1furligl'is 
med (' I de/llokmlisf.. toklapsystem 
ell ril hl'er./Jl'IJ(lIIix side. 
//len sko/If {Jel/ del/gal/g /Iler m/' I'Ores egelJ 
.W 1'(11' den flye tid trods alt pa re). 

Chrislll/a.\' Møllers Plads 
Christmas Møll ers Plads er et trafikknude punkt. hvo r Torvegade. 
Amagerbrogade. Vermlandsgade, Amagerfælledvej og Ved Stadsgraven 
mødes. Her er e n intens trafik i de fleste af døgnets timer. Pladsens 
geo met ri er formodentlig delvist blevet bestemt af e nve loppe n og formen 
på den yd re vold. de r forløb he r. inden pladsen blev anlagt. Mod syd 
afgrænses pladsen af Amagerbro K vaners markante karreer, der mod 
pladsen er 5-7 etager høje. Karreerne er opført i perioden 191 3-20. og 
bl.a. in,pireret af konkurrencen om de indlemmede di st rikte r i 1909 . er 
bebyggelsen opført med mange skæve vinkler. De velproportionerede 
facade byg ninge r mod Christmas Mølle rs Plads danner en let tragtrornlet 
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Amagerbro K\'(//"er og ChrisTl/ws M o/fers Plads. ser fIIod lIonll'esf 

indgang til Amagerbrogade, og denne virkning forstærkes af de umidde l
bart bagved ligge nde karreer. der er udformet med spidse hjørner, 
orienteret mod pladsen, Karreerne afgrænser Amagerpon og Markmands
gade. der i spidse vink ler er forbundet med Amagerbrogade. Set fra 
C hri stmas Møllers Plads har katTeerne en monumental. tårnlignende 
virk ning. Herfra kan I igeledes ses de karakteristi ske karreer med tårne på 
hjørnet af Holmbladsgade - længere nede af Amagerbrogade. Mod 
Stadsgraven frem står karreernes facader som en markant bymur. e1er 
rumligt afgrænser og danner kontrast til Christianshavns Volds smukke 
anlæg. Den østlige karre mod Vermlandsgade er udformet med en svag 
krumning , der følger vejens trace. 

• Langebro 
Christianshavns Vold 

HK-huset 

»Byport« O 
Islands 
Brygge -1 

J/IQo 
oer B. 

Stadsgmven 

Olt/el/Q/d 

Ny Tøjhus-arealet ... 

HOTel SCllndinavia 

DiagraIlI - Amagers ) byporte« 

Statens 
Seruminstifllt 

Christinas Mø lle rs Plads er ikke blot e n trafikplads. men også en sm uk 
byport. der i samspil med vandspejl og voldterræn markerer g ræ nsen 
mellem Christianshavn og Amager. 

Laugebro-Amoger Bolt/e l'ard 
Også på Langebro og de n brede Amager Boulevard erder e n intens og tæt 
trafik. Amager Boulevard grænser op til Stadsgraven. og passerer gen
ne m Amagerbro-bebyggelsen frem mod Amagerbrogade. Ud for Pante
re ns Basti on forgrener veje n sig, boulevarden drejer mod syd. og den 
nordli ge afgrening - Ved Stadsgraven - fo rtsætter langs med Stadsgraven 
frem ti I Christmas Møllers Plads. Boulevarden blev anlagt i 1907 med e n 
bred midterrabat. de r foruden en dobbelt træ række også rummede en 
cykelsti. Midte rrabatLe n blev sl'ljfe t i 1972. Amager Boulevard . der er 32-
40 m bred. har et varie ret og knækket vej forl øb. der hele tiden åbne r for 
nye vejbi lleder. Boulevarden sk ifte r retning ved Tøj husgru nden. ved 
Statens Seruminstitut og ved forgreningen i starten ar Amagerbro Kvar
ter. Langs med Stadsgraven - på strækningen fra Ny-Tøj husgrunden og 
frem til C hri stmas Møll ers Plads - findes e n smuk træplantning. Amager 
Boulevard kan beskri ves i føl gende strækn inger, der al'grænses afboulevar
dens mest markante retningssk ift: 



I) Slrækllillgell./i·o Lallgebro lil Thorslwl'llsgade 
Mod havneløbet fre m.u)r Is lands Brygge, boligomrade med en smuk 
facadefront. der accent ueres af et skråt arskåre t hjørne forsy net med LO 

tårne ud mod Amager Boul evard. Sammen med Kalvebod Bastio n 
danner kmTeen en smuk byport . Også i Thorshavn~gadc danner boligbe
byggeben en markant facade mod Ny-Tøj husareale t. Fra Langebro. de r 
ligger i anden sals højde. er der mod ØSt udsyn til Amagerbro Kvarters 
karrebebyggelse og - på gru nd ar det fa lde nde terræn og det åbne 
vo ldanlæg - ti llucsten hele Amager Boulevards trace, Hote l Scandinav ia 
tegner sig som et dominerende fikspunkt i byb illede t - hote llets facade
ret ni ng fø lger Amager Boulevards vejføring, og markerer dermed boule
vardens knækkede fo rl Øb. 

2) S'rækllillgelllllellem TllOrs/wl'llsgade og Ved Stadsgrol'ell 
Pa stræk ningen ligger mod syd Ny-Tøj husarealet. hote l Scand inav ia og 
Stalens Seruminstitut. Ny-Tøj husareale t blev opfyldt i 1888. og umiddel
bart herefter blev Tøj husets værksteder og Hærens Ru stkammer (gevær
rabrikken) oprørt på areale t. I perioden 1889-9 1 blev Art illerivejens 
Kaserne op ført ,yd herror. I 196 1 fra tl yHede mili tæret området. I dag er 
hoved parten af de ca. 80 mi litære bygn inger på Ny-Tøjhusarea let nedre
ve t. T ilbage pa gru nden står magasi n C (Gi mie). der fungerer som 
medborgerhus for Islands Brygge og administrationsbygningen »Hjør
net«. Hote l Scandinav ia bl ev opført i 1973 på den nordøstli ge de l af 
area let. Omn.\det fremstår meget åbent. men er mod Thorshavnsgade 
afgrænset af en træ række. Mod syd afgrænses området af mo numentale 
pakhusgavle syd for Amagerbanen. Hotel Scandinavia dominerer via sin 
størrelse og arkitektur området. og danner en stærk kontrast til det 
blotl agte Ny-Tøj husareal og de mindre bygninger på kasernen, der nu er 
overtaget af Statens Serumin stitut. 

Statens Serumin~titut s palælignende bygninger danner sammen med 
hegnsl11ure. !\lakitter og sl11uk beplantning en ro lig og harmonisk facade 
mod Amager Boul evard. Se t fra Christi anshavns Vold har institutte t 
»herregardskarakter«. Adm inistrationsbygningen. der har facaden bel ig
gende tæt pa boulevarden, er el lokalt vartegn. 

Chrisf/llas Afollers PleJlIs selll10d sydosl 

Cl! r;stial lslw l'lI 

Voldal/!{{'g 

All/ager /Jo/lle\'{/rd og ellri \lI/UlS Maller.\" Plads, dO/llil1erende træk. lIIat /.- 10.000 

»Byportell« I'ed Islallds BI)'gge. Stadsgravell og Lallgebro, set mod Ilord\'est 

3) Strækningen gennem Amagerbro Kl'arter 
Facadebebyggelsen i Amagerbro Kvarter danner el sluttet gadenlIn 
omkring boulevarden - tættest og mest markant i den østli ge del. Den 
varierede udformning af karrebebyggelsen har medført, at der er mange 
sidevej e på strækningen, Sidevejene er til sluttet Amager Boulevard i 
skæ ve vinkler. og især Svinget med trærækker omkring Amagerbanens 
trace fremtræder markaIlI i vejbillede l. 

Amager Boulevard og Christinas M øllers Plads markerer Amagers 
græn se mod Indre By og Christianshavn. Havneløbet, Stadsgravens 
vandtlade og det grønne voldanl æg danner e t smukt samspil med Islands 
Brygges og Amagerbros bebyggelse. 

All/ager BOIt/el'ard setfra ulIIgehro AlI/aKe,- BOl/te\'llrd \'('(1 AIlIagerbro 

Ny-Tojlllf.wrell{n, .\l'1 mod l'e,\1 
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Bebyggelsesmønstre 

Islands Brygge 
Islands Brygge har fået navn efter Islandsbådene. der i nere år lagde til 
kaj her. Området rummer mod nord et større boligområde, og mod syd et 
stort indu striom råde. Bebyggelsen e r opført på arealer. der blev opfyldt 
umiddelbart efter å rhundredsk iftet. Opfyldningerne blev foretager i et 
lavvandet område syd for Ny-Tøjhusarealet og vest for Art illerivej . der 
førte fra Faste Baneri til skydebanerne på fælleden. Der var oprindeligt 
planer om at etablere både en godsbanegård og et industriområde på det 
nordlige areal. men af økonomiske årsager blev det senere beslunet at 
opføre boliger. I 1905 startede opføre l,en af de første ejendomme langs 
Thorshavnsgade. I 1907 blev der afholdt en arkitektkonkurrence om 
områdets udbygning. og et forslag. udarbejdet af arkitekterne Ulr ik 
Plesner og Aage Langeland-Mathiesen. lik I.Præmie. Projektet blev 
aldrig realiseret. og i stedet blev opført en bebyggelse med en noget højere 
udnynelsesgrad. A/S Christianshavns Oplagspladser stod for opførelsen. 
der blev afslullet i 1927. De ti iknyIlede arkitekter var bl.a. Kristen 
Gording, Louis Hygum. Kay Fisker. Thorvald Gundestrup. Axel Preis
ler. Valdemar Sander og Sven Walsøe. På hjørnet af Snorresgade og 
Halfdansgade ligger Hans Tausens Kirke. der er tegnet af arkitekterne E. 
Appel og Kristen Gording. Bygningen blev opført 1915-24. og forsynet 
med tårn i 1936. 

blands Brygges boligområde består overvejende af karreer i op til 6 
e tager. Lejlighedsstørrelserne er forholdsvis små. Bygningerne er over
vejende opføn i blankt murværk og med tegltage. De lange og smalle, 
sl ullede karreer ligger i et tæt mønster med et retvinklet gadenet. der er 
udlagt i 30 alens bredde efter byggeloven fra 1889. Karreernes længde
retning er orienteret nordvest-sydøst. Den stramme opbygni ng varieres 
dog tlere steder: På nordsiden af Njalsgade er en ejendom opført med 
tilbagetrukne facader; de nordlige karreer ved Thorshavnsgade har 
længderetningen orienteret nordøst-sydvest og mellem Bergthorasgade 
og Gu n1 øgsgadeer »udsparel« plads ti l Cl lræomkranset lege- og opholds
areal. Snorresgade har med sin diagonale retning i forho ld til det øvrige 
gadenet en betydelig arkitektonisk funktion som et element, der fo rbinder 
havn og fælled. og samtidig markerer grænsen mellem boligområdet og 
industriområdet. Gaden afsluttc!o. i begge endcr mcd bro~tensbelagte 
pladser. 

Bebyggelsens hoved retn ing er placeret vi nkelret på kajen, og facadeli
nien ertrukket ca. 70 m tilbage fra denne. På forarealeter mod nord anlagt 
en havnepark, og syd herfor findes mindre bygninger med oplag m. v., en 
reminiscens fra tiden. hvor Is landsbådene lagde til kaj, og hvor der stadig 
var havneakti vilet på bryggen. Da karreerne er opført over en kortere 
periode. er der store ligheder i den a rkitektoniske udformning. Gaderne. 
som næsten alle har samme bredde. opleves som »skåret ud« i en stor 
bygn ingsmasse. Mange velformede bygningsdetaljer i den tidstypiskeog 
helhedsprægede bebyggelse - karnapper. altaner. markerede indgangs
panier, fromisp ieer m.v. - skaber variation i gadebilledet. Om aftenen er 
den normale wi re-ophængte gadebelysn ing smukt suppleret af armaturer 

Bebyggelse på /lordsiden af Njalsgade Friareall·ed GU/llogsl~ade 
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placeret over gadedøre. Boligområdet har en Ilol. sammenha~ngende 
from mod havnelobet. der afs luttes ved Amager Boulevard med en 
karakterfuld karre. hvis skråt afskårne hjørne er forsynet med tårne. Her 
danner bebyggelsen sammen med Christianshavns Voldanlæg en form 
for byport. Og ,a mod Thor,havnsgade - der er adgangsvej - og mod 
Amager Fælled er de r markante facadefromer. 

Bl.a. pa grund af bebyggelse ns enestående beliggenhed mellem ha\l1e1ob 
og Amager Fælled. og de deraf følgende klare afgræn~njnger af omrauel. 
fu ngerer Islands Brygge, boligomrade som en by i byen . Omradets 
størrel!,e har betydet, at næsten alle nødvendige byfunktioner - butikker. 
in stitutioner, bymæssige friarealer, kirke m.v. - findes i området. Islands 
Brygge er en bydel med sin egen idemitet. Den udprægede følelse af 
lokalt tilhørsforhold blandt beboerne - hvoraf en stor del har tre s lægt led 
bosat i bydelen - danner gru ndl ag for en aktiv lokal indsats. 

Industriområdet mod syd. der bl.a. husede den tidligere Dansk Soja
kagefabrik, rummer både meget store og små bygninger og tekni~ke 
anlæg. Området har en karakterfu ld front mod havnen. sam mensat af 
mange forskellige bygningsformer og store tekniske anlæg. Dansk 
Sojakagefabriks to store siloer placeret tæt på kajen markerer et relnings
skift i havneløbet. 

Islands Brygge sel jhl Horel Scalldill(l\'ia 



Is/al/ds Brygges markal/fe IWl'lIe!rollf 

/sqjjordsgade sef/llod sydvesf. med 
Halls Tallsens Kirke i baggrulIden 

Havne/rom 

i 

/ndIlSlrimnrådel. Axel Heides Gade sefll/od /lOrdl'esf 

D {j '""'~ o Q y- TØY.uS arealet 

t:b 

to / 

Isfclllds Brygge. bebygge{sesl1lollSferlllGl 1:5.000 
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Karreer i Amagerbro Kvarter 
Amagerbro Kvarter er bebygget efter en samlet plan. insp ireret af 
byplankonkurrence n i 1909 omudrormning af de indl emmede di strikter 
i Københ avns Kommune. A/S Amagerbro havde i 1907 erhvervet de 
Holmbladske gru nde. og engagerede Henning Hansen. Louis Hygum. 
Va ldemar Smidt. Hans Wright og Alben Oppenheim. Chr. Schou og H.L. 
Petersen som arki tekter. Karreerne blev opføn i perioden 19 13-20. 

Grundlaget fo r bebyggelsespl anen var godkendte gadepl aner udarbejdet 
af Københa vns Kommune i lidens lidt romanti ske stil. Det var hensigten 
at skabe e t varie ret byo mråde. hvor pladser. beplantning m.v. skulle 
berige gadeb illedet. Pu de neste area ler blev pålagt servilll!!er med 
bestemmelser om byg ningshøjde. bebyggelsestæthed. gade bredder m. v. 
samt bestemmelser. der hi ndrede opforelse af baghuse. 

Dagbl adet Polit iken afholdt en konkurrence om gadenavne og flere af 
bygningerne blev opkaldt efter de oprindelige bygninger i området. som 
f.eks. »Ny M Øllc«, ) Håbet«. »T ylvten« m. v. 

Amagerbanen. der har været med til al strukturere bebyggelsen, blev 
anlagt kor! efter århundredskiftet. I dag bli ver banen kun beny!!e t til 
godstransport i mindre omfang. 

Den 6-etagers bebyggelse er opføn i røde mursten, og er udformet med 
karnapper og altaner. der danner lodre!!e opdelinger. Henil kommer 
mange slllukke Illurslcnsdetalj er og markante hjørneafsluLninger. Byg
ningerne har store og varierede tagformer med kviste. mansarder og 
frontispicer. Bygningerne «H åbet«. »Tylvten« og »Borgerbo« er præ
mieret for godt og smukt byggeri af Københavns Kommune. Karreernes 
varierede udformning med mange. skæve vinkler danner korte gaderum. 

AlIIllgerbro\et Fa /-Iorel SC{/I/{!i,wI';a 

SI 'inget. set II/od IlOrdost 

der er rorsynet med små beplantede pladser og forhaver. Allee n langs 
Amagerbanens trace danner et rekreati vt grønt bånd igennem området. 
Bebyggelsen grænser op mod Stadsgraven og de grønne arealer ved 
Chri stianshavns Vold . 

Bebyggelsen danner en markant afgrænsning mod Christlnas M øllers 
Plads og Stadsgraven. og virker som byport. Amagerbro Kvarter gen
nemskæres af de stærkt trafi kerede veje Amagerbrogade og Amager 
Boulevard. På trods heraf opleves kvarteret som et samlllenh c:rngende og 
he lstøbt område. 



Am(l°erb 6 Glle)1 

Ch,.istmas Møllers Plads 

o 8> 

AlIllIgerhm K\'(/rler. bebYRgelsesIIIOII.Her/l/a/ ' :5.000 

KO/lgedybel, s('t.rrll~.rd 

o F!? 
.. 

• Vermlan . de 

o 

-
J 

ChrisTIlIas Mo/lers Plads. sel mod syd 

~ , .. " ••• ••• n •• 

Hjarne! af St. Mol/en') og Amogerhrogade 
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Bellevue Kvarter 
Bellevue K vaner er bel iggende mellem Holmbladsgade og Lergravsvej . 
Opførelsen "fbebyggelsen blev påbegyndt kon efter århundredskiftet på 
initiativ aflokale industri fyrster - Sadolin & Hol mbl ad og Herman Eben. 
med sidstnævnte som ankermand . Sidst i 1800-tallet foregik deren hastig 
og vi lkårlig byudvikling idennedel af Sund byerne. Der blev i en tilfældig 
blanding opført industrivirksomheder. v~erksteder og boligkarreer uden 
nogen form for samlet planlægning. Ar 1900 blev det vedtaget at 
Sundbyerne sk ulle ind lemmes i Københ av ns Kommune. 

