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Projekttitel – fra ansøgningen 
Amagerbanens Dag 
Dato for projektets afholdelse:  
22.8.21 
Ansøgt beløb: 20.800 Bevilget beløb: 16.000 

Kort beskrivelse af udførte aktiviteter: 
Amagerbanens Dag bestod af boder med mad og drikke, historiske vandringer langs skinnerne og 
i de gamle kolonihaver. Københavns Jernbaneorkester og Dræsinejazz ved Jesper Løvdal spillede 
det meste af dagen og spredte en dejlig stemning. Langs kolonihaverne var der loppeboder, Ren 
Kærlighed til Amager koordinerede skraldeopsamling og gennemførte skraldekonkurrencer, hvor 
børn og voksne vandt gaver når de kom med en fuld sæk skrald. Der var infoboder om 
Amagerbanens historie og arbejdet for bevarelsen af banen. Amager Øst Lokaludvalg havde en 
bod hvor de fortalte om arbejdet med området, SULFA havde en bod hvor de fortalte om stedets 
og Amagers historie. Skinnecyklerne var utroligt populære, der var lang kø det meste af dagen og 
både pumpedræsine og motordræsine var ligeledes i brug hele dagen. 
Sebastian Klein kom forbi og plantede en rose for sin far Jesper Klein imens formanden for 
Københavnerafdelingen af Danmarks Naturfredningsforening holdt et oplæg om biodiversitet i byen. 
Beskriv om og hvordan projektet har opnået sit formål: 
Vores mål er i høj grad blevet indfriet. Vi har styrket interessen for lokalhistorien, fortalt banens, 
kolonihavernes og øens industrihistorie til flere hundrede gæster. Vi har skabt glæde, festivitas 
og oplevelser for de lokale i området. Flere er blevet opmærksomme på Amagerbanens 
aktiviteter og vi har styrket den lokale identitetsfølelse omkring området. Vi har givet de lokale 
en følelse af at deres området har en spændende og markant historie, som vi stadig kan finde i 
bybilledet i dag. Amagerbanens Dag var netværksdannende fordi vi skabte fortællinger på kryds 
og tværs af bedsteforældre, børn og forældre. Derfor vil vi gentage Amagerbanens Dag til næste 
år med endnu flere samarbejdspartnere og aktiviteter, så områdets historie og fremtid fortælles 
og formidles. 
Besøgstal/antal deltagere: 
Arbejdsgruppen vurderer at der var i omegnen af 2-3000 mennesker forbi i løbet af dagen. 
Samarbejdspartnere: 
Amager Øst Lokaludvalg, SULFA, Bevar Amagerbanen, Haverne ved Amagerbanen, SULFA, Ren Kærlighed 
til Amager, People Like Us, Just Blomster,  
 
Erfaring fra projektet (hvad gik godt, hvad kan/bør ændres): 
Projektet var en succes da der kom utrolig mange mennesker, de var glade, lyttede til 
musik, prøvede skinnecykler, snakkede med frivillige i boderne og lyttede til oplæg. 
Derudover skabte projektet en større samhørighed mellem parterne, hvilket kan styrke 
den lokale identitet yderligere. 
Til næste år vil vi gerne have flere frivillige med, så koordinering og gennemførelse ikke 
hænger på for få mennesker. Derudover vil vi gerne inddrage endnu flere lokale 
samarbejdspartnere, da det virkelig var en stor gevinst at inddrage det lokale 
erhvervsliv og foreningerne. 
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Evt. nye tiltag på baggrund af den støttede aktivitet: 
 
 
Hvordan har I gjort opmærksom på, at lokaludvalget har støttet projektet? 
Vi har sendt pressemeddelelse til lokale medier både på Amager og i hovedstaden, Vi 
har hængt plakater op i bybilledet og delt flyers ud i lokalområdet. I 
pressemeddelelsen var lokaludvalgets støtte tydeligt omtalt, hvilket medierne 
videredelte. 
Lokaludvalgets støtte fremgik derudover af programmet og blev nævnt i forbindelse 
med en kort velkomsttale inden Sebastian Klein plantede en rose. 
 
Hvis I har en hjemmeside, har i så lavet et link til Amager Øst Lokaludvalgs 
hjemmeside? 
Vi har omtalt AØLUs støtte på foreningens facebookside, som har 3000 følgere. 
Andre kommentarer, evt. link til egen hjemmeside: 
 
 
 

 
 
Evalueringsskema SKAL udfyldes og vedlægges projektregnskabet.  
 
Regnskab samt evaluering og dokumentation for omtale af støtte sendes til aoelu@kk.dk  


