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Amagerbanen på cykel Jesper Mann Hent PDF Når en jernbane nedlægges, bliver den i bedste fald genbrugt
som veteranbane men oftere fjernes sporet og der anlægges en sti, men på dette punkt er Amagerbanen helt
unik idet jernbanetraceet er genbrugt til lufthavnsmetroen og derfor kan vi vel sige at Amagerbanen rundede
110 år i 2017? Min hustru og jeg cyklede turen Dragør - Amagerbrogade og retur en solrig søndag i maj
2018. En herlig tur på godt 24 km - 12 km hver vej. Det viste sig at være på høje tid for en nostalgisk
jernbane nørd fordi de sidste sporrester beliggende ”Ved Amagerbanen” nu optages og skrottes, og i
skrivende stund, oktober 2018 er de helt væk. Gamle skinner eller ej - det er forsat en herlig cykeltur

afvekslende mellem by, strand og flyverne der lander i Kastrup, gæssene i Dragør, og en god kop kaffe samme
sted, i den gamle bydel. God fornøjelse.
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