Karreerne i Bellevue Kvarter er opført efter en samlet plan i perioden 
1900-26. Bebyggelsen er opført i en bedre kvalitet. end det hidtil havde 
været normalt for området. bl.a. har karreerne ingen baghuse. Kvarteret 
rUlllmer en blanding af rektangulære karreer og »halve« karreer. opført 
i et regelret mønster. Den vestl ige del med »halve« karreer er opført med 
gavlene i skel mod Badensgade-bebyggelsen (se side 37). og måske 
havde byg herrerne vis ioner om at fortsæIIe bebyggelsen mod ves t. 

De fø rste kUlTeer ved Holmbladsgade stod færdige i 190-l. På gru nd af 
økonom iske nedgangstider. blev de næste karreer - fra Donaugade til 
Albaniensgade - først opført i perioden 19 12-20. Di sse karreer blev 
tegnet af arkitekt H. Lauge. De sydlige kaITeer mod Lergravsvej. tegnet 
af arkitekt Halling Jørgensen. blev opført i tiåret efter. 

De rem-etagers karreer er opført i røde sten og Illed tegltage. Facaderne 
er enkle. og er typisk forsy net med karnap og fromispiee omkring 
midterpartierne og har markerede hjørner. bl.a. i fo rm af tilbagerykninger 
med skrå affasninger. De nyere karreer. SO Ill er præget af den funktiona
li stiske arkitekt ur. har mindre facadefremspring og er fo rsynet med 
altaner. En smuk lræplan tn ing ved gadehjørnerne rremhæverdet stramme 

SI\linegllde. sellllod syd Skållegade. 'iel Fa Prags 801llel'{lrd 

( 

Øwrigsgades Skole, set II/od lIordFesl Sko/eliS jill1kl iOl/oli.\'l iske Ild, 'ide/se 
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bebyggel ses mønster. Bebyggelsen rum mer 0strigsgade Skole. oprør! 
1905. og tegnet af arkitekt Osvald Langballe i nat iona lromalllisk stil. En 
senere fu nktionalistisk skolebygning ved Ungarnsgade er tegnet af 
stadsark itekt Poul Holsøe. Med facade mod Lergravsvej ligger Allehel
gens Kirke . tegnet af arkitekt Thomas Havning i 1926. 

Det på en gang regelrette. men også bygningsmæssigt varierede kvarter, 
fremstår med en god helhedsvirkning og smukke gaderum, 

\- r "\ 'i.'
l 

Belle\'lle Kraner, behygge/se.\1l1ol1srer II/lil 1:5.000 
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Området omkring Sundby Kirke 
Bebyggelsen i de tre karreer mellem Frankrigsgade, Brysselgade. Reber
banegade og Amagerbrogade, der bl.a. rummer Sundby Kirke, er over
vejende opført i perioden 1880-1900. I perioden mellem 1920 og 1940 er 
opført to nye bebyggelser, en på hver side af Oliebladsgade. Oprindelig 
var det meningen, at de tre karreer skulle være rektangulære og have 
samme længde. men i forbindelse med vejreguleringsplanen for Sundby
erne. der blev vedtaget af Københavns Kommune i 1930. blev Reberba
negades oprindelige skrå linieføring fastholdt. 

Kirken med tilhørende kapel , menighedshus og præstebolig er opført 
sidst i I 860·erne. Kirkekomplekset udgør en smuk helhed. Bygningerne 
er opført i mørkerøde teglsten og med nøgterne facader. De ligger i et 
grønt anlæg. hvor en smuk beplantning ved Amagerbrogade indrammer 
den beskedent udformede kirkebygning. Set fra Amagerbrogade er 
anlægget et markant grønt element. der skaber variation i gadeforiøbet. 
Den øvrige karrebebyggeise er sammensat af randbebyggel se, bygge for
eningshuse og fritliggende enkeltbygninger. Den sluttede bebyggelse 
mod Amagerbrogade er overvejende opført i 4-5 etager. i røde sten og 
med tegltage. Bygningerne er udstyret med karnapper, kviste m.v. 
S iclegadernes bebyggelse varierer fra byggeforen i ngshuse i I 1/2 etage ti I 
nyere etagehusbebyggelse i 7 etager. Den lavere bebyggelse, der ofte 
ligger trukket tilbage fra gade linierne, har gjort det muligt at plante 
mange træer, og området fremtræder derfor med en smuk grøn karakter. 

Bebyggelsen rummer bygninger til både beboelse og erhverv. Flere af 
erhvervsejendommene er opført til særlige fonnål - Sundby Apoteket på 
hjørnet af Amagerbrogade/Belgiensgade, posthus i Oliebladsgade 5 (nu 
ombygget til boligformål) og 7-9 (KFUM). Desuden har Den Danske 
Bank arkivbygning i Olieb ladsgade nr. 8. På trods af bebyggelsens 
blandede funktioner og varierede udformning, har området en fin hel
hedskarakter. præget af den sm ukke beplantning. 

j 

Oliebladsgade. seflllod sydvesl SI/ndby Kirke. sef mod nordvesl 

SI/lldby Kirke. selmod ØSI 

Området omkring SI/I/dby Kirke, bebyggelsesfI/(jl/ster mål J :5.000 

Belgiensgade, set mod vest 

Frallkrigsgade, serl1lod vest 
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Karreer ved Holmbladsgade 
Karreerne omkring den vestl ige del af Holmbladsgade er opført i perio
de n 1905- 12 med Herman Eben som byg herre. Bebyggelsen ligger på et 
areal. der oprindeligt rummede Fredens Mølle. nogle gartnerier og en 
syrefabrik. Den stramme bebyggel sesplan blev bestemt af et på forhånd 
plan lagt gadenet. Mod syd og øst er karreerne »salllmenbygget« med 
karreer opfon sidst i 1800-tallet. På grund af en beslutning om udvidel se 
af Amagerbrogade på stræk ningen fra Christmas Møllers Plads til 
Holmbladsgade. er den nordlige karre ved hjørnet Amagerbrogade/ 
Holmbladsgade rykket nogle meterti lbage i forhold til den syd I ige karre. 

Karreerne. der er af ston set em størrel se. er opført i fem etager med røde 
mursten og tegltage. Bebyggelsen rummer et væld af notte bygningsele
menter - tarne. karnapper. kviste og frontispicer. Herved opdeles og 
varieres facaderne. og bygningernes hjørner markeres. Hjørnebygnin
gerne Amagerbrogade/Holmblad:-,gade er særlig karakterfuldt udfor
mede med hjørnekarnapper og frontoner. og markerer derved »ind
gangen« til kvarteret. og dannerct visuciltyngdepunkt i Amagerbrogade. 
Bebyggelsen cr tegnet af arkitekterne Chr. Christiansen. Jens Jørgensen. 
Christian Mandrup Pou lsen. Valdemar Dan og N. Svendsen. Karreernes 
små forskydninger og lidt skæve vinkler, danner sluttede. korte gaden1m. 

Bebyggelsen er af høj byarkitektonisk kva litet. og skaber sammen med 
det nord for liggende Amagerbro-kvarter en smuk ramme omkring den 
nord lige del af Amagerbrogade. Et enkeltstående træ på hjørnet af 
Reberbancgade-Holmbladsgade præger på smukkeste vis gadebilledet. 

Holmbladsgade set 1I10d \'est 

- r 
.r/ , 

AII/(/gl~rbrog(/de l '. HO/lllbladsgadl' . 
ser lIIod /lord 
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Området omkring Elbagade 
Den tilfældige byudvikling. der prægede Sundbyerne omkring århu n
dredskiftet. blev udsat for kritik. [ midten af 1920'erne opkøbte og 
eksproprierede Københavns Kommune store arealer i Sundbyerne med 
henblik på at gennemfØre en sammenhængende planlægning - bl.a. i 
området mellem Amagerbrogade og Kastrupvej. afgrænset af Tycho 
Brahes All " i nord og Parmagade i syd. Udbygningen af området 
umiddelbart nord herfor var på dette tidspunkt langt fremme. og præget 
af lange. smalle karreer med etagebol iger i 5 etager. 

Planlægning af området omkring Elbavej indebar bl.a .. at Tycho Brahes 
Alle. Højdel'ej. Elbagade og Parll/agade blev anlagt som forbindelses
gader mellem Amagerbrogade og Kastrupvej. På dette tidspunkt var 
karreerne nærmest Amagerbrogade for størstedelens vedkommende 
allerede opført efter sam me mønster som bebyggelsen nord for Tycho 
Brahes Alle. Resten af det store boligomrMe, der blev opført i 30'erne 
med bl.a. Thorvald Dreyer og Frode Galatius som arkitekter. blev 
udformet med en væsentlig del af karreerne indeholdende store. grønne 
gårclrum eller med karreernes gårdrul11 åbnet mod de tilstødende gader. 
Den homogene bebyggelse er overvejende opført i røde sten og med røde 
teglhængte sadeltage. Hovedparten af boligerne er forsynet med altaner. 

Som et resultat af en debat om behovet for pladsdannelser i de nye 
byområder. blev »Su ndby Torv« anlagt ved Kastrupvej i den sydlige del 
af områdeL. »Sundby Torv« er ikke ellraditionell byterv. men mere en 
park med store græsflader. boldbaner og legeplads. omgivet af egal 
bebyggelse. der danner markante vægge omkring det grønne rum. I 
I'orbindelse med torvets planlægning. blev der tinglyst en deklaration. der 
muliggjorde eLab iering af en aldrig realiseret sporvognssløj fe. Som følge 
herafblev Jacobsgårdens facade mod Elbagade udført med en åbning. der 
betyder, at denne bebyggelses indre grønne rum åbner sig mod vejen og 
er med til. sammen med »Sundby Torv«. at øge oplevelsen af et grønt 
ån( , : hvområdet. 

O /;:", f-- . '-. ,noelsesmæssige kvaliteter. Karre
e J ~~ U ~/ / a l er. åbne gårdrull1 el ler 
I e,f'~ t.{~~ og gårdrummet orienteret 

~4~ lyse friarealer. I en karre 
I S-" '1 <l!..4 ~ Isforholdene søgt forbedret 

L<~<-- L< mbebyggeise. 

Grækenlallds\'e}. sel/llod nord 

iation. Mens vejene mellem 
111es Alle, Højdel'ej. Elbagade 

.ielsveje. er de fleste af de nord
Jgangsarealer. Højdel'ej skaber 
mgerbrogade og Kastrupvej, og 

i på østsiden af Kastrupvej . Med 
alle er Elbagade områdets mest 

ge karakter skifter ved »Sundby 
en karakteristiske gavl på Sundby 
billede. De nord-sydgående veje -

tagade - er udformet som grønne 
rd og syd for LOlllbardigade uden 
en grøn karakter. Siciliel1sgade og 

, forhaver langs bebyggelsens facader. 

Elbagade. set lI10d (;Sf 

Ho)dne} set mod ost. lIIed Filips Kirke SO/ll jJoillf de \'Ile 

»5ul/dby Torl'«. ser //Iod /lore"'es( 
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Rødegårdparken og Abildgården 
Københavns Kommune vedtog i 1930 en reguleringsplan for Sund
byerne. Plane n var udarbejdet på baggrund af nye plan love, hvis hensig t 
var at forbedre bo lig forho lde ne . Kommune n opkøbte og e ksproprierede 
grunde for at gennemføre vejreguleringer og opføre samlede bebyggel
ser. Pl ane n blev aldri g konsekvent gennemført. men tlere store bebyggel
ser blev opført i 30'erne og 40·erne . De nye bebyggelser. der bl. a. om
fallede Rødegårdparken. Abildgården og Ho ll æ nde rvænget, blev præget 
af funktionalismens idealer om lys og lu ft. 

R(!degårdpa rkel/ afgræ nses afWillenberggade, Kastrupvej , 0 resundsvej 
og Spanie nsgade. På området lå tidli gereen afSundbyøsters landejendom
me - Rødegård. som havde e n stor have med sø. Ejendo mme n o mfattede 
fl e re bygninger. bl.a. kroen Rødekro . Gårde n og kroe n blev ned lagt i 
1942, og hovedhuset opbevares i de pot på Frilandsmuseet. I starte n a f 
40 'erne opført D.A. B. en 5-etagers bo li gbebyggelse på arealet med Aa. 
og F. Thil o som arkite kter. I starten a f 60 'erne bl e v der yde rligere o pført 
nyeetageejendolTIme i o mrådet. DenS-e tagers bebyggelse i røde mursten 
omkranser symmetrisk det kileformede grønne anlæg. der er udlagt som 
offe ntlig park. Bebyggel sen består aflukk ede karreer og randbe byggelse. 

Rodl'gårdplIrkew kile/ormede parkrum set/m syd 

Rødegårdparkel/, sell1lod nord 
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Da område t er opført gennem en peri ode på 20 år. er der store forske ll e 
i bygningernes faeade udtryk. En eje ndom fra år 1900 indgår i bebyggel
sen. Bebyggelsens kile formede parkrum er smu kt bepl antet med mange 
karakte ri st iske træer. Ved krydset Wittenberggade- Lyongade e r e n lille 
pl ads med et stort træ. der markerer pm'ke ns indgang fra nord. 

EtagebebyggeJsen Abildgårdel/. der er be liggende nord for Rødegard
parken. omfatter to ejendomme: Slorgården og en Inindre vinkel bebyg
ge lse nord fo r Moselgade . Be bygge lsen er opfø rt pa et areal. hvor der 
tid ligere lå småhuse og haver. Abildgården er opført 1942-4.+ a f K.A.B .. 
med A/S Domin ia som arkitekter. Den u-formede 5-etager, bebyggebe 
er opført i gule mursten og med afvalmede tegltage. Det sydorientcrede 
gårdrulll er indrettet med legepl ads på et hævet niveau. og langs gardfa
eade rne e r der små fo rhaver t il slUelej lighederne . Mod Fra nkri gsgade er 
bebyggelsen smu kt buet. Mod de omg ivende gade r markerer bebyggel
sen sig med små overdækkede indgangspartier. og sammcnbygn ingen 
me lle m de lige læ nger og de n buede e r harmoni sk løs t ved en til ba
gerykning. 

Abildgårdens hal'erum sel fro syd 

- '. 
\ \ " v ),( 

Rodegllrdparkell. A!Jifdglirdell og H ollfl'lIderl'a!lIgel. bebyggelse.wwlIs1er lill/I I :5.{)()O 



Ahildgllrdells OI'erdækkede indgange Abifdgllrdells hlIede facade 

Hollænderv ænget 
Hollællden 'lmgel er bel iggende mellem Frankrigsgade, Reberbanegade. 
Brysse lgade og Frankrigshusene. På de tidligere markjo rder under Sund
byøster land, by anlagde Jacob Holm i 18 11 en reberbane. I tiden herefter 
blev omradetudbygget med virksomheder og arbejderboliger. Hollænder
vænget ligger på en del af den tidligere reberbanes grund. Bebyggelsen 
er tegnet af arkitekt Sigurd Tanggaard for NS Hollændervænget og 
op ført i 1939. 

Den fem-etagers bebyggebe. der er opført i røde sten og med flade tage, 
rummcr fire vinkclforlllede bygninge~ saml en lukket trekantet karre 
placeret hen ho ld sv is vest og øst for Alandsgade. Bygningerne har et 
ensartet. afdæmpet facadeudtryk med enke lte facadeinddelinger. udkra
gede altaner og markante afl;undede gavlpanier. Bebyggelsen fremtræ
der t,et og bymæssigt mod Alandsgade. Mod Reberbanegade g iver de 
parklignende gårdrum bebyggel sen et mere åbent og grønt præg. 

Hollændervænget er en velplanlagt bebygge lse med mange byarki
tektoniske haliteter. 

Bebygge/.\'eIlS 11l1lrkallte gade. Reber- Gllrdrw1/ i Hollæ"der\,{l'Ilget 
blll/eX(/lle set mod 1l0rdl'est 

HoIIll.'lIden'{{!lIget. set fra Reberbollegade 

Dalføret 
Etagehusbebygge lsen DC/lførel. der afgrænses af Englandsvej. Peder 
Lykkes Vej . Glommensgadeog 0 sterdalsgade.eropført i perioden 1925-
36. På arealet I ~ tidligere et par af Sundbyvesters store gårde. 

Bebyggelsen består af 2 lukkede karreer i S etager, grupperet aksefasL 
omkring e t allebeplantet gårdrum . Den vest li ge karre er opført 1926 med 
Kay Fisker og S,c. Larsen som arkitekter. De samme arkitekter havde 
forinden udarbejdet en bebyggel sesplan for hele bebyggel se n. Den 
østlige karre blev opført IO år senere med Frode Galatius som arkitekt. 

Den vestlige karre. der er opført i gu le sten. har stram t opbyggede. 
nyklass isisti ske facader. domineret af franske altaner og småsprossede 
vindues-og dørpartier. Den østlige karre. der er opført i røde sten. har et 
mere funktionali sti sk facadeudtryk med udkragede altaner og en lang. 
sammenhængende hvid karnap med afrundede hjørner i stueetagen. 
Gårdfacaderne er mere stilfærdige. 

Bebyggelsen imellem 0 sterdalsgade og Sæterdalsgade. der er opfor! 
1947. rummer et gårdrum, der I igger i forlængelse af Dal førets gård rum. 
Derved er der opnået e t fint samsp il imellem de to bebyggelser. 

Dalforer sel/l/od l1ordost. I baggruIlden hebyggelsell I'ed Ø,Herdalsga(/e 
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Bebyggelse ved Smyrnavej 
Smyrnavej, der er beliggende mellem Amagerbrogade og Grækenlands
vej. blev anlagt i 1902. Bebyggelsen rummer mod nord Sundbyøster 
Skole samt en 2 1/2 etagers boligbebyggelse, og mod syd en randbe
byggeise i fem ctager. Nord for bebyggelsen ligger - på den tidligere 
sporvognsremises område - Sundbyøster Sportshal med tilhørende 
sponsan læg. 

