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Åh, Amagerland 

   C     C            C          C 

På Amagerland, der er jeg vokset op, 

F           C           G7       G7 

der har jeg spillet med terre og top, 

C      C        C        C 

gået i skole og er konfirmer´t, 

C  G7        C      C7 

så det er ej sært, 

F      F          C     C 

at jeg elsker mit Amagerland, 

G7      G7         C             C7 

lige så højt og så godt, som jeg kan, 

F          F         C           C 

det er den dejligste sted på vor jord, 

G7  G7          G7    G7+ 

det sikkert jeg tror. 

C   G7    C     F       F        C 

Åh, Amagerland, ved den bølgende strand, 

C      F           G7       F         C 

ser du her vil jeg leve, så længe jeg kan, 

C   G7    C 

åh, Amagerland. 

 

Men Tårnby, du er dog den dejligste by, 

langt over landet din grønkål har ry. 

Selv om så oftest du bli´r gjort til grin, 

så er du dog min. 

Gader og stræder er snævre og små, 

stenene brækker man benene på. 

Selv om man oftest synker i ler, 

så synger vi her. 

åh, Amagerland o.s.v. 

 

Hollænderby, du lå tit gøre gavn, 

uden dig kneb det skam for København. 

Du dem forsyner med rødder og grønt, 

åh, hvor er det skønt. 

Nu et hurra for hver Amagermor 

med sine kål og hvide roer, 

og et hurra for vort sogneråd, 

hva´ ?  sa´e  De no´et ? 

åh, Amagerland o.s.v. 

 

Men Dragør du slår dog den største rekord 

aldrig fra dig vil jeg ønske mig bort. 

Gæssene vralter i gaderne rundt, 

Dragør-luft er så sundt. 

Hjemlig idyl kan man finde hos dig, 

dialekten den glemmer man ej, 

bussen kører så langsomt af sted, 

vi tager dog med, 

åh, Amagerland o.s.v. 

 

Nye vers forfattet af Poul Feldvoss: 

 



Omsider er Tårnby forsynet med tog! 

”Det er vist nog`t fra en eventyrbog!” 

Nej, skinnerne ligger og baner sig vej 

og venter på dig. 

Busserne kører endnu, som de skal, 

men er begrænset i ture og tal. 

Snart kommer metroen også af sted. 

Hvad skal vi ta´ med? 

Åh, Amagerland o.s.v. 

 

I Kastrup, som førhen har haft en station, 

bli´r det vist næppe til glæde for no´n. 

Flyenes antal forøges på ny 

hen over vor by. 

Men når vi genindtar svenskernes land, 

kommer med tog over Øresunds vand, 

glemmer vi sikkert det bitre besvær. 

Men hvad skal vi der? 

Åh, Amagerland o.s.v. 

 

Pas på, nu skal toget vist snart rulle ind, 

før det igen er af sted som en vind. 

Banen er åbnet, og togene går 

i kommende år. 

Togene kører til tiden, ja vist! 

før eller siden – og ellers til sidst. 

Selv kan vi heldigvis ta´ den med ro 

hver Amagerbo! 

Åh, Amagerland o.s.v. 