Sundbyøster Skole. der er placeret midt for Smyrnavej . er opført 1912-
13 med N.C. Christensen som arkitekt. Det herregårdslignende byg
ningsanlæg er U-formeL Illed en stram symmetri. Mod Amagerbrogade er 
anlagt el grønt område. rummende legeplads og et bunkersanlæg. der er 
udformet mcd små terrasser. Anlægget er smukt beplantet. Boligbebyg
gelsen øst for skolen. der oprindeligt blev opført som hu sv ildeboliger i 
1922, er disponeret som to U-formede anlæg. hver sammensat af tre 
fritliggende bygninger. Den smukke og karakterfulde bebyggelse har 
gade- og gårdrummene orienteret mod Smyrnagade. Husene er tegnet af 
arkitckterne Ulrik Plesnerog Aage Langeland-Mathiesen. Dcnnyklassi
cistiske bebyggelse syd for Smyrnavej. der er opført i røde sten og med 
afvalmede teghagc. er tegnet af arkitekterne Arthur Wiumaack og Sven 
Hvalsøe. på strækningen nærl1le ~l Amagerbrogade er opført en nyere 
tilbygning. Randbebyggelsen er udformet med et tilbagetrukket pani. der 
aksefastmed Sundbyøster Skole danner et imponerende byrum på tværs 
af Smyrnagade. 

Pa trods af bygningsan læggenes forskellige arkitektoniske udtryk, dan
ner bebyggelsen omkring Smyrnavej en flot helhed. 

Smymagade, beby!u.:e/.w!.\I1I(Ulster II/a/ 1:5.000 
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SI/I/dby øster Skole. set mod lIord\'eSl 

De tidligere IlIIsl'ifdeboliger på SlIIymlll'ej, set II/od /lord 

Smymlll'ej, xtlll/od (HI 



Sundparken 
Sundparken er beliggende mellem Lergravsvej. 0resundsvej . 0 strigs
gade og Strandlodsvej. Bebyggelsen e r opført af Københavns Kommune 
1939-40 og tegnet af stadsarkitekt Poul Ho lsøe med arkitekt Viggo S. 
Jørgensen som medarbejder. 

Sidst i I 930'erne opstod der stor efterspørgse l efter pensionistboliger. og 
Københavns Kommune opførte pensionistbebyggelser mange steder. 
Sundparken. der rummer ca. 870 pensionistboliger. er opført på et areal. 
der tidligere hørte under Sundby Gasværk. Bebyggelsen er pr~cget af 
funktionalismens tanker om lys og luft. Hertil kommer. at der ved 
planlægning af bebyggelsen blev taget udstrakt hensyn til grundens 
bestand af gamle træer. 

Bebyggelsen er disponeret som en stokbebyggelse. stramt opbygget af 
bo ligstokke i varierende længde og i 4 etagers højde. Stokkene har 
facaderne orienteret mod øst og vest. M od nord er placeret otte stokke. og 
mod syd fire. Baggrunden for den ekstensive udnyttelse af arealet var 
øn~ket om al bevare den frodige træbeplantning i grundens vestli ge del. 
Husene er opført i røde sten. og altanbrystninger og tag er beklædt med 
eternit. Vejene. der er udformet med bløde linie r. er overvejende placeret 
på østs iden af stokkene. De resterende arealer imell em stokkene er udlagt 
som græsklædte og beplantede friarealer. Mod nordvest e r placeret et 
opholds- og legeareal. 

Sundparken er en smukt proportioneret bebyggelse med en frodig. grøn 
parkkarakter. Samtidig fungerer bebyggelsen som et tiltrængt fri areal for 
den omliggende tætte karrebebyggelse. 

SUlldparken, .'IN lIIod sydpsl 

SI/lir/parken sellllod pSI 

LI!ft.f010 {{r SI/lir/parken. se/II/od osl 

Sum/parkell. set //Iod syd 

SIlJldparkel1. !J(J!Jygge/se.\lIIoll.'lfcr Illtil / :5.000 
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Byggeforeningshuse ved Sverrigsgade 
Byggeroreningshusene ligger mellem Sverrigsgade og Finlandsgade/ 
Brigadevej, vest for Amagerbrogade. Bebyggelsen. der rummer 32 huse. 
er opført af Arbej dernes Byggeforening i perioden 1867-7 I med H.S. 
Sibbern som arkitekt. Foreningen , de r blev stiftet af arbejdere fra Burmei
ste r & Wain , havde til form ål at forbedre arbejderbefolkningens boli gfor
ho ld ved at etabl ere vel fungerende, billige hu se med gode hygiejniske 
forho ld . Bebyggelsen ved Sverri gsgade var den første bebyggelse. som 
foreningen opførte, senere byggede fo reningen bl.a. KarlOffe lrækkerne 
ved ø ster Farimagsgade og byggeforeningshusene ved Kildevælds
kvartere t på Østerbro. 

Bebyggelsen. der både består af rækkehuse og dobbelthuse, e r opdelt i to 
enklaver. adskilt af en smal passage mellem Finlandsgade og Sverrigs
gade. I den vestlige enklave er husene orienterellllod Sverri gsgade. og 
har lange smalle baghaver mod Finlandsgade. mens den øs tl ige enkl ave 
er disponeret med huse mod både Sverrigsgade og Brigadevej . Bygnin
gerne er opført i 2 1/2 etage. Hvert af husene rum mede oprinde li gt 2 
lej lig heder, hvoraf den ene var forbeholdt eje ren. mens den anden var til 
udlejning. Husene fremstår i dag malet i mange forskellige farver. 

Bebyggelsen danner et fint , næsten provinsie lt miljø . der hænger godt 
sammen med den øvrige lave bebyggelse langs Sverri gsgade og Briga
devej . Derimod adskiller bebyggelsen sig markant fra det omgivende 
kvarters høje etagehusbebyggelse. Københavns Kommune vedtog i 1988 
en bevarende lokalpl an for området. 

Sl'errig.\'gade. set mod syd 

SI'errigsgade. beb."!.:1~elsesll/olJs/er lilli! 1:5.000 
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Byggeforeningshuse ved Kastrupvej 
Omkring århundredskiftet blev der oprettet mange bygge foreninger og 
byggeselskaber i Sundbyerne. bl.a. som fø lge af en ny lov o m stat,s tøtte 
til opfø re lse af arbejderbo li ger. Byggeforeningsbebygge lserne blcv op
ført på tidligere landbrugsarealer. og hensigten var at etablere gode og 
bill ige bo li ger for arbej derstanden gennem »hjælp lil sclvhj ælp's tan
ken«. 

Byggeforeningerne Fremad, Broderskabel og Bien, er beliggende imel
lem Amagerbrogade og Kastrupvej. Alle bygningerne er opføn som 
dobbelthuse rummende 2-4 lej li gheder. De ha lvanden etagers huse har 
mange fæ llestræ k. bl. a. er de a lle opfø rt ISal en fra vejmidtc og har små 
forhaver. 

Byggeforeningen Frelllad blev stifte t i 1899. Umiddelbart e ft er arhun
dredskifte t bl ev 50 dobbe lthuse opført e neren plan udarbejdet af arkitekt 
G .A. Rasmu ssen. Bebygge lsen e r grupperet omkring e t Y -formet vejsy
stem imellem Amagerbrogade og Grækenlandsvej, Vejene fremtræder 
som smukkee1mealleer. De symmetri ske huse fremstår i pudset murværk 
med ski fertage. og er forsynede med markante front ispicer e lle r kviste. 
Nogle få hu se har facade mod Amagerbrogade. og markerer derved 
bebyggelsen udadtil. Adgangen til bebyggelsen er i dag lukket for 
bilkørsel fra Am agerbrogade. På Mikkel Skovs All e findes de t oprinde
lige stuehu s til gården, der blev udstykket. 

Bygge foreninge n Broderskaber rummer 48 dobbelthuse langs Krudt
mø llegårds All e og Ahrenkildes Alle. Hu sene blev opført i pe ri oden 
19 I 0- I 2 ved arkitekt Lars Hansen. Vejene e r udformet som smu kke 
e lmealleer. Bygningerne er opført i pudset mur og mcd tcgl- e ller 
cemenllagsten. Dobbelthuse ne har mere villapræg end husene i Frelllad. 
bl.a. fordi hu sene ikke er symmetri ske. 

Byggeforeni ngen Bim ru mmer 18 dobbelthuse. be liggende langs Biens 
Alle, og bebyggelsen e r tegnet af ark itekt H. K. Krøyer. De symmetriske 
huse med fronti spicer e r opfø rt i røde sten og med tegltage. Pa sydsiden 
af Biens A lle ligger al minde li ge villaer. 

De tre områder rUlll mer mange fine kvaliteter, bl.a. smukke vejbilleder. 
og den egale byggeskik giver det enkelte område identi tet. Dog er mange 
af hu sene skæmmet af til fældige ombygninger. ligesolll mange hu se har 
fået skiflet de originale vinduer ud. 

Byggeforeningen Val"al er be li gge nde mellem Kast ru pvej og Backers
vej. umiddelbart nord 1'01' Su ndby Kirkegård. Efte r opføre lse n af bebyg
ge lsen i 1906. g ik byggese lskabet planlagt konkurs. "Iledcs at medlem
merne kunne overtage hu sene. Området har udpræget villakarakter. 
Hu sene. der er i I 1/2. 2 og 2 1/2 etage. er o pfort i en stram udstykn ing. 
hvor vejene fre J11 !o,lar med smukke alleer. Bygningerne er større og mere 
ind iv iduelt udformet end normale byggeforeningshusc. De SlOre vill aer 
rum mer 2-4 lejl ighcdcr, og e r næsten alle opfø rt i en bygge lin ie placeret 
ISalen fra vej midten. Husene ertegnet afforskell ige arki tektcr. bl.a. e hr. 
Sy lowog Ras mus Jensen. lIa lhol' s fæ llestræk - forhaverne Qg vi ll aernes 
støn elsc og byggeskik - skaber en god he lhedsv irkni ng. Dct er cndvidere 
karakteri stisk for området. at der kun er få garager og carporte. saml at 
vejbilledet er præget af mange smukke stakitter og indgangsparti er. 

, 
~. ' ...... .. ' 

Fremad. S<'f fra Hollands A Ile BieIIs Alle. se/mod (W 



Byggejorell illgeme Frnllad. Broderskabet og Biell. bebygge lsesl1/(9llstenllåll :5.000 

Broderskabet, Ahrenkildes Alle Val/ud, Rialtn l'ej ser mod ost 
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Byggeforeningshuse ved Badensgade 
Byggeforeningshu sene i Badensgade e r opfø rt af byggeforeningen Godt
håb. der blev stifte t i 1898. Badensgade er en he lt lige, lukket sidevej til 
Lergravsvej . Bebyggelsen. der er i 2 1/2 etage. rummer 2S dobbe lthuse. 
opført i gadelinien. De gedigne huse er i røde sten og har sadeltage. 
Facaderne mod vejen er regelmæ ssigt udformet og disponeret med tre fag 
vinduer og en symmetrisk placeret kv ist. Hvert hu s rUTllmer op ti l 3 
bo liger. 

En smu k a lle understreger gadens lineære forløb. Små tværsti er fungerer 
som smutveje til deomgivende bebyggelser. Husenes placering i vej lin ie 
har skabt mu lighed fo r frodige baghaver på de relativt små grunde. 

Bebyggelsens skala og grønne karakter står i stæ rk kontrast ti l de 
omgivende kvarterers høje karrebebyggelser. Bortset fra Ilere uheldige 
udski ftn inger afdøre og vinduer, er det oprindeli ge he lhedspræg bevarer. 

BadeI/sgode. set lIIod nonll'esf Bebygxelsel1 har/rodige h(/I 'er 

Badensgade. bebyggelseslllol/ster lIIal 1:5.000 
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Eberts Villaby 
Eberts Vill aby, de r e r beliggende imellem Englandsvej og Amager
brogade bl ev opført i perioden 1895-19 10, Med denne vill audstykning, 
de r blev foretaget af Herman Eber\, startede udbygningen af Sundbyer
nes villakvarterer. 

Ebert erh vervede 16 td , land af gårdeje r Jan Hansen, og uds tykkede 
parcelle rne e ft er en samle t plan, Han opførte endvidere vill ae rne, som -
med en for den lid usædvanlig intensiv markedsføring - blev so lgt på 
afbetaling , På denne måde blev kvarteret fuldt udbygget i løbet af en 15 
ars peri ode, Bebyggelsen omfatte r ca, 85 villaer, hvoraf en del e r 
fl erfamiliehu se, Ebert opførte i 1902 en vill a til s ig selv på ehr, lI 's Alle , 

Vi ll abyen har et de lvist lukket vejsystem med k0l1e, varierede vejs træknin
ger, Ved krydset e hr, lI ' s Alle og Dronning Eli sabeths Alle find es en lille 
beplante t pladsdannelse med springvand og statue r af fo lke typer på 
Amager, udført af C A, Hansen, Fle re af vejene er smukt bepl antede med 
all etnrer. Mod Amagerbrogade afgrænses villabyen af3-7 etager!> randbe
byggelse, 

Villaerne, de r er i I 1/2 til 2 1/2 etage. er ofte trukket meget langt tilbage 
på de ik ke særli gt store grunde, Derved får villabyen store fo rhaver og et 
meget grønt præg, men på trods heraf virker området meget bymæssigt. 
da husene ligger t,et. Området rummer mange store villaer, hvoraf især 
Eberls egen villa - e hr, den 11 '5 Alle 23 - fremtræder markant og har et 
~ l1lllkt indgangspani mod vejen. 

Sprillgl'C/l/d lIIed !\lI/agerJo/ketyper på elt ,.. den /I 's Alle 

Eli.\' hilse I1INI 1IIlII/ge .\/1/ukke bygningsdelllfjer. ellI". den ll's Af/e 
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Eberts Villaby. /n'byggel.\t!,\III()//srer mål 1:5.000 

Amagerbrogades hoje ra/ull}{J!Jyggl'l.<;e 
kali iagllage.<; fra l1/lll/g{J al l'iJlal'ejelll' 

Hemll/I/ Eberts l'ilfa. elIr. denlf's AIM, set mod ,·esl 



Gimle 
Villaområdet Gimle er beliggende imellem Amagerbrogade og Eng
landsvej / lrlandsvej. Byggeforeningen blev oprettet i 1899 med et med
lemsta l på 100. De fø rste villaer blev opført i områdets sydlige del 
omkring Thingvalla All e og Ingolfs Alle. l årene frem til 1935 blev 
området udbygget mod nord op til Eberts Villaby og SkI. Eli sabeths 
Hospital. Mod Amagerbrogade afgrænses området af randbebyggelse i 
2-5 etager. 

Områdets vejmønster er opbygget af lige øst-vest gående veje. gennem
skåret af e t diagona lt vejforløb fra syd vest til nordøst. I den sydlige del 
er vejene udformede som alleer med svage krumninger og retningsskift. 
Flere steder findes små beplantede pladser. og større grønne fri områder. 
Især i den syd li ge del findes smukke vejforløb. hvoraf strækningen 
Breidablik Al le-Torfavej skal fremhæves. Det diagonal e vejforløb kan 
tænkes at være inspireret af byplankonkurrencen om de indlemmede 
di st rikter. der blev afholdt 1909. Et af hovedtemaerne i I . præmieforsla
gel var netop elmcget ro mantisk og svunget vej mønster. 

Området har en meget varieret bebyggel se, fra bungalows til store 3-
etagers villaer. Der er mange gedigne murermesterhuse og ve lpropor
tionerede villaer inspireret af Bedre Byggeskik. 

Cn)//ning I'ed TY!?,l} Krabbes Vej TOIjcl\ 'ej. sel l110d /lord 

Vif/(lo/llradN Ci/l/{e. bebyggefsesl1IplIsler lilli! 1:5.000 

Smuk nmdkørsel I'ed Breidablik Alle. set mod sydl'est 

GrOlllling I'ed Hojdel'(lIIgs Alle. se/l1Iod sydl'est 

\ 

.. 

Karrebebyggelse I"NI Amagerhrog(lde, 
set fra Peder Lykkes \lej 
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Ballonparken 
Barakbebyggelsen Ballonparken er beliggende syd for Artillerivej på 
Amager Fælled. Området blev oprindeligt anvendt til telllejr for militæ
ret. hvis skydebaner lå på Fælleden. I I 860'erne blev de første bygninger 
opført - et marketenderi og enkelte træbarakker. I I 880'erne blev området 
stort set færdigudbygget med barakker. En hangar til observarionsballo
nel' blev opført 1917 i områdets sydlige del, og gav navn til området. 
Under 2. Verdenskrig benyttede den tyske værnemagt området, og efter 
krigen blev det benyllet til nygtningelejr. I 1948 blev bebyggelsen 
renoveret, og anvendt til ungdomsboliger. Ballonparken fungerer i dag 
som et a lternativt boligområde - uden de faciliteter. der normalt findes i 
boligbebygge lser. 

Ballonparken er disponeret omkring en tæt beplantet »hovedgade«. der 
afslulles af en lille plads mod syd. De svensk røde træbarakker er i I og 
I 1/2 etage. Enkellebygningereropført i mursten. Huseneerovervejende 
placeret med gavlen mod vejen og har tæt beplantede haver. Omkring den 
syd lige pladsdannelse er placeret fælles anlæg fo r bebyggelsen - badehus 
m. v. Den tidligere hangar bliver i dag benyttet til ridehal. Et grønt an læg 
imellem Artillerivej og bebyggelsen skjuler området fra vejen, og mod 
Amager Fælled er området afgrænset af en skovagt ig beplantning. 

Ballonparkens lave træbebyggelse. og det grønne og frod ige miljø i 
området. står i stærk kontrast til den tætte og høje kan'ebebyggelse på 
Islands Brygge. Området fungerer herved som en næn som overgang til 
den grønne fælled. Både socialt og bymæssigt er Ballonparken en 
integreret del af Islands Brygge bydelen. 

»Hmwlgmlen ,< . selll/od sydl'esf Slippe melIeiII husel/(' 

co j 

Amager Fælled 

Bal/ol/parken, bebygge/sesil/Olls/e/" llIal 1:5.000 
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Statens Seruminstitut 
Stalens Seruminstitut er beliggende på arealet mellem Amager Boule
vard og Amagerbanen. og vejbetjenes fra Artillerivej. InstilUllet er siden 
etableringen i 1902 - med et forholdsvis lille bygningskompleks på 
hjørnet af Amager Boulevard og Arti llerivej - og frem til i dag konstant 
blevet udbygget. Samtidig er grundarealet gennem opkøb af til stødende 
grunde og overtagelse af den tidligere Artillerivejens Kascrne blevet 
øget. 

Instituttets første bygningsan læg blev opført i 1902. Det omfattede 
hovedbygningen mcd laboratorier ved Amager Boulevard. en stald
bygning og et dyrehus. disponeret omkring en frødam. og med indkørsel 
fra Amager Boulevard. Bygningerne er tegnet af arkitekt Andreas 
Clemmensen. I perioden frem til 19-+0 blev inst ituttets grundareal udvidet 
mod øst langs Amager Boulevard. og nye bygninger opført - bl.a. 
administrationsbygning og laboratoriebygni ng. tegnet af Kg!. bygnings
inspektør Axel Maar. I områdets sydøstlige del. tæt ved Amagerbanen. 
er i 1965 opført en laboratoriebyg ning i 2-5 etager. tegnet af Kgl. 
bygningsinspektør Preben Hansen. 

I starten af 50'erne overtog Statens Seruminstitut de sydøst lige dele af 
Artillerivejens Kaserne, og i 1973 blev det resterende kaserneareal 
overtaget. Kaserneanlægget. der blev opført 1889 med Alfred Møller 
som arkitekt. anvendes af institultet til administrations- og lagerformål. 

Serumillstilllffet,\ oprilldelige all/æg .thi 
/902. FaClllle II/od Amuger BO/llemrd 
og gnllll/p/ulI. Arkitekt AI/drem Ckll/
mellsell 

Stmells Serlllllillstilllr set.fi'a PalIlerelIS Bastioll 



Fanule mod Amager BouJemrd 

Arkilekl Knud Munk har i 1980' em e udarbejdel en udbygningsplan for 
i n~ tituttet. og harend videre tegnet en ny vagtbygning. pl aceret i kaserne
områdets ~yd ves tli gc hjørne, hvor den nye bygning markerer indgangen 
fra Artille ri vej. 

Bl.a. på grund al" den lange udbygningsperi ode og overtagelsen af 
kasernen. rummer Statens Seruminstitut en meget varieret bygnings
masse. spændende fra bygninger opført sids t i 1800-la lle llil heil nyop
fø rte bygninger. InslilUllels ældste byg ninger. leg nel af Andreas Clem
mensen, er opført i palæstil. Samtlige bygninger er velbevarede og 
danner en karak te rfu ld facade mod Amager Boulevard . Oe smu kke 
bygn inger er opført i I 1/2- 3 etager. Oet oprinde lige anlæg e r udbygget. 
således at to vinkelbygninger danner el fi nt. lu kket gardrum. de r dog 
skæ mmes af mindre. ba rak lignende træbygn inger. Syd for adm in i
strationsbygningen e r indreltet el smukt haveanl æg . Facaden mod Ama
ger Boulevard er afgrænset af smukke træstakitte r. en høj pudset hegns
mu r og bepl ant ning. Set fra Chri sti anshavns Vo ld og Amager Boul evard 
~yner bygningsanlægget herregårdsagti gt. men helheden erdog præget af 
Hote l Sca ndinav ia's dominans i bybilledet. Et smalt beplantningsbælte 
ad~kj ll e r palæbygningerne fra kaserneområdet. De 2-etagers kaserne
bygninger, der er grupperet i et akse fasl mønster omkring en tidligere 
ri debane - nu pa rkeri ngsplads - e r opført i gu le sten med m0nslermurværk 
og buestik over vinduespanierne. Bygningerne harbl ,a, rummet stalde og 
magasiner. Oen tidligere ridebane har en smuk randbepl antning. Ved 
Arti llerivej findes en 3-e tagers bygn ing. oprinde ligt anvendt til be
boebesbyg ning for offi cere r. 

I sam menhæng med Studsgraven indgår Stalens Serum institut i et karak
terfuldt bybi ll ede. der på smu kkeste vis e r med til at markere overgangen 
fra Indre By ti l Amager. 

'- i i i 
~- -

K(tsemells ridliJ.:ere d.sercerpfllds 

II.II{(lfle .1 . ., rO(II/l'lI 

D : , 

SImens Sel"/fl llil/,\'l;fII1. bebygge/.W!SlIIfmSrer 111111 1:5.000 

Ser Fa iI/stil/meIS lUll 'l). II/od ost 

LlIft/o/(} li/Statens Sem millSrill/f , se/lllod 11 0r(h'eSI 
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Sundholm 
ArbejdsansLalten Sundholm er bel iggende i LrekamområdeL mellem 
Amagerfa:lledvej og Sundholmsvej. Københavns Kommune erh vervede 
i 1899 eL område af Amager Fælled fra SLaLen, og nogle å r se nere blev deL 
be,llILLeL al opføre Sundholm på en de l af o mrådet. Sundholm blev opført 
i perioden 1905-08 ved arkitekt Emil Jørgensen, og afløsLe Københav ns 
TVHngs- og Arbejdsanstalt. Ladegården. der lå ved Åbolllevarden. På 
grund af det lavtli ggende terræn var det nødvendigt at foretage lerræn
hævninger. ogjordcn herti I blev skaffet gennem anlæg af en 3 meter bred. 
vandfyldt gra v. der omsluttede anlægget. 

BygningskomplekseL rummede arbejdsansLait. Lvangsarbej dsanSLalt. sy
gehus og en husvi ldeafdeling. I 1960 blev Sundholm o mdannet til 
forsorgshjem. 

Hovedadgangcn til Sundholm foregår via to smukke portbygninger 
placeret ved henholdsvis Amagerf,c lledvej og Brigadevej. Portbygn in
gerne forbindes med en næsten halvcirkelformct øst-vestlig tværvej. 

ord herfor ligger ct symmetrisk bygningsanlæg med fcm fritliggende 
bygninger i I 1/2-2 1/2 etage. Syd for tværvejen ligger - i et stramt. 
akse fast anlæg - bygninger i 2 og 4 etager. Anlægget er tredelt af nord
sydgående veje. og rummer bl.a. Sundholm' s hovedbygning . Syd og vest 
for det nksefastc anlæg ligger i en mere tilfældig udformning en industri
bygning j 1-2 etager saml et areal med drivhuse, udlejet til et privat firma. 

SUlldho lm 's bygninger er overvejende udformel med vandreL opdelte 
facader: Stueelagernes facader e r opført i blank. rød mur. og de øvrige 
etager fremstår med gulkalkede facader og røde murstensbånd. Sadelta
gene er belagt med teglsten. Vincluespanierne er småsprossede og 
hvidmalede. Hovedbygn ingen er markereL med en midle rri salil med 
fro nLi spice og Lagkviste samt eL kobberdækkel tårn. 

Omradel er smuk L bep lallleL med mange karakterfulde Lræer. he runder en 
smuk blodbØg nær ved den vestl ige indgang. Der er mange fint anlagte 
gronne opho ldsarealer i bebyggelsen. og områdeL virker meget velplejet. 
Vejene cr relat ivt smalle. og afgrænses smukt af bebyggelsen. Sundholm 
danner en selvstændig enklave på Amager - en by i byen. 

Luftfoto af SlIl1dllOIIII. jef /1/0d lIordqsf 
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Eli .'III/uk bh)(/bog I'ed den ,'esr/ige illl/gal/g 
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Kig gel/I/em pnrt 

SUlld/IOIIII, bebyggl'/.\e.\·/IIollsler 11/011:5.000 



Porlb,,'gllillg 

HOI'"dbyg/li/lg 

D el slIIl/kke gadeflIllI. \'(' III/od /lOrdl 'l'sl 

I li 
~ 

Skt. Annæ Kirke og 
Skt. Elisabeths Hospital 
SkI. Annæ Kirke og SkI. Elisabeths Hospital. der e r beliggende vest for 
Amagerbrogade og imellem Dronning Elisabeth s Alle og Prinsesse 
Chri stines Vej. er oprørt i perioden 1900-05 ved arkitekterne Emil 
Jørgensen og Osvald Langballe for den katolske menighed på Amager. 
Begge bygningsanli.cg er senere blevet udvidet med tilbygninger og for 
hospitalets vedkommende også med nye fritliggende bygninger, bl.a, 
Søsterhjemmet i 1956 ved arkitekterne Arthur Wittmaack og Sven 
Hvalsøe. 

De to mon umenta le bygninger. dcrer opføn i røde sten og med afvalmede 
Sk ifertage. er pl acerede ~ymmet ri ~k, så ledes at kirkegavl og midterri sal it 
på hospita lets hovedbygning er beliggende over for hinanden (se roto 
herunder til høj re) . Derved rremko mmer et ganske n ot gaderum. hvorde 
lO bygninger danner vægge. De store bygninger hænger !',Lørrclsesmæs
sigt fint sammen med facadebebyggelsen langs Amagerbrogade og 
danner kontra~l li l den VCSL- og nordror liggende lave vi llabebyggelse, 
Vejene omkring kirken e r smukt beplantede. og overgangen ti l viliabe
byggeisen mildnes bl.a. ar hospi ta lets ve lfo rmede haveanlæg. 

Ved en udbygning i 1939 blev kirken fo rsynet med to markante klokke
tårne mod nord. Det er især nordgavlen. der kan ses fra Amagerbrogade. 

Kirken. se/II/od 1I0r(/I'{Jsr Dmlll1illg Eli.wh"rhJ A Ilt!. ser II/Od asr 

l ~ 

r;/:,etler Lxi. . Vej 
'v 

~ 

c 

':. l c , 
t fl tj 

( c 
f' 

r r r , 

SkI. AIli/æ Kirkl' og Skr. E/isabelhs Hospiral. bebygge/se.\'II/OIlsfa lIIal 1:5.000 
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B yarkitektoniske elementer 

Amagerbanen 
Amagerbanens trace skaber et grønt strøg gen nem både lsIands Brygge 
og Sundbyerne. Banen er ført over havneløbet på en svingbro i fOl·bin
delse med Langebro. Banen har på strækn ingen frem til Kløvermarken et 
kurvet. varieret fo rl øb. hvorefter traceet er ført næsten parallelt med 
kysten til Kastrup Fort. for at fortsætte gennem Tårnby Kommune til 
Kastrup Ha vn. 

Amagerbanen blev etable ret i 1907 og benyttet til kombineret person- og 
godsbefordring. Banen bragte passagererne frem ti l strandområderne på 
A magers øs tkyst og ti ll andliggerv ill aerne i Kastrup og Dragør. I 1938 
blev personbefordringen nedlagt, men genoptaget i en periode under 2. 
Verdenskrig. Godsbefordri ngen. der især betjente de nye industriområ
der på Amager, har gennem de s idste årti er været i tilbagegang. og er stOl1 

set ophøl1 i dag, hvor mange af de store industri vi rksomheder er ned lagt. 
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/. I .\'/allds B,:rgge. 
BClIlelraceel er slIIalt og afgrænses af 
Njalsgades hoje bebyggelse lIIod syd, 
og ({{ tæt beplal/flling l1Iod IlOrd. 

2. Fasre Barreri. 
På del/Ile strækning har balletraceet 
OI'efl'ejende ('1/ grO/l kora/aer, og 
grænser op fil spredf bebyggelse og 
.'il1la lIyrrehm'er. 

BanetJ'aceet hen ligger nu Stort set ubenyltet. og anvendes derfor på 
enkelte stræk ninger som stiforbindelse. 

I dag, hvor traceet ikke benyttes til jernbane, er Amagerbanen - på flere 
stræk ninger - et st rukture rende byelement med en værdifuld grøn karak
ter. Herfra er der mulighed for at opleve byområdets variation og 
mangfoldige karakter. Såfremt traceet ikke fremtidigt ska l benyttes lil 
banefonnål , vil etablering af et stiforl øb tilføre byområdet store kvalite
ter. 

Herunder og på modstående side vises fotos af en række karakterist iske 
st rækninger af Amagerbanen. startende ved Is lands Brygge og sluttende 
ved Kastrup Fort. 

\ 

3. Amagerbro. 
BilledellJertJ\'er l'iserjembal1ell Iwl 
SI. Møllel'ej, hl'or g(ulerullll1lel - lil 
forskel ji'a den øl'rige bebyggelse P(I 
Amagerbro - er meget åbelll og l'irker 
lidI ()de. Gennem den ØlTige hebyg
gelse pli AII/agerbro passerer bWlell 
gel/I/eln er bred! gadel'//m //led SlIIllk 
al/ebepfallTl1ing. slIIci pltulser og 
forhaver (se side 22). 

-1-. KIOI'emwrkel1. 
Ved KhH'e rll/orken er erahlerer 
ranger/entell, saledc'" al lraeeer 
\'{/riererfra 15-6011/ i bredden. 



5. !ml/lwriharteret. 
Ballelmn'el {!{,r:ra'lIses skifteris {ifTæT 
bepltlll/llil/g og lIIl'fe abell bep/lIl/lI/ing. 
Flae .\leder er der indblik ril illdllstri
o/llråde/. 

6. VilloAI'arlerer. 
På begge sider (if Imceet er (flllagl ril
Im·eje. Der er en lær, karakrelfllld be
plall/llil/g ()/lIkrillg ballell. 

I 

AMAGER 

fA' ,_ED 

".,,,, 

J 
I 

7. Kaslrllp FOr!. 
STræknil/gl'/1 er spredl beplal/IN, og 
{~{grll'l1ses {({kolollilwl'er og bolighe
byggelse, Forte! kan ikke ,\e,~j/'{/ tra
ceN. 

'. 

- KAS 

KOBEN> 
LUFT~ 

L~ __ /~~~_~_'_-~~ ______________ ~~~~~~~ __ ~2ill~' __ ~ ________ ~.~.Sl ;11 
Amogerfwl/ells forlob, byarkilek10nisk træk. mål 1:50.000 

Hel'llllder er \'iSI en række snir i 
AlIlogerbonel1s trace/ra Islallds 
Brygge i 1'('SI OI'er »kl1ækker » l'ed 
Hollllbladsgade lil Kos/mp Forr i 
ryd. 

Sl1ir I'ed pakhuse i Njalsgade 

SlIir ved garagealllæg III. I '. I'l'd Njah'gade 

Sf/ir ved S\'illger 

_ _ -----l_.-Jr 
Sil it ved Uplandsgade 

Sf/il ved industr ikva rter er 

Sf/ it ved Roselilfel'ej 

SlI it I'ed hal'ejorellinger, Kastrup Fort 

Prillcipsnil i brt/u' lrace 
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Grønne veje mellem Amagerbrogade 
og Amager Strandvej 
I konku rrencen om de indlemmede distrikter i 1908, indeholdt2. præmie
projektet et forslag om at anl ægge grønne promenadeveje mellem Ama
gerbrogade og Amager Strandvej. Der blev peget på Prags Boulevard, 
Elbagade- Italiensvej og Greisvej - der alle samtidig dannede trace for 
hovedk loakker. Endvidere blev det fores lået, at Øresundsvej fortsat -
sa mmen med de ovenn ævnte veje - sku lle indgå som en af hoved færdsels
årerne mellem Amagerbrogade og Amager Strandvej. 

I dag fremt ræder især Prags BOldevard og Italiensvej med boulevardpræg, 
men også Grei svej og Lergravsvej fremstår med karakterfulde grønne 
træk. 

Prags Boulevard 

PrøvestelIelI 

Kf~'vermarkel/ 

Amager Strandpark 

Prags Boulevard markerede indtil 1909 grænsen mellem demarka
tionsterrænet på Christianshavn Fælled og byudviklingsområderne på 
Amagerbro. Boulevarden er aldri g blevet an lagt på hele strækningen 
mellem Amagerbrogade og Amager Strandvej. Vejen danner grænse 
mellem industrikvarteret og boligbebyggelsen. og bybilledet, især i den 
østl ige de l. er ikke harmonisk. På strækningen fra Jemtelandsgade til 
Halgreensgade er det en cykel- og gangsti. der forbi nder den korte 
vestlige strækning af Prags Boulevard ved Amagerbrogade med den 
østl ige boulevardstrækning. Prags Boulevard har et vej udl æg på 40 m, 
,udformet med to kørebaner omkring en bred, beplantet midterrabet. 
Oprindeli g var midterrabatten an lagt som en åben rende med direkte 
forbindelse til voldgravene ved krudthuset ved Amager Strandvej og det 
nu nedlagte Strickers Batteri. I starten af I 960'erne blev renden rørlagt. 
Ved Amager Strandvej afbrydes forbi ndelsen til kysten af indhegningen 
og kontrol bommen ved Prøvestenen. Den stadig eksisterende del af den 
åbne rende fortsætter nord om Sundby Gasværk ud i Øresund. 

Diagram - grolIlIe l'ejC) mel/em Amagerbrogade og Al1/llger Stralldvej 

Elbagade-Italiensvej 
Københavns Kommune overtog i 1902 de ældste dele af Sundby Hospital 
(Sundbyøster Forsørgelsesanstalt). og erhvervede en række ejendomme 
omkring det nuværende Sundby Torv. EfterfØlgende vedtog Køben
havns Kommune planerne for bebyggelse omkring Sundby Torv (se side 
27). ligesom der blev vedtaget en ræk.ke deklarationer om udformning af 
bebyggelse og veje - både for etageboli gom råderne vest for hospitalet og 
villabebyggelsen øst herfor. Ital iensvej blev videreført på stræk ningen 
fra Backersvej til Amager Strandvej først i I 930'erne. Vejen dannert race 
for en hovedkloakledning. Ved Amager Strand blev der an lagt e t over
løbsanlæg i forbindelse med kloakken. 

Prags Bou/el 'l/rtf. se/mod Fesf 

Kløvermarken 

ø j . V ca G V Kig mod l1/uJclelalderbyen lIl,Ile 

, ........ -.... ---------------~---~·L ____ §1 ~ 
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VejforJøbet fra Amagerbrogade til Amager Strandvej er meget varieret: 
Elbagade er en bred allebeplantet gade, afgrænset af S-etagers karrebe
byggeise. Vejen fortsætter ti l Sundby Torv, dereren markant pladsdan
nelse. afgrænset af veje til alle sider. Pladsen er mod nord. syd og vest 
omgivet af S-etagers bebyggelse. Nyopførte bygninger til bl.a. toiletter 
og legeplads på torvet, har afbrudt den direkte visuel le kOlllaktmellem 
torvet og Italiensvej. Herfra fortsætter Italiensvej - fo rskudt i sydlig 
retn ing for Elbagade. men liggende i torvets akse - frem til Backersvej. 
Gaderu mmet er mod nord afgrænset af beplantningen ved Sundby 
Hospital og mod syd af en række beboelsesejendomme. Fra Backersvej 
til Amage r St randvej er ltali ensvej udformet so m promenadevej. 
Vejanlægget er 30 m bredt, adskilt af en bred. beplallletmidterrabat. Det 
smukke vej forløb frem ti I Amager Strandvej er et markalll grønt e lement 
i det vidtstrak te villaområde. og skaber en harmonisk indgang til Strand
parken fra villaområdet. 

Sri 1'N/ SII/u/h.r Ton '. ser II/od OSI / /{/liellsl'ej I'ed S///Idby Hospiw/ 
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LlljijolO, GreiJl'ej se' II/od os, 

Lergravsvej 
På strækningen langs Lergravsparken/Sundparken har Lergravsvej en 
tæl. slullet randbebyggelse på den ene side. og på den anden side et stort 
parkrum, hvor gavlene på Sundparkens røde boligstokke markerer sig i 
gadebilledet. Lergravsvej er di sponeret Illed en cykelsti i eget trace. 
beliggende i el næsten gennemgående grøm areal. Her lå frem til 
århundredskiftet en lang sLrækning af en dræningskanal i åben rende. På 
strækningen rrem lil Amagerbanen løber Lergravsvej gennem el er
hvervsområde med delvist ubenyttet bebyggelse. En cykel- og gangsti 
forbinder herfra Lergrav>vej med Amager Strandvej. 

Greisvej 
Greisvej er den syd li gste af de grønne veje. Også denne vej danner trace 
for en kloakledning. der indgår i et si\kaldt overløbsanl æg. der kun tages 
i brug i situationer. hvor kloakanlægget belastes helt usædvanligl. På 
store dele af vej fOl'lobet foregår udledningen via en åben rende. 

Grei.\Tej, byarkirekw/liske elemew, /lui' I. 10.000 
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Lt{/ifolO, Lergrm'sl'ej ser II/od (J.\r 

På st rækni ngen fra Amagerbrogade til Grækenlandsvej er Greiwej 
overvejende afgrænset af villabebygge lse mod syd og etagebo
ligbebyggelse mod nord, Et offentlig, grønt område afgrænser etage
boligbebyggelsens friarea ler mod vejen. Beplant.ningen er spændende og 
varieret, og tilfører boligområdet landskabelige kvaliteter. På denne 
strækning er kloakledningen overdækket. 

Mellem Grækenlandsvej og Kastrupvej fungerer den åbne rende som en 
slags midterrabat i Greisvej, Etageboligbebyggelsen omkring vejen 
danner vægge i det brede gaderum . Mellem Kastrupvej og Engvej 
passerer den åbne rende gennem et større vi ll aområde, Grei~vej er her 
placeret syd for renden, og er fo rdel ingsvej til området. Nord for renden 
er placeret en smal stribe kolonihaver. der skaber variation i bybilledet. 
Før Engvej svinger renden mod nord. og en markant træplantni ng 
understreger renden~ kurve. Herefter er renden ført under Engvej. og 
bl iver først synlig ved overl obsanlægget øst for Amager Strandvej. 



Diagonal vejene 
M ange af byområdets villa- og byggeforeningsbebyggelser. der norm alt 
haret rege lrel og lineært udstykningsmønster, gen nemskæres af diagonal 
vej e. Diagonalvejene går på tværs af de oprindelige markskel. og er 
planl agt i forb inde lse med udstykningerne. der næsten all e er fra perioden 
1900-30. Diagonalvejene bryder det ensartede udstyknings- og vej møn
ster op. skaber variation i villaområderne og giver ofte kortere vej til 
tra fiklll ålene. De første diagonalvejes lilbli veise kan være inspirerel af 
konkurrencen o m de indl emmede d istrikter i 1909. senere kan der væ re 
tale om en afsm ittende effekt fra kvarter til kvarter. 

Oxford Alle. der fo rløber fra Amagerbrogade i nordøst til Eng landsvej i 
sydvest. gennemsk~crer diagonalt et stprre villaområde omkring Irlands
vej. Vejen. der har et smukt forl øb. er et godt eksempel på de mange 
diagonalveje. 

Ved Amagerbrogade markeres starten på Oxford Alle med en plads
danneise med et lille indhegnet. grønt område. Pladsen er indrammet af 
en velproporti onere t 3 1/2 etagers bo ligbebyggelse. opfø rt i 193 1-33 af 
Arbejdernes Byggeforening. Herefter passerer vejen diagonalt gennem 
etageboligområdet. omgivet af randbebyggel se. Vejen forløber nu ind i 
vill akvarteret på en korte re nord -sydorienteret strækning frem til Alpero
sevej. Herefte r får vejen igen e t diagonalt forl øb mod Sundbyvestervej og 
videre frem til Vej lands All e. hvor krydsningen markeres med en lill e 
grøn plads. Det diagonal e forl øb fort sættes mod li ford vej tæt ved 
Eng landsvej , hvor et par ubebyggede vill ag runde tilfører vejen e t åbent 
og grønt præg. 
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Del1 1/ordlige del af Oxford Alle. set 
mod lIordost 
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Holmbladsgade 
Holmbladsgade er en af de ældste sidegader til Amagerbrogade. Gaden 
blev anlagt først i I SOD-tall et som tilkørselsvej til Køhlerts fabrikker. 
Køhlert var dengang Danmarks største reder. og havde ol iemøller i 
Sundbyerne. Starten på Sundbyernes udbygning i ISOO-tallet foregik 
uden en egentlig planlægning. og skete især i områderne omkring 
Amagerbrogade og Ho lmbladsgade. Sidst i I SOD-ta llet blev der opført 

' fab(;kker og etageejendomme med små arbejde rbo li ger ved Holmblads
I o"de. Kort e ft er århundredskiftet blev karreerne i Bellevue-kvarteret og 

i krydset Amagerbrogade/Holmbladsgade opfør!. Karreerne blev opført 
i en bedre standard end de hidtidi ge »Iejekaserner«, både med hensyn til 
arkitektur og materia ler. lej lighedsstørrelse r og sanitære forhold. På 
samme tidspunkt havde industrivirksomhederne gode vi lkå r. ekspande
rede og byggede ny!. Holmblads og Sadolins fab rikker i Hol mbl adsgade 
blev sam menl agt i 1912. 

Holmbladsgade har et st ramt og lige forlob med mange tværgader. 
Bebyggelsen består hovedsageligt af karreer i 4-5 etager samt af in
dustri virksomheder. der overvejende ligger i den øst lige del af gaden. 
Bebyggelsens alder. karakter. proportioner og kvalitet er varierende. og 
gadebi Iledet varierer meget fra vest ti I øst. Der er foretaget en 0 111 fallende 
byfornyelse. især på gadens nordside. så ledes at flere strækninger er 
præget af nyere boligbyggeri fra 1980'erne og fremefter. I forbindelse 
med byfornyelsen er der ned lagt flere sidegader. 

Holmbl adsgade beskriver med sin sa l11menSalle bebyggelse et sn it 1 

byområdets udviklingsforløb med industribebyggelse. arbejderboliger i 
»Iejekasernen>. karaktelfuld og gedigen karrebebyggelse og nyere etage
boligområder. Nathanaels Kirke danner e t smu kt fikspunkt ved Jemte
landsgade. og ved mange af sidegaderne i den østlige del. er der placeret 
smukke, cnkclt~tående træer. På denne strækning markerer udsigten mod 
Sundby Gasværks store cyli nder. at havne- og indust riområdet er tæt på. 

----

Holmbladsgade l'ell Amagerbrogade, 
sel 1/1od ()SI 
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Kongelundsvej 
Området omkring Kongelundsvej var en del af Amager-landsbyernes 
fælled. I 1783 blev jorden udskiftet, og senere kom enkelte udflyttergårde 
til. Frem til først i InO'erne fungerede Kongelundsvej udelukkende som 
adgangsvej til gårdene. Derefter blev vejen forlænget og fø rt over 
kommunegrænsen til Tårnby. I 30'erne blev den nordlige del af Konge
lunds vej-området udstykket til parcelhusgrunde, og fra 1943-64 blev den 
sydlige del udstykket til kolonihaveforeninger. Siden er der især i den 
nordlige del kommet en del etageboligbebyggelse til. hvoraf en del er 
randbebyggelse, samt et enkelt tæt/lavt boligområde. Af områdets gårde 
erkun Mejlgården.lnger Hansens Mindeog en ejendom ved Oliefabriks
vej/Fuglebækvej tilbage. Flere steder er de gamle alleer til gårdene 
bevaret. 

Kongelundsvej er en meget lang og lige vej uden terrænforskelle. Vejen 
opleves derfor med et næsten uendeligt perspektiv. På trods af en smuk 
alleplantning. der er opdelt i sektioner på 6-10 træer, virker vejen meget 
åben og forblæst. Vejbilledet varierer fra nord til syd: Den nordlige del 
er præget af randbebyggelsen og vi llakvartererne, i den sydlige del er det 
de grønne træk fra Københavns største haveforeningsområde, der domi
nerer. Kommunegrænsen mod Tårnby Kommune fremtræder uden no
gen klar fysisk markering. Fra Kongelundsvej er der mod nord udsigt til 
Vor Frelsers Kirkes tårn og mod sydøst til vandtårnene i Tårnby. 

Kongell/lld.\','ejs nordlige del. Sl'f /flod 
nord 

Lld~r010 al Konge/tlndsl'e}. sef fra syd 

Kongelullds\'ejs sydlige del. sef mod 
/lord 

Sundbyvester Park 
Sundbyvester Park og Sundby Idrætspark ligger i trekantområdet mellem 
Irlandsvej og Englandsvej. Arealet hørte oprinde ligt under udflyttergår
den Bastiansminde (n u nedrevet), indtil Københavns Kommune er
hvervede arealet i 1923 for at anlægge park- og idrætsolllrådet. 

Parkområdet er opdelt af en øst-vest gående alle i to klart adskilte dele: 
Sundbyvester Park mod nord og Sundby Idrætspark mod syd. Området 
kantes af smukke trærækker, især langs Irlandsvej og Sundbyvestervej. 
Vejene får derved en flot. grøn karakter på disse strækn inger. Parkområdet 
fu ngerer som et bymæssigt friareal i et tæt bebygget byområde, umiddel
bart øst for den store etageboligbebyggelse Remisevænget. 

Sundbyvester Park har et forholdsv is lille areal , domineret af græsfladen 
og den indrammende beplantning. I den syd li ge del af parken er anlagt et 
bass in. 

Sundby Idrætspark rummer stadion med tribune, sportshaller og et nu 
overdækket friluft sbad. Anlægget administreres af Københavns Idræts
park. Den ældste sportshal er tegnet af arkitekterne A. Wittmaack og V. 
Hvalsøe. På hjørnet af IJ'landsvej og Sundbyvestervej ligger Højdevan
gens Skole, tegnet af arkitekt Kai Gottlob. Skolen og Højdevangs Kirke, 
der ligger øst for Irlandsvej. fremstår markant i bybilledet set fra 
idrætsområdel. 

Højdel'allgem Skofe 0R HøjdevalIgs Kirke ser fra SUI/dby Idrætspark 
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Haveforeninger m. v. 
Den københavnske del af Amager rummer en lang række kolonihave
områder, spredt placeret i byområdet. men med en koncentration i den 
sydli ge del omkring Kongelundsvej . Haveforeningerne. der oftest er 
etableret Pl' marginaljorderne, havde til form ål at skaffe beboere i de 
tælle bykvarterer e t fri stecl. Da jordpri serne på Amager altid har været 
relati vt lave. er der en større koncentration af haveforeninger her. end i 
andre københavnske bydele. Kun få kolonihaveområder i byområdet har 
månet vige for byudviklingen. bl .a. de tidli gere haveforeninger ved Hotel 
Scandin av i ~L ved Remi sevænget og ved Reberbanegade. 

Der er SLOr forske l på ko lonihaveområelernes uds tyk nings mønstre. be
byggelse og miljøer. De ælelste og tættest bebyggede foreninger i det 
nordli ge byområde. bl.a. Københav ns ældste haveforening" Venne/yst« 
fra 1892. er idylli ske områder med ve lplejede haver, smalle grusstie r 
omgivet af hække og små. ofte udsmykkede. træhu se i stærke farver. I 
området omkring Røde Mellemvej har haveforeningerne nærmes t præg 
af parcelhusområder. bl. a. på grund ar de mange store »sommerhuse«. 
foreningerne rummer. I de nyere områder. som f. eks. haveforeningerne 
ved Kongelundsvej (etableret i I 960'erne), har haverne en mere åben 
karakter med spredt beplantning, og hu sene her er gennemgående mindre 
med ca, S- IS m2 bebygget areal. Haveforeningen Sønderbro. der ligger 
nord ror Sjællandsbroen. er den eneste havefo renin g i byområder. hvor 
der er udlagt et større. fæll es friareal. 

Nokken. der I igger syd for Islands Brygges industriområde, er et »mari 
ti mt« ko lonihaveområde med ca, 50 bygninger. Den sidste forl ængelse 
af Islands Brygges kaj blev etableret i 1922, og i årene herefter blev det 
inddæmmede areal fy ldt op med renovation. Sidst i 20 'erne og først i 
30'erne blev de første interimi sti ske huse opført . De fi skere. der ho ldt til 
i området. opfø rte redskabsskure og bådebroer. På grund af bo ligmange
len i Københavnsområdet tiltrak området mange beboere, og i 1940 
rummede bebyggelsen ca. 100 huse. hvoraf mange var indre tte t til he l
årsbeboelse. 160 'erne blev området overtaget af Københavns Kommune. 
og i fo rbindelse med e tableringen af en hovedkloakledning, blev halvde
len af bygningerne nedrevet. 

Nokken har el meget grønt miljø. præget af store. gamle træer. Vejnettet 
er uregelmæssigt. og bygningerne fremstår i mange forskellige materia
ler. Områdel ~ maritime karakter understreges af oplagte både, redskaber 
og fiskerskure. 

Nukken har el grOllll/liljp 
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HOI'(!forellillgell Sp/lderbro 

Sluseanlægget og Sjællandsbroen 
For at regulere gennemstrØmningen og vandstanden i Københavns 
inderhavn , blev der i 1901-04 anlagt en ca . 2,2 km lang spærredæmning 
og et sluseværk på en kunstig ø mellem Amager og Sjælland. På 
opførelsestidspunktet var sluseanlægget en lille selvstændi g ø. kun 
forbundet med Amager af en 3 111 bred og 1,5 km lang dæmning. De 
seneste 30 års landvindinger på Amager har medført. at sluseanlæggct i 
dag fremtræder som en del af Amager. 

Sluseanlæggets bygninger - funktionærbolig og maskinhus - blev opført 
af Københavns Havnevæsen i 1903-04 med Aksel Erhmd Pe tersen og 
Vilhelm Dahlerup som arkitekter. Bygningerne er pudsede og gul mal ede 
med profilerede, hvidmalede ges imser. T egltagene er helvalmcde og 
funktionærboligen er forsy net med en kobberbeklædt udsigtslanterne. 
De enkle og karakterfulde bygninger udgør et smukt fikspunkt i Køben
havns Havns sydlige arsnit. 

Sidst i I 950'erne blev Sjællandsbroen oprørt for at anaste Knippelsbro 
og Lan gebro SO Ill bindeled mellem Sjælland og Amager. Fra broen er der 
udsigt langs havneløbet og mod lufthavnen. H.C. Ørsted Værket. Valbys 
gasbeholder m. v. Sjællandsbroen forbinder den meget forskellige by- og 
landskabskarakter på Sjællandssiden og Amagersiden: På Sjællands
siden e r det industriområdet med bl.a. kOJ1lorhu sbebyggelsen »Nauti
con« og fi skerihavnen der præger bybi lledet. på Amager dominerer del 
fl ade, nærmestmarsklignende landskab. 

SIl/sean lægge/s smllkke bygninger SII/sean/ægge/, ser mod I/ord 
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Byområdets bygninger 

Den ældste bebyggelse 
Landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester - der sammen med spredt 
bel iggende gå rde - var de første bebyggelser på den københavnske del af 
Amager. er næsten totalt forsvundet. Landsbyerne daterer sig tilbage til 
det I I. Århundrede. Den typiske bebyggelses form var en tre- e ller 
firelænget bindingsværksgård Illed stråtag. I dag findes kun få synlige 
spor af den ældste bebyggelse - ofte i form af stærkt omdannede gårde. 
En enke lt af de gam le gårde - Rødegård, der lå ved den nu værende 
Rødegårdparken - er s ikret for eftert iden. Gården, der blev opført 1664, 
blev nedrevet i 1942, og opbevares i depot på Frilandsmuseet. 

Udbygningen af Amagerbro, 
Sundbyerne og Islands Brygge 
Fra midten af 1800-tallet foregik der en mindre forstadsudvikling i 
tilknytning ti l landsbyerne Sundbyøster og Sundbyvester. I perioden fra 
1870- 1900 voksede indbyggerta llet fra ca. 6.800 til ca. 22.000. Byområ
det blev ind lemmet i Københavns Kommune kort efte r århundredskiftet. 
Forstadsudviklingen var da al lerede i gang. Der var blevet opført etage
ejendomme mellem de lave småhuse langs Amagerbrogade og dennes 

r sidegader. Langs Holmbladsgade var der opstået et kvarter af arbejder
r bol iger iblandet væ rksteds- og induslribebyggelse. Byggeforeningshu

!o,cne i Badenl)gade og Sverrigsgade var opført. De første tekniske anlæg 
- gasværk, kloakpul11pestation og vandværk var an lagt. Sundholm. 
Artillerivejens Kaserne og y-Tøjhus var opført. 

Efter ind lemmelsen kom der mere gang i byudviklingen. Lokale industri
folk begyndte at investere i boligbyggeri. Herman Ebert stod for opfør
elsen af bl.a. Eberts Villaby og Bellevue-kvarteret ved Ho lmbladsgade/ 
Amagerbrogade . Efter demark'ationsliniens ophæve lse i 1909, opførte 
nystiftede ejendomsselskaber karrebebyggeberne på Amagerbro og på 
Islands Brygge. 

Den store udbygning af byområdet kom senere i gang end i de øvrige 
brokvarterer. og blev derfor præget af byggeloven fra 1889, der st ill ede 
krav om større gadebredder. og muliggjorde karnapper og andre ud-

~ bygninger m. v. samt forbød korridorlej ligheder og havde bestemmelser 
om afstande mellem bebyggelser på sa lll me gru nd. 

Byomradets bebyggel se blev præget af. at det overvejende var middel
klassen og arbejderstanden, der bosatte sig på Amager. Derer både opført 
lave, be,kedne beboel sesejendomme og egentligt spekulationsbyggeri i 
form af »Iejekaserner«. Til gengæld findes der også mange helstøbte 
kvarterer med gedigne karn:!bebyggelser. 

Fra udbygn inge n tog fart omkring århundredskiftet og rrem til ca. 1930 
var der stor byggeaktivitet i byområdet. Med de bedre transportmidler 
blev det muligt at bosætte sig i længere afstand fra Indre By. Store de le 
af de syd li ge byområder blev bebygget med enfami liehuse. 

Efterfølgende omtales de aktue lle stilperioder med eksempler på de 
fo rskellige perioders byggeri. Da anvende lsen af st il retninger ikke lader 
sig binde af årstal. kan bygninger i bestemte stilretninger meget ve l være 
opført før eller efte r stilperioden. 

Mange af bygn ingerne har en blanding ar ror"kell ige stil arter. Ved flere 
af de viste eksempler er der ikke anført arkitekt. men bygmester. Det var 
sidst i 1800-tallet ikke almindeligt at benytte arkitekt til etagehusbe
byggelse. Generelt har det ikke i ønskeligt omfang værclmu ligt at finde 
arkitektnavne til de omtalte bygninger. 
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Der er stort set intet tilbage af Stll/dby
erI/es gall/le 11IIltlsbybebygge/se, eller 
også er h//sel/e Oll/bygger ril ukendelig
hed. Pefer Lykkes Vej 71. der sUIII/mer 
ji'a 1700-/(/{/et ligger i el har/er /lied 
lIyere (-jem/oll/m e opfiH'l i beiolI. 
Bygl/ingen lIIlI'N/des i dag ril bomein
sril/llio/l. 

Porren fil SUlldborg. Ama!{erbrogade 
73. er b{/rer afkorinlhiske sojler. 
Bygllingel/ er ()/~rOrr 1898. 

AlI1agerbrogade 86. O/~r()rr 1890. er er 
eksempel pa den oprilldelige ba;.ar
bebyggelse langs AII/{/gerbrogade. 
Bygnillgell er meger ombygger i 
stueetagen. OI'ert'flIgen er dekoreret 
1I/l'{1 kclllllelerede .\pjler. 



B Y ggeforeningshuse 
Mange af de lave. 2-etagers ejendo mme. e1e r blev opført i I 880'erne og 
90'erne. ha vde et anonymt og bes kedent udseende. Husene bl ev opført i 
blank mur og ofte med mønsterl11urværk. I dag I igger husene i mange 
tilfælde som lave enkl aver mellem høje etageejendo mme. Omkring 
århundredskifte t blev der stiftet mange byggeselskaber og byggeforenin
ger i Sundbyerne. Selskaberne opførte efte rfølgende gode og billige 
bo li ger til arbej derklassen - både i fo rm af rækkehuse . dobbelthuse og 
fritli ggende huse. Områderne er omtalt på siderne 32-33 . Byggestilen e r 
- ligesom de tidli ge 2-etagers ejendomme - enkel og beskeden. Normalt 
boede der op til 3 familie r i det enkelte hu s. 

Kirkegårdsl'lj J J er el {{r en række 2-
eragers "If~e. dl'/" er sllll/llle llbyggech~ 

IO og IO. BygningelI er el alde tidlige 
SUlldhy-ltl lsefm 1887, og !w/' el 
{//lOnYIIII UR IlOg le/"nllldseende. 

Skor/alldsgade 7 (hertllldl' r), op!()rt 
/887. er el eksempel/Hi det æld re. 
ydl/lyge buligbyggeri /lied mOl/slerlllur
l'((! rk. 

Geislersgade 24 er op/r rr olllkr;lIg 
li rlllllulredsk(ftet. De 2-etagers hl/se 
jremf"(f!der med er beskeden! I/dse
ende. 

Bygse!oreningshlfselle i Badellsgade 
er op}(} r! SO/ Il do!J!Jelthllse i / 898. De 
l'elforlll ede hilse mll/lller op lif Ire 
boliger. 

51 



På del/I/e'iide I'ises ell rækkl' Amager
(!lfIgeejelll/oll/l/ll' //led typiske lm'''-: 
hjomehygllillger II/N! 'Ctm, hjomebyg
lIillger med ,\/Iuille IIjan/er. hjOrl/e/)yg
/lil/ger ud,\lI/ykkl'lllled " pel/all,lls(!<{ 
(dekorerede blændillger) og elldelig 
kO/llbilllll;(JIIer o/disse bygll;lIg.\'e!e-
1IIe1/1er og deraljer. 

Amagerbrogade 67 (tif hoj,-e) er op!arf 
omkring arlllllldredskifll't. DellflOl 
detaljerede bygning htlr ell af byo/llra
de/.\ .\1I111kÅ.e.He »pellalhusdekora
,iOlW,.«, kombinere/l1Ied IIIl1rroseller. 

Ejahusel. !-Iol/llb/adsgade 5-1 (hertIl/
der), er op/or( i 190/ q('fll11rermester 
P. El/gel. Det slIIlIkke hus har et meger 

.flot sII1lI111ål'llparti SCIlIIf ell \'(/r;w/l (~r 
~pelwlhltS-If{blllykllillg « _ 
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Amagerbrogade 37 er oP/o'" i /907. 
Hjomebygllil/gen (Jr marklll/ludjormet 
med kan/apper. markerede partier og 
et dOll/inerel/de spir, 

AII/agerhrogade /33 er opfort af 
tOlllremle'lter Luc/dg Jo/'gell.\el/ i 
/907, Det gediglle fllls ha/' el klan 
IIIll/'kerell1jo/'//e, 

• 

Kirkeg?ird,n'ej -1-1 el' opfort 1903, 
Bygnill1:ell er jiJnYlletllled SIIIIIf.:.! 
I{{({ormede »pe/1(lIl1l1.\'e« I'ell 
b."gll illg ,~hjø/'llel, 

Holmbladsgade 7-1 er opforl i 1907. 
Facaden er opdel/af p/ldsede, fre11lflll!~ 
I'edl' partier, der ,'ed hjO/'//t!/'IIe får 
"pellaffllls-karakter« , 

Amagl' rbrogat/l' 112 er 0fJforf 1905. 
Dell l'{//'ieret //l({o/'lIIet/e hygl/illg har 
ell.flot hjol'lleLu(/lJl'llll/illg , hmr del/ 
Ol'('/,\Ie del af ,(il'lll'l l' r »,Ii'i,vort« fra 
bY1:lIillgell (!f (l1,w/er. og del:forl'irker 
ltOjae, 

Drogc/ell.\'gade I I er op}<),., 1902, 
" PellaIlIlISl/lOtil'l'/« el' Iler komhilleret 
med /'Ost!ffer, 



Etagehusbebyggelse 
PeriodelI 1900-1915. Nariollalroll/alllikkell 
Som en modvægt mod stilforvirringen blev størstedelen ar byggeriet 
omkri ng arhundredski ftet præget af nationalromanti ,ke træk. Bygningens 
kon,truktion blev igen det afgørende i bygningsudronnningen. Teglste
nen blev det foretrukne materiale. Der er typisk tale om lidt tungt 
virkende bygninger med danske og nordiske l'ererencer. Arkitekterne 
kom i denne periode i stigende grad til at præge boligbyggeriet. 

Pa A mager er der flere ri ne eksempler på bygn i ngsudf ormll inger, præget 
af nationalromantiske lr,c k. bl.a. i Amagerbro Kvarter og på Islands 
Brygge. 

= 
Berg,ho/"{lJgat!e 2 er op/m'( /916. Den 
Ilel.Hohle klirre IllIrflotre. mrierede 
Iacader/l/ed el jreIllJIll'l'l'IlIIidlel]Jorli. 
kcmwpp(!l', ud\lI1rkkede illdgang.\ -
partier 11/.1 '. 

Akr;esel.,kl/ber Amagerbro hlif ~rå('f 
bag el/ række ejem/ol1l.\se!s!.:lIber, bf. a, 
,VS NYl1/ofle. der har on!orr Hol-
1a:l1derdybel 33 (ril h(~ire) i /9/8. 
Byglling(J}/ erfo/,sYlleT IIINI el sl/lIIk, 
dekorerer fJol'lfJlIrti. ByglliJ/!Wm 
s/rengl sYllllllefri.\ke midterparti 
Ifdll:rkker l'll'l'diglled. SOIll dog brydes 
aldell fal"l'ell/ll!.uige forskel. 

Njalsglldl' 33 el' opfort 1916. Den 
markC/1/fl'. U-formede bygl/illg bryder 
med dl'f lukkedl' karrel1umsrer /)ll 
Islamls Brygge. og .\kaber dened 
mrimioll i bybilledet. BygIlingen er 
sYlI/lllerrisk. o,r.: fo,.!.:mermed både 
a/rw/er og kaJ'l/apper. 

Periodett 1915-45. N."klassicismett og jilltkriollalislI/ett 
Nyklassicismen, der opstod omkring I. Verdenskrig var en reaktion mod 
nationalromantikken . Arkitekterne ønskede mere enkle huse. og tegnede 
bebyggel ser. hvor racaderne blev præget af ensartethed og en taktfast 
rytme. Bygningskroppene var ofte uden fremspring. og gårdene blev 
udnyllet til opho ld ,areal. På Amager findes flere fin e eksempler på 
nyklass ic ismen. bl.a. Kay Fiskers Gullfossl1Us og en del ar bebyggelsen 
Dalrørel. begge oprørt i 20'erne. 

Sidst i 20'erne trængte runktionalismen frem. inspireret af det sydlige 
udlanel. Den lukkede karreformt,et knyIlettil gaderu lllllle t bleva nøst af 
friere udformede bebyggelser. hvor so loriente ringen blev argørende. På 
samme måde ændrede bygningerne udtryk fra det klassicistiske hus med 
rolige og enkle facader med taktfast placerede vinduer til huse med mere 
åbne facader. rorsynet med altaner. Udviklingen ska l ses på baggrund af 
ændringer i byggelovene. Oprindelig sk ulle etagehuse ar brand red
ningshensyn have 10 trapper. men nu kunne man nøjes med en brandfri 
trappe saml brandredningsaltaner til begge sider. og altanerne udvik lede 
sig snart til anvendelige opholdsarealer. Der er fine eksempler på 
funktionalistiske etageboligbebyggelser i bl.a. Amagerbro Kvarter og 
Englandsvej 40 - D,lIførel. 

AlIIsterdall/\'ej 15 er et fUl/kispræget 
etaxe/llls. Bygllillgel/ er 0p{Orl 1936. 
Blide hjol'lll'\'imlueme og dl't !-I(;'I/I/em
gåel/{Ie I'illdlflJs/Jllrri I'ed lrappen ('f 

kll rakle riSl iske. jifl/kr iOl1ll1 i.\'1 iske f ræk. 

Gu/({ossgade I er opforl 1927 med 
Kay Fisker SOI/l arkilekl. Dl'lI 
harmolliske bygnillg er opforr i gule 
II1l1rstell. og iudfllfuillgerne omkril/g 
dudllerne er lIdfp", i rode lI//lrSlell. 
Trappel'il1dueme. der er p/acerel 
forskudi i forhold Iii de ol'l'ige \'induer. 
indgår i el taklfllsl. karakleri.\Iisk 
mOl/stel'. 
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El1g/alld.\Tej 40 er op},)rt 1938 /lied 
Frode Ca/mius 050111 arkirekr, Huser 
indgår i bebyggelsen Da((orer, O/lHolt 
på side 29 og hen/Ilder. Der karak
teljillde 11//.'1 /wr./i"emlucl'ede gm'fe og 
midterkaJ"J/ap med q/i"/fJldede hjorner. 
ArkitekTen har arbejdeT lIIed pudseT 
J/Jur i kOlltmsrri/ de blelllkr ml/rede 
facader. Hllsef rummer II/wlge.fine 
deraljer, hI.a. ved markerilIg C!/" 
hjørnet'induerne med ku!llige, III 'ide 
ill{(/"mJlingl'r, ArkitekTen Frode 
ClI/mi/ls bygged(J Ol'e/TejtJllde /}{/ 
Allwger. og har her opR)r! el1 lal/g 
række erln'l'/"rsejelldol1llJle, bolig
hebygge/ser og enfamiliehllse. 

Dal.forer 12 er legllel af Kay Fisker og 
s. C. Ulrsell. Det gedigne, nyklassi
cisliske hils er opfOl·t i 1928 - /0 ar 
for Ellg!wu!sl·ej.JO (herOI'er), '\0/11 

illdgar i SWllllle bebyggelse. 

510re Mol!e \lej 2 er opforr i 19J9med 
Frode Gal(/tills som (IrkilekT. Del 
megeT lal/ge lilis lIlIdersTreger 
jemballermeleTs buede .ftHlob. 
Alraneme er def \'igtigsfe e/ell/elll ; 

.Ic/("odedisposi l ionen. 

Villaer og småhuse 
Villabebyggelsen i Sundbyerne startede meget tidligt med opførelse af 
Eberts Villaby i perioden 1895-19 10. Da Sundbyerne blev indlemmet i 
København s Kommune. blev store områder i det syd lige byområde 
udlagt lil villakvarterer, og middel standen og arbejderbefolkningen 
bosatte sig her. Mange af områderne begyndte SOI11 såkaldte overgangs
kvarteI'er. hvor grundene først blev brugt som nyttehaver. derefter 
forsynet med have hu s. og først senere blev grundene bebygget med 
helårsbebyggel se, Ejerne sluttede sig sam men i parcelforeninger. Disse 
foreninger havde ofte en arkitekt tilknyttet som konsulent. bl.a. vides 
Anton Rosen at have fungeret som sådan. Vil la- ogsmåhusbyggeriet blev 
i 20'erne præget af den pædagogiske påvirkning, der udgik fra Landsfor
eningen Bedre Byggeskik. Foreningen bistod bygmestre med tilrettelæg
ning af projekterne. således at husene fik et enkelt ydre og god planløs
ning, Udgangspunktet var den danske bygningstradition fra købstæder 
og hlndsbyer. kombineret med træk fra nationalrolllanlikken og nyklas
sic ismen. Bedre Byggesk.ik.s- hu sene har of1e en kvadratisk grundplan. 
halvvalmet tag uden udhæng og s lllukke facader. l Sundbyernes ældre 
villakvarterer findes mange velformede Bedre Byggeskiks-huse. 

Funktionalismen satte også si t præg på villabyggeriel. og i Amagers 
vill aområder findes talrige eksempler på hu se med stiltræk fra den 
internationale funktionali sme. Fra 30'erne ses nere »funki shuse« med 
karakteristiske hjørnevinduer. Også bungalow-typen med lavt hel valmet 
tag ses mange steder. 

Sigbril., A/!t; er (J/~/(m i 18Y9. 
Bygl/il/gen hor IIll/r,Hell.wJnWlllenler i 
rpd(J og gI/le IIIl/nlel/. og IlIIslype/l er 
repI"U'seJllerer mal/ge ~feder i dl' il'Mre 
I'il lak I'a rll' l'er. 

Oml/II. Elisa/)Nhs AI/f 8 er ujJj(>/'l 
1899. Husel er el eksempel på den 
tidlige \'illatype m(Jd hi.YlOricistiske 
fræk. Et typisk fræk {'/' således den 
dekol'lllil'e lf{(!rmllning {!/"ragudhæ/lgel 
(hOl'edIIllSl'f ml' oprilldeligt udsmykket 
/lied fm.'gilfer i TOppen l!/"gm'iell). 

Christian /J 's A IIf J er OjJ}9rf i 1898. 
Bygningen er {JI godT ebell/pel på dn 
kl'lllilerslNfOl1ede ældre I'illa/}yggeri. 
ClII'ICI/S krcdiige \'illdllesindral/llling, 
gesimsell mel/em Sflle og l, sill Sllllll 
det præcisl pudsede balld l(lnKs /lIf;el 
gil'er hilset elllwrkw/f lidI ryk. Del 
dekormil'e wglldllll'Jlg er eT histo
ricisrisk I/'{('k. 



-~ • 

Ulrik Birehs Aili 26 har e/lydeligt 
nybarokl præg. Den slIll/kke bygning 
er op/Øl" /9/7. Derfilldes II/(II/ge 
eksempler på nyharokke hilse i 
Amagers \'illaKl'anerer. 

Bre/dablik Af/e..J ('ro/~/{)I'1 1927. De! 
mwkllorlJ/ede hilS har el kl/rakleris
fisk int/gclIlgspl/rri. j'rem/Il.l'l'elmed ell 
hl/rakle/jidd lIt/bygnil/g. 

Bedre Byggeskik-inspirtttionen præger 
ell STOr del l{{"I'illabyggeriel i lIIe//em
krigsliden. V(~jl{/lIds Alle 101. On{orl 
/929. har ell slIIlIk. sYlIIlI/elrisk gad 
//led mUlige jill! gennemarbejdede 
dewljer. 

Kirslell Kimen Vej /8. der er opJ()r/ 
1935. er er rypiskji/I/kishlfs /lied 
hjerl/evilldller og baldakill I'NI 
!JOI'eddorell. 

Og.wi BrislOf Af/t! 8. opfat' /93/. er 
præget af Bedre Byggeskik. Del 
halvl'a/mede rag. og den sYllllllelriske 
Il/cae/e er typiske Bec/n' Byggeskik
fræk. 

Etolll'ej /9. er OP/Ol" /934 II/ed Frod(J 
Ga/allus SOIll arkilek" Huser er en ajle 
sel mriall! af BIIII!:(/!OII'-lypell med 
OI'l:'l'dækkel lerrasse. 

BomeOl'ej 21 (Jr ()/~rOn i 1934. Den 
jilllkisprrrgede bI/liga/OlI' har et flol 
indg(/IIgsparfi . .flankerer af /'/Imle viI/
dI/er. Bemærk bygnil/gells I'olldrelfe, 
ml/rede bl/Ild. 

---t;;; , , 
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I riden for dl' al\'kærlllede forhoret 
lIIed færre ligusterhække, ,'(tr det 
/wrll/a/t ar 0psll'lfe stakiller II/od I'ejen 
De lIllIlIge llride slakirter er et kara/ae
ristisk ffæk red l'il/lIolllrådeme på 
Amager - og ofte tegl/et q( {/I"kite/.:.
feme sall/lidig lIJed hilser. Herullder er 
l'iSI ell række I'illaer i I'eh/ende 
bygges/il. IIIelI alle lIIed II ride srakiuer. 

Willc/sorl 'ej 33. 0p(Orl '928, rul1l/lIer 
trækji'a klassicismen og Bedre 
Byggeskik. Den symmetriske facade er 
meget I'e((onllef. 

Fllnkim'ej -1-1 er opfOl't i /926. og er ell 
spidsraget I,jllatype. 

Tllillgl'af/a Alle ./3 er 0p(OI'l i /933. 
Del .\/lIl1kf formede. fllllkisprægede hilS 

llr i 2 etager. og har karakteristiske 
I!hn"lle\'indl/er og el sllIl/kll//arkerer 
i,uigllllgspa rf i. 

Windsoll'ej 6 er O/~rorr i /937, /lied 
H enl!al/ Madsen SOIll arkilekt. H ilseT 
er (!lBulIgaloll·-1.'pel/, med l'lI !/(Il'e
sille o!~/(m /lIed IIC/mlfrel bil/dil/gs\'terk. 

[IOI/I 'ej 9 er ell (!{ de få Jml/ga!o\\'s, der 
ikke er slærkT olllbygget. Bemærk de 
karakteristiske h)('mel'illdller. 

Industribygninger og institutioner 
Allerede midt i ISOO-tall et opstod den første hånd værks- og industribe
byggelse på Amagerbro. Efter byområdets indlemmelse i Københavns 
Kommune omkring århundredsk iftet blev der udlagt store e rhvervsom
råder. Bebyggelsen er af meget blandet kvalitet. En stor del af erhvervs
byg ningerne er tidstypiske og funktionsbestemte. I de ældre områder 
findes sm ukke eksempler på bygninger. hvor der isæ r er lagt vægt på 
gavlenes udformning, I de nyere områder findes mange bygninger, 
præget af funkti onali smen. 

[takt med byområdets udbygning blev der opført skoler, kirker og and re 
in stilutioner. Særligt byområdets skoler er gennemgående afhøj arkitek
toni sk kvalitet. Eksem pelvis skal peges på Skolen ved Sundet fra 1937. 

~ 
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Jemte/tll/dsgade 3 er O/~r()rr /890. 
Bygl/ingen har tidligere mll/llleI ('II 
fitogn(/isk I'irkso/ll!wd. IJl' lI ellkle og 
velproportionerede bygnillg har 
sllwkke og el/k/e facader. Facadel"l/l' 
har bade \'tllldrette og !odreT/e 
opdelinger: StlleewKells III/lre er /lied 
\'(IlIdreT/e illdddillger, ogfaclIdl'11 
heml'er er f{/k~r{/JT il/dde!T med !odrelTe 
1IIIIIji·l'/llspri/lg. 

'l 
'. 

!i 

H e/jeda/gade / (herunde r) er Ol~{()rl 
190/ og !egl/er afarkiTekl P. LlIdl'(If 
Fenger. Hygl1il1gel1/ul/gelwle oprindl'
ligr sOlllll/askinbygl/il/M iforbindelse 
11/('(1 k!ookpulllpesral/r)//()/I red !"{('1je
da/gade. Den sl/Iukke hygIIilIg !tar ell 

/IIarkaIlI ragopbygllil/g swlll el/ 
udllljillillgsktl/w!, If(({onller SO/II ell 
IlIim/rer. 



»Boglrykkerg(lrllell«(. SI/orre.fgade 22. 
er opforl i 1919. Hygl/il/gell er er fim 
eksempel !W el1 opril/delig illdll.Hribyg+ 
IIilIg. der ikke' er (fmIrer som fo/ge af 
lIye bntgfkrm' 1/1.\'. Bygl/ingen har 
markal/re gal'le og el slI/llkr gardn/II/. 

Njalsgade /7 (lil \'(' I/Sfr(') indgar i el 
SlO'Te bygl/ilJl>pko/llpleks, der /"IIIIIIIIU 
FDB 's celllra/kO/l/ol', Bygllillg(' n er 
regner aj'ol'kirekrerne P, H. Slllidtft og 
C \Voll1lor, og opfol'l 1908. F(){oer 
I'iler hygIlingem bagside. Bygningen 
har IIIcmge sll/lIkke hygllil/gw/ewljer. 

Amager BOllfemrd 115 (henmder). der 
lidIigere mll/II/ede D el/ Kgl. MOIII. er 
opj()rI i /923 efter tegllillgerafkgl. 
bygl/ingsillspeklor MarIiII !Jorcll. Dell 
slI/lIkke bygnillg dallller ell I/lkker 
karre. Dell ,\YIIIII/elriskef(/cade II/od 
All/ager BOl/lel'ard har elllæsttll 
borgagtigr illdgallgsparti. 

Is/al/ds Brygge 57 eropfarl /9/8. og 
indgal' i den nu I/nl/ogre 001l.\k 
Sojakagefabriks oll/fmlende bygl/illgs
og illdusfrikolllp/ek,\. 0(' 11 Hralllr 
udformede bygIling /tal' ril/dlle,fl){lrIi+ 
eme placeret lIæstell i Ii/('ade.!7l1gtell. 

Prags Boufcmrd 37 er hygget i /93.J. 
JembelOnbygnillgell.\' kOIl.Hrtlkrio/l k(1II 
(if7æses i facadell. IIl 'or de \,\'II/ige dæk 
og bærel/{/e l 'ægge d{l/lIll' l' et markalIt 
1II0Ill·ter. 

~m 
1111 Il lm ~)UI1 
IIII IJIIIUIJn 

Stralld/ods\'ej "".J. opfort /9.J7. (lIerl/lI
der) er l' t eksempel /w en fabriksbyg+ 
IIilIg med rydeligt præg offllllktiolla/+ 
isme. De store "iIIdIler gil'er maksimalt 
lys lil arbejdet. og den fW'/e dndlles
'Yfme ri({orer bygllingell er ,\lIgligl 
IIdll:rk. 
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Hojde\'(/lIgs Kirke er op/rrr 19J-I-]5 
eIrer tegnillg af arkitekr P.StaJJddt 
Maffhiesell. Tam, kor og sakristi har 
kal/1wkkede, bl{l'ndillgsprydede gal'le 
eIrerforhil'ede.fi"a sjællandske 
lal/dsbykirker. 

Ø.\lrigsgades Skole, Østrigsgt/de 1-1, er 
Op/C),-I i 1906111ed D.R.Langballe SOIl1 
arkilek.t. Den pO/llpose og l'e1lo/"ll/ede 
hygning I/(/r en kraftig I'andrel 
jacadeojJde/il/g med gesimser (~f 
Ølands.\'lell, og .\'/(ir på ell 111118 
8ranitsokkel. 

ArI)(~idS(lIIs/(tllen SIlIIdholm er 0/~/c;rr i 
perioden 1905-08 /lied Emil Jpr!{ensen 
salli arkitekt. Det oplel'elsesrige og 
I'arierede bygningsanlæg I"I/II/mer 
!lUl lIge slIl/ikke el/kellbygllinger. SlIfe-, 
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etagemesfacader./i'(!lIIstår i rode sten 
og de g /flkalkedefacader herOI'er er 
opdelt af rode lIIursrensbå"d. Udbyg
ningerne pa gal'lene forstærker de 
snU/lie og høje bygningsproportioner. 

Sko/en I'ed SUl/det på Salllosl'ej er 
SUI/I/llell med Frilr!/;sskolen sWl/lI/e 
sted Op/CJ!"I i 1931 med Kaj C()f{lob 
Smil arkitekt. Begge skoler erfredede. 
SkolelI er el karakrNistisk dsempel på 
./illlktiolla/islII(!1I fra JO'eme. præger (~f 
gennemgående rinduesbånd. fladl) 
rage og lyse IC/n'()I'. 

H(~ide\,(/IIgel/s Skole, Cranlokkel'ej I. 
er op!O/'1 i 1930 med Kaj GOIt/oh som 
arkilekt. Det sfmmf formede og S."I1I· 

Inl>friske hygningsolllæg hol' klare 
Ilyk/assicisliske træk. 

Dell lIed/agtt! Artil/eril'ejem Kase/'llt!, 
der Il/{ henytt(!.'1 {(j'Sralens Serulllillsti
tlfl, erop!ortl889med Alfred Maller 
som arkitekt. Bygll ingsan!ægget 
olllkml/Jef ()I/ SIII/fkt beplalllet ekser
cerplads. Del/ IIpgteme IId!ormn ing er 
typisk for tidens kasernebyggeri. 



Bygningernes bevaringsværdi 

Enkeltbygningsregistreringen 
I sommeren 1992 blev der foretaget en registrering af alle bygninger i de 
københavnske bydele på Amager - OpfØl1 før 1950 - med det formål at 
bestemme den enkelte bygnings bevaringsværdi. Hovedresu ltaterne af 
denne registrering vises på de følgende ops lag. 

Bygningsregistreringen eren oversigtl ig registrering, dvs .. at den enkelte 
bygning alene er vurderet ud fra en kort udvendig besigtigelse. 

Fastlæggelsen af en bygnings bevaringsværdi baserer sig på en række 
forhold. der vurderes hver fo r s ig: 

Den arkitektoniske værdi er et udtryk fo r bygningens individuelle 
arkitektoniske kvalitet. 

Den kulturhistor iske værdi e r et udtryk for bygningens »fortid«. hvor 
gammel den er. hvad den har været brugt til gennem årene og evt. andre 
forhold af his torisk interesse. 

Den miljømæssige værdi er et udtryk for bygningens betydning i forhold 
til omgivelser. der støder direkte op til bygningen. 

Originaliteten baserer sig på en vurdering af bygningens nuværende 
udseende i forhold ti l det udtryk. den havde ved opføre lsen. 

Tilstanden vil sige bygningens mere eller mindre gode tilstand i tekni skJ 
konstruktiv henseende. 

Bevaringsværdien er et udtryk for disse kriteriers indbyrdes afvejning og 
betydning. Bevaringsværdien er således ikke et gennemsnit af vurde
ringen af de forskell ige forhold. men bygger på individuelle skøn over, 
hvilke forhold. der bør veje rungest fo r den konkrete bygning. På denne 
måde fastlægges for hver enkelt bygning en bevaringsværdi på en 
karakterskaia fra I til 9. hvor I e r den højeste og 9 den laveste. 

Til brug for lokalplan- og byggesagsadministrationen benyttes vurde
ringen i de ovennævnte 9 kategorier. I bydelsatlasset er bygningerne for 
overskuelighedens sky ld indde lt i fø lge nde kategorier: 

HØj bevaringsværdi: 
kategori 1-3 

Middel bevaringsværdi: 
kategori 4-6 

Lav bevaringsværdi: 
kategori 7-9 

Den efterfølgende overs igt over bygningernes bevaringsværdi er opdelt 
i tre afsnit efter bydelsinddelingen i Københavns Kommuneplan: Sundby 
Nord. Sundby Syd og Vestamager (herunder Is lands Brygge). 
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dby N ord I Peder Lykkes Bydelen Sun "det mellem Stads~raveFæ~fed og Øresund, rd omfatter omld . o mellem Amctgel 
Sundby No d ej- Øresundsvej o~ de områder: Vej-Englan sv, delt i nedenstaen 
Sundby Nord el op 

erbro-omr1ldet. side 60 
Amag de 6 1 
Sundby ø st. SI ide 62 
Sundby Vest. sde 63 

te lle

n. SI - d 64 O o el' PrØves . 0 det. SI e , før 195 . o" Kløv;rmark-o~~:'~ravsvCJ' side 6
,
5
kke 

bygningelopfølt O nndet ved c. odet n"nme l I ( IVælk-ol11Ia 
(Amage dtaoe!) 
derfor Ikke l11e , " 

60 

b -området 
Amager 10- o I I er II/od (HI af-

b'o Oll/ral e 110 11'_ AmageJ I - er et/O/figO( e a . 
"reelIsel af HI "j la/Norge'8

ade
. 

o I HOt. sw: ov lalld5ga( e. '. , "r Fæl/edl 'e) 0

0 I a' All/ag, O 1I/"l1-IIwd I'es " S dsgnll'ell. / . 
II/od 1I0rd af la 'erl'ejellde kla,l-

. °erelOI . . 0\' delS b\'gllll/o 'I/()I' b el'lI l'II/
o

' _ . 'k leoonell . s(liCereT I '(I ~~ 
\...-i I'cerdi, 

,. 

riTI •. 
o' " !, 
- -'I' 

I 

II ~ ............... 

' ... - . //'50,000 / ,/, i 7oll/mder. IIIlt . S/lIIdby Nord OlU l: 

-• 

Prøve
s/enell 



Sundb)' ØS! o . -ommde! 
SUlldby øst-område ~. 
græmet afØ,.t .' t" mod rist af-. . IIgloade I . 
Øresulldsl" ' '" ' mOl syd af . ej. mod I'est f A . 
gel brogade ()O I q m(l-

B
,' mo( lIord ,r P 

ol/!el'ard O . I {lj . rags . mu/c, el\' l' . . ~ 
ol'en'ejende kl .. ' ' 'J.\gl/lllger er . a.,.II!iceret . k 
neme hrlj og midde ,'. 'atego
d,. Bl.a. H 1/ ' I hel 11I mg.ITært.. () {U1derl'r",,~e, I 
. Ol enll1gsllllselle I'ed B I ,Jygge-

,. Abildgårdellertil/a' acellsgadeog 
I'ærdi. gI høj !)(! WlrlllgS-

61 



62 



Prøvestenen 
PrØllesrcnel -~e _ . 1 lummer k fi o 
c I, op/vIn/Ør 1950 /111 a bygnin-
OI'erw!jcnde til/ . BygJl/Jlgerne er 
belYlringsl'ærdi. agt lav og middel 

• 

Sundby Vest 
Sundb\' v' 
if 

. t. sr er 1110 I 
(f Amagerbro Jad { fJst ({{grænset 
landsl'e;;P 18 e,lI/odsvda'E ar " ee erLrkke,V" " n8-

I) ,AIJ/CIger Fæll' I : e.l , mac/Iles' 
af N ee I'e/ ° " orgesgade O' ~ lIIod nord 
IIfllger el' . 1I1radeH b' {)verve 'Cl cl . )'g-
del og høi bel' .l, / e tillagt n;id
Sundholn'- D 1

1
:/1 IIIgsrærdi, BI ' I , ,(IJøret I ,c" 

I'ej/Peder Lrkke< V I'ee Englands
reer øst og 'I'es,' . ej: cl/kelte ko/'
og bygg~forenin {Ol' SlIlIdllOllIISI'ei 
ng\'o(lcl,'-' gshlfsene l'eelS ' . " er tilla J I' I'er-
l'æreN, gI lØj bcvarillgs-

Prøvestens havnen 

, 

. enen. lIIåI 1:5.000 PrOl 'eSl 
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K/al '('nllork-()/lmider. udsl/il a,Iden ()stlige del, 1I1å1 1:5.000 

Stads graven 

1'\ 
/ .-

\ 

Klol'ernwrk -oll/rader. den ),('sflige del. lIIal I :5.0()() 

Kløvermarken 

->'~--

Områdel ved Lergravsve)/ 
Slrand/odsve) 
OmrådeT red Lergrm'sl'ejIStrol/d
lodsl'~i er //Iod osr a/græmer af 
ØresIlIId. //Iod srel q{Øres/lIld.n'ej, 
//Iod I'esr qf' Øsrrigsgade og //Iod 
Ilord a/Prag.'· BOII/el'ard. O//lråder 
r1l1ll111('r O\'erFejelule hyguh/ger ril
lagt h(?j OM middel bel'orillg\Tll!rdi. 

K/øverl17a rk-ol11 rådel 
Klol'ermork-o/llfade( er II/od ost 
a{grællser qf' Øre.\lllld. //Iod srd al 
Prags Boulel'(lrd. mod l1(!sl et/Her
jeda/gadelDa/.\/alld.lgade og IllOd 
IlOrd q[Swdsgr{l\'ell. Områdets byg
ninger er ol'en'ejel/de fil/agf mid
del hewlril1gs\,{l!rdi. 

,. 



/' ' 

000 

~ 
~~ 
<>q.'Y. ,c/ 

Områder H'd L e/-gro\ rSI'(!/lSr,"{ // "" " ,\\'ej , II/(i / J :5.000 . IIIl O{/" " 
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Bydelen Sundby Syd 
Sundby Syd om faller området mellem Kal vebod Fælled. Amager Fælled. 
Peder Lykkesvej-Englandsvej -Øresundsvej. Øresund og kommuneg ræn
sen mod Tårnby Kommune. Sundby Syd e r opdelt i nedenstående 
o mråder. og vises på de fø lge nde sider: 

Området omkring Amagerbrogade og Elbagade. side 66-67 
Kastrup Fort. side 68 
Ita li ensvej -områcle t. s ide 69 
Området omkring Sundbyveste r Pl ads. side 70-7 1 
Remi separk-områclet. side 72 
Haveforeningso mrader omkring Kongelundsvej . side 73 
Området omkring Kongel undsvej. side 7-1 
Området omkring Englandsvej/Vej lands Alle. side 7-1-75 

.1 

~ 
/ 

IC 

Remisepark.-omrddel 

o ,r k,.;/I 
E Igl'lmds\', j 0[.: 

:jI(lluJs Alle 

Områder omkring Amager
brvgade-Elbagade 
0 111 råde I olllkril/Ii Alllagerbro gade
Etba!!ade el' 1II0d OSI afgrællsel af 
Backersl'ej. l11od sydafel1 lillie imel
lelll Kmdlll /Ollegårds Alle og FUII
kitll 'ej. lIIad \'esl q{ IrlO//d,\'\'ej- ElIg
lalldSl'ej og IlIod 1I0rd afØresllllds
\'(~j. Områdets bygninger er O\'en 'ej
el/de kl({ss~ficeref i kategorierne haj 
og middel be rarings\'({'rd i. 

• 

Kw trup Fort 

Området omkrillg ""S
Konge/ul/d,n'e) -.:::,. .. ' '. - • - ' -'~ 

l 
Hal'e!orening!)'omrcider 
omkring KOIl8f~l(ls~j ID 

D' 

SUI/dby Syd opdelt i 8 oll/rader. II/a! 1:50.000 
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Oll/rade, Oll/kril/g AlllogC'l'hrogade og Elbagade. lili/I 1:5.000 
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Fussin 
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Kastrup Fort o 

Ka.l/rul' Fort . -omradet 
at ø . el lIIod ø .,. fJ I eSIlIld. mod ' sf (l;grænsel 
"rfeJl SId {ifk ~ sen mod Tit;., O1l1111l1l1e-

lIIod\'eslofBacke' lb.~' KomIIIune 
af S ISFe'o' . : {{lIIo''' 'ej ()' J g lIIod lIord 
SI ralldbo. 01l/rll;' ~ ~{I\ 'e.f{)rellil1geJ1 
OI'elwjellde kh . <l .~ b"gllillger er 
n ell middel be\ ,~; '~Vlcerel i katego-
I "" ,,,'æ ,d;. • 
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Kastrup Fort 
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' /Ilrådet , ltaliellsl'ej -o I el'lIIod (lst af-
!taliell ,\\ 'lU-OIll Il' 1110d srtl q (1-' rat et f'S røre 1111 , , I 
grællsl!Il! I'~rorellillgel/ Stralle I 
lI/osl'eJ og Ha : B{lcker.wej og mOl 

bo, lIIod \'est al" ,,' Olllrådets b.rg~ 
/lord l!rØre.~I:I.l~~'j\'~;;;le kItISS{ficere,tl 
'l'erOll:JI . O\Trt!rll. lili/gt! 'llel hel'onlld. kategorien lilli l 

, 
"-• 

,\ 

-
I 

I 
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Områdel omkring 
Sundbyvester Plads 
Området omkring SUlldbyvesrer 
Plads afgrællses II/od PSI af Bac
ker.\"I'ej. mod syd af kO/1/l11lfllegræ/l

sen mod Tårnb\' KomIIIune. mod 
l'esl aflrlalldsl'ej og II/od lIord af ell 
lillie imelleIlI Flfl/kiave} og Krudl-
1I/()lIegårds Alle. Oli/re/dels bygllill
ger er ol'en'ejellde klass(j;cerel i 
kategorien middel be\'aringsværdi. 

--. 
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Omdu/ef O/lIkrill g Sl/IulbYl'I!srer PI 
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ads. Illa! 1:5.000 
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HF Røde Mellemvej 

r-
L_ 

HF. Sundbyvester 

RellJ;separk-o/llråder, II/t// 1:5.000 
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HF. Bastiansminde 
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Sundby idrætspark. 
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Højdevangens Skole 
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Remisepa rk -0/11 rådet 
Remisepark-omrcidel er mod (;)Sf af
grænset af Ir/lllldsvej, mod syd af 
Sl/l1dlJy,'esferl'ej, mod l'eSl qf Ama
ger Fæl/ed og /l/od I/ord al Peder 
Lykkes Vej. Området rUlI1mer over
I'ejel/de bebygge/se Til/agT II/iddel 
bel'oringsI1ærc/;, saml bl,a, HØjde
I'OI/gel/s Sko/e. der er Til/agT høj 
bel'oringsl 'aTdi. 

• 

Havej'oreningsområdel 
langs Kongelundsvej 
Hovelorellingsområdel er mod (Jst 
ajgræl/seT/l/od Oliejabriksl'ej, /l/od 
syd q! kOl11l11unegrællsenl1lod T årl/
by K0I1I1111111e, mod pesl qf Kalvebod 
Fæl/ed og /l/od I/ord al S/lIsel'ej. 
Området lummer kUli enkelte he/
års/llIse. der er k/assificereT i kare
gorier/le middel og 1m' bevarings
,'ærdi. 
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•• 
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HF. Våren 

HF Stjernelund 

HF Energien 

HF Kongedybet 
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HF. Vestereng 

HF. Mejlgård 

HF. Søndervang 

HF. Sydgrænsen 

• • 
••••• •• 

• . ' 
HF Vestgrænsen 
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Hm'e/orellillgso/llrtider olllkril1g KOllgefll/lll.\Tej. 11Iå1 1:5.000 
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Området omkring Konge
/undsvej 
Omf(idet omkring Kongellll1ds\'ej er 
mod (jS! q/g ræl1sel afko1l1111l11leg ra!ll
selllllodTånlby KOl1l1l1lllle. modsyd 
l!f SIf/sel /ej. mod l 'eSf ( {{ Amager 
Fælled of! lIIod I/ord 'ifbebyggelseI1 
srdforCårdj(rsrel'ej. Oll/rådersb.\-g
IliI/ger er fil/agf middel bel'arillgs
werdi. 
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r( I 'l: UL. a 
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IC) D 
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Amager Fælled 

HF Elmegarden 

Ommder omkrillg KOl/ge/ulldwej. I/UI/ 1:5.000 

74 

o 

Området omkring Eng/ands
vejNej/allds AI/e 
0111 rader olllkril/g Ellglwld.n'ejNej
lal/ds Alte er lIIod (isr afgræl/ser fif 
Irlal/dsl'ej, lIIod swl af kOll/lIIl/l/e
grænsen mod Tårnby Kom111une. 
lIIod ,'esr af AIlIager Fælled og lIIod 
J/ord qj'SlIlIdbypesrerpej. OlllrådelS 
bygningererOl'erFejende 'il/agt mid
del bel'or;ngsl1ærdi, dog er enkeiIe 
I'il/aer 'illagf hf>j bel 'oringsI'O!rdi. 

HF. Kongelund 

HF. 1907 

HF Ingers MI nde 

• • • • • 

• • • • 
• • • • • • • • • • • • • • -.' . • • • • • • 

I III, r 
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~"",,', """, J J {/II{ ,\ Alle. lIllII 1:5.000 I lill-: Eng/{/IId.\\'ej/Veil I 

7S 



B ydelen Vestamager 
Vestamager omfatter området mellem Staclsgraven og kOl11l11une
gnrnsen til Tårnby Kommuneog mellem Sydhavnen-Kal veboderne 
og Amager Fælled-Kalvebod Fælleds østlige afgrænsning. Vest
amager er opdelt i nedenstående omrltcler, og vises på de følgende 
sider: 

Amager Fælled/Vestamager. side 76 (Da området kun rummer 
enkelte bygninger. vises kun et udsnit af byområdet) 
Njal sgade-området. side 77 
Islands Brygge Syd. side 78 

.!" 

Amager Fælled / Vestamager 
i " 

o 

J 

I 
"-.. .' 

~. 

VesICIlIlage/" opdelt i 3 vII/rader. 11101 1:50.000 

& ~"ll~ 

"J"cY.s6r. ~ 
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r, 
~j 

~ -- -----, 
-' -- , 
UdSII;' q/Am(/ger Fæ!ledIVt>sTwlIagef. 11101 J :5.000 
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Njal sgade-oll1 rådet 
Njalsgade-oll1rddel (({grænses 1II0d 
/lord af Amager Boulevard, mod ves! 
al Swlhal'llell, lIIod øsl al AIlIager 
Fællech'ej og lIIodsrd a/Slllrlasgllde, 
Kigkllrrell. Artilleril'ej og Købell
havlls Unh'ers;tet. Området rI/mlller 
ojlen'eje/lde byg/lil/ger; kategorierne 
høj og lIIiddel bel'arillgsl'ærdi. BI. a. 
er Seru1I1;lIstilItlfelS bygninger, 801-

IonparkelI og store dele af Islands 
Brl'gges kanin lillagl høj bel'arillgs
værdi . 

--~ 

Udsnit aj'Amager Fælledl 
Vestamager 
Vdsniffel ol11(aller Slilse!t({\'II (! II. der 
rillllmer ro bygninger, begge ril/ogr 
høj bel'orillgsl'ærdi . 
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Sydhavnen 

!I"hll/d.r Brygge Syd. lIIal J :5.000 
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Islands Brygge, Syd 
Is/({nds Brygge er mod øst q{græll
sel afA/IIager Fælled, /IIod s.wl qf 
Nokke/l, /IIod l'esl aj'SydhOl'l1e/l og 
/IIod /lord af SllIrlasgade-Kigkllr
reJl. Olllrådet rllll/lller bygninger 
klass~ficerel i ulle kategorier. Byg
ninger med høj hevaringsvær(t; er 
koncentreret i område/s Hordlige 
del. 



Bevaringsplanlægning 

Amagerbro/Sundbyerne og Islands Brygge udgør to klart adskilte byom
rader inden for den k~.;benhavn ske del af Amager. Hver med sine 
karakte rtræk og kvaliteter. Det samlede byomrttde har imidl ertid ikke 
særl ig høj status i folks bevidsthed. Kl aus Rilbjergs digt på side 3 
udtrykker p~l l11ange måder den gængse holdning til Amager. Men der er 
mange by- og bygningsma~s.sige kvaliteter på Amager. Kortlægningen i 
dette at las af byområdets o mfattende. arkitektoni ske kvaliteter. kan 
Illa~ke v,-ere med til af aO ive den lidt negati ve opfatte lse af Amager. 

Planerne om Øresundsbroe n og Ørestaden har sat fokus pa Amager. Der 
er planer om etablering af omfattende nye traFikanlæg - både vej- og 
baneforbindeber - i sammenhæng med broen. og hertil kommer et SlOrt 
nyt byomrade pa den østl ige del af Amager Fælled. I forbindel se med 
etablering af Øresundsbroen ventes Amager Strandpark at blive udbyg
get Illed strandarealer og rekreative funktioner på strækningen mellem 
Prøvestenen og Kastrup Fort. Herudover er der tanker 0111 etablering af 
en tunnel under havneløbet fra Kaste lle t til Refsha leøen og med videre 
vejforbindelse til Amager Strandvej. Disse overordnede planer vil - hvis 
de reali seres - I, t stor indflydelse på Amagers fremtidige ud vik ling. 

Æ ld re utidssvarende industriområder ventes at blive omdannet til bolig
og servicerormåL ligesom Ny-Tøjhusarealet ved Amager Boulevard 
vente~ bebygget. Flere boligkarreer langs Amagerbrogade og Holm
blad,gade paregnes fornyet i de kommende år. 

Ar eJet forrige al\nit om vurdering af enkeltbygninger. fremgår det. at 
væsent lige dele ar Amagers bygningsmasse er vu rderet i kategorierne 
middel el ler høj bevaring~va~rdi. Derer bevarings væ rdie r i bade helheder 
og enkeltbygninger. 

Den udførte regbtrering sikrer ikke i sig se lv bevaring af den enkelte 
bygning eller kva liteten i det enkelte kvarter. Først når registreringens 
anvi~ningcr udmømes i bestemmelser i kommuneplan og lokalplaner. får 
de egentli g bindende virk ning for kommende byomdannel ser. 

Lokalplaner e r gode recbkaber. bade når der skal bygges nyt. og når 
ck~i~ t ere ndc bebyggelse ska l ombygges e lle r bevares. men derer gncnscr 
for. hvor detaljeret en lokalplan kan udformes. Ikke a lt kan fo rudses i 
planlægningsfasen - meget kan først afk lares gen nem arbejdet med det 
enkelte projekt. Det er derfor vigti gt. at der pa fOl-hand g ives den bedst 
mulige vejledning til bygherrer. tekn ikere. entreprenorer og hanclvær
kere. 

Til dette formal skulle Amager Bydelsatlas gerne være et nyttigt redskab. 
idet der redegøres fo r de byarkitektoni,ke sammenl"cnge. de karakteri
stiske træk i de forske llige perioders byggeskik. og for vurderingen af de 
enkelte bygningers bevaringsværdi. 

Som et resultat af arbejdet med at registrere bevaringsværdier i bydelen. 
peges i det efterfø lgende afsnit på en række forhold. dCI er vigti gt at tage 
hensyn lil i den fremtidige planlægning. 

Byområdets bebyggelse og bybilleder 
Omhygning og Ilybyggeri 
Det er vigti gt, at der ved ombygning og renovering tages hensyn til 
byggeskikken i den periode. huset er bygget i. sålede, at vind uer. døre. 
altaner. ge~im~er. facadedetaljer. kvisteo.1. udformes i overens~temme l se 

hermed. I byomradet er de r flere eksempl er på uheldige vindues
udskiftninger. hvor en ændret sprosseinddeling e ll er for kraftige vindu
esrammer tilfører hu sene et forkert udtryk. Der er tilli ge ekse mple r på 
uhe ldi ge butiksfacader og dominerende skiltning. Ved indretning e ll er 

ombygning af butikker Cl' det afgørende for gadebi lledet. at bygningens 
murpiller »står« prl jorden og at skiltningen respekterer bygningens 
lodrette og va ndrette facadeinddeling. Det bør li ge ledes overvejes. 
hvorledes stueetager med ned lagte butikker ska l udnyttes - således at 
»døcl e« facadepanier undgås. For Amagerbrogade er der vedtaget en 
lokalplan . der regulerer de ovennæ vnte forho ld_ 

Nybyggeri i et ældre gadebi ll ede e r en vanskelig opgave. Det er væsent
ligt. at det nye hu , i et nutidi gt formsprog forholder sig bevidst til de 
karakteristi ske træk i gadens bebyggelse. he runder bygningshøjde og 
form. proportioner og vinduesformater. facadematerialer. facadereIief 
og e tagehøjde r. 

Kan-est rllktlfren 
Ved fremtidige byomdannelser i bykvarterer med karrestruktur er det et 
væsentligt planlægningsm:11. at søge hovedtrækkene i den eks isterende 
karrestruktur videreført , Det vil ligeledes være vigti gt. om skår i bybil 
ledet. der e r opst"et som følge af nedri vninger. repareres i form af 
opførelse af ny bebyggelse, der he ler karrestrukturen. Ved fornyelser i 
karn~områder. bør der ommuligl etableres lokal e bymæ ss ige friareal er i 
form af torve og pladsdannel ser. I Sund byerne e r bebyggelsen fl ere steder 
meget sammen sat og kontrastfuld. Ved byfornyel se he r. erdet vigtigt. at 
der sker en arkitektonisk formidling af kontraster og overgange. 

Omdallnelse q{ industriområder 
Flere af de æ ldre industrio mråder rummer karaktetfuld. tidstypisk og 
funktionsbestemt erh vervsbebyggeIse. Det vil være en kvalitet. om 
sådanne bygninger kan bibeholdes. evt. med en ændret anve ndelse. nar 
og hvis områderne omdannes til bolig- og serviceformal. 

Croone træk 
A mager Feelled er sammen med parkerne og de beplantede byrum et stort 
aktiv for byområdct. Fælleden fungerer som en af storbyens »Iunger«. 
Det er vigti gt at sikre. al den grønne kile mellem Islands Brygge og den 
kommende Ørestad fastholdes så tæt p,t Njalsgade som muligt. Byarki 
tektoni sk bør den bebyggelsesm,-css ige afgrænsning og kontrast til den 
åb ne fæll ed forstærkes. Det en illi ge vigti gt. at de udbyggede byområders 
adgangsmuligheder til fæll ede n forbedres. 

Mange af de beplantede byrum kunne med en beskeden indsats gøres 
smukkere. Bl.a. lindes der mange bunkersanlæg. En ned lægge lse af di"e 
vi l skabe smukkere og bedre fun gerende friarealer. Flere af byomradets 
pladser kunne fo rbedres . bl.a. Kig kurren på Islands Brygge. der i dag 
virker noget rorblæ~ t og flere ~teder mangler bygninger til at afgr~cnse 
pladsrummet. 

De grønne vejforløb mellem Amagerbrogade og Amager Strandvej bør 
udbygges og forbedres. Såfremt Amagerbanen ikke skal anvendes til 
koll ekti v lI·afik. vi le lable ring afet stiforløb i banens trace være en kval itet 
for byområdet. 

Kyste rne og /wI 'llej"oll tell 
Byområdets adgang til kyst og hav nefront bør forbedres. En fremrykket 
kystlinie udformet so m en åben strandpark med lystbådehav ne m. v" vi l 
have stor rekreati v væ rdi . Strandparken vil ligge centralt i storbyen_ 
Udsynet over Øre~und fra Amager Strandvej er det væsentl igt at bevare. 
også over evt. fremrykkede strandarea ler. I fo rbindelse med trafikale 
nyanlæg må det sikres. at der ikke opstår for voldsomme trafikale 
barrierer langs kysten. 

Ved en omdannelse og udbygning af e rh vervsom rådet på Islands Brygge 
bør kajarealerne gøres til ga~ ngelige og anvendelige for beboerne til 
rekreat i ve form ål. 
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Signaturforklaring 

Amager Bydelsatlas 

Bevaringsværdige sammenhænge 
(SigllalwforkJarillg ril siderne 10-49) 

_ Dominerende træk 

CJ Markanr, I"//lI1dalll1ellde bebyggelse 

~ Hpjdekurl'er, 1.011/ (opmålt 1850) 

El Sigtelinie 

I -<:: I Udsigt 

~ El1kelnrælrrærække 

CJ Vej/GadelPlads 

CJ Græs/Grønlling 

!-- ----;- 1 Jernbane 

C3 Vand 

D Sti 

Bevaringsværdige bygninger 
(SignC/ flllforklaring fil siderne 59-78) 

_ FredeT bygnillg* 

_ Høj bevaringsværdi 

CJ Middel bevaringsværdi 

_ u/v bevarillgsværdi 

* Bygning fredet efter bygnings
fredIlingsloven eller kirke 
omfattet {{r lov om folkekirkens 
kirkebygninger oK kirkegårde. 

Der er i dette at las foretaget to slags vurderinger, som er uafhængige af 
hinanden. De to vurderinger giver derfor ikke altid det samme resultat, 
når man ser på den enkelte bygning. 

Den ene vurdering vedrører de bevaringsværdige sammenhænge. Den 
omfatter det samlede bymiljø eller forhold i en bebyggelse. Den anden 
vurdering vedrører de enkelte bygningeLI begge vurderinger benyttes to 
røde farver, en lys og en mørk. 

Bygninger der er dominerende eller markante set som led i en beva
ringsmæssig sammenhæng, er ikke nødvendigvis bevaringsværdige i sig 
selv. Man vil derfor kunne finde bygninger, der fremhæves med rødt i en 
bevaringsværdig sammenhæng, men som ikke er fremhævet i enkelt
bygningsregistreringen. Det omvendte forhold vil også kunne fore
komme. 
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