I 1925 flyttede den civile luftfart til Københavns
Lufthavn i Kastrup, og i 1928 ligeledes den militære.
Flyhangarerne blev bygget under 1.verdenskrig og
under 2.verdenskrig besat af tyskerne. I 1944 blev de
udsat for sabotage via adgang fra haverne og siden en
efter en revet ned. Dette gav luft til flere havelodder
langs Amagerbanen. Og snart svandt togdriften også
helt ind og blev ren gennemfart af gods til industrien
længere ude på linien.
1954

Efter 2. verdenskrig blev der opført barakker til tyske
flygtninge. På det højeste boede 17.798 flygtninge bag
hegn og pigtråd i lejren.
1948

H V O R S T Å R H AV E R N E I DA G ?
I 2020 opsagde DSB samtlige lejeaftaler
med henblik på at bebygge langs hele sporet
eller sælge arealet videre. Dette medførte
store protester fra såvel lejere, brugere af
stierne, Amagerbanens Venner, Danmarks
Naturfredningsforening og lokalpolitikere.
Og I Københavns Borgerrepræsentation
stemte et overvældende flertal for at rejse
en fredningssag for det samlede område.
Denne sag lader stadig vente på sig.

1919 ? - 2021 ?

Ønsker du at vide mere og støtte det lokale
initiativ for at bevare området, så besøg
Bevar Amagerbanen.dk
eller find gruppen på Facebook.

HAVEFORENINGEN VED
AMAGERBANEN
I venstre side af foto ses de 12 første haver med små
huse og adskillelse præcis, som de ligger i dag.

Haverne ved Amagerbanen

Rettigheder til luftfotos: Det Kgl. Bibliotek.
Trykt med støtte fra Bevar Amagerbanen.

Da Amagerbanen i 1907 blev anlagt på dette
sted, så området ganske anderledes ud.
Kløvermarken hed stadig Kristianshavns
Fælled, hvor demarkationslinjen frem til 1909
holdt området frit, så udsigten fra voldene
kunne afsløre fjendens indtog via Amager.
Med den seneste ændring fra 1852 gik
demarkationslinjen helt til kommunegrænsen
indtil Sundbyerne ved Holmbladsgade og
forbød enhver bebyggelse over en etages
højde. Og alt skulle være uden grundmur, så
det kunne brændes til jorden ifald at fjenden
gik i land og angreb fra amagersiden.

1912

H AV E R N E O P S T Å R V E D A M A G E R B A N E N
Det er usikkert præcis, hvornår den første have blev anlagt mellem Kløvermarken og jernbanesporet.
Ofte blev der langs jernbaner i Danmark givet adgang til små jordlodder for banernes ansatte. Det er
også muligt, at haverne opstod ud af de gamle haver på fotoet herunder, da veje og industri blev anlagt.
De tidligste luftfotos viser i hvert fald, at haverne var på plads i 1919, og har siden ligget godt beskyttet.

DAN M ARK S FØ RS T E LUF TF O TO G R A F I
1903

Kløvermarken

1922

Oprindelig var Kløvermarken det østligste areal ud
mod vandet. Resten hed Græsmarken, da kreaturer
holdt bevoksningen nede. Men fra 1910 blev det nogle
andre kræfter, som holdt græsset nede, da

19 1 3

Dette foto, taget af Politikens Holger Damgaard, viser hvor lidt
hele kvarteret syd for Kløvermarken er bebygget, til gengæld er der
allerede skudt et stort kolonihaveområde op på de tomme arealer
mellem jernbanen og de spirende beboelseskvarterer, som
knopskyder udfra Holmbladsgade. Københavns Kommune har nu
opslugt Sundbyerne, der startede der og gik helt ned til Kastrup.

flyvemaskinerne indtog arealet. Demarkationslinjen
var i 1909 blevet ophævet og flyhangarer blev opført.

IN DU S TRIE N S IN D TO G

Kolonihaver ses øverst i billedet.

I 1914 udstykkes arealerne til industri langs jernbanen. Først anlægges
Prags Boulevard langs den tidligere kommunegrænse og dernæst
Vermlandsgade og vinkelret på, Laplandsgade der ender blindt ved
Amagerbanens spor. Toms Chokoladefabrik har i 1918 fortrængt en del
kolonihaver i foreningerne “Energien” og “Haabet”. En stribe haver har
fundet om på modsatte side af sporene. Hegnet til flyvepladsen er væk.
HAVE RN E VO K S ER TIL

1914 - 1928

19 33 - 1 9 37

Fra 1933 bliver arealet vest for Laplandsgade for alvor bebygget og
Uplandsgade anlægges, først vestpå og siden østpå. Dansk Porcelainsfabrik længst væk og lign. breder sig. “Energien” består stadig.
Flyvningen afstedkom en enorm interesse
fra københavnernes side, og et højt hegn blev

1921

snart opført mellem den nye jernbane og flyvepladsen.

Havelodderne bag sporet til højre for Laplandsgade er godt etableret.
Der er tydelige hække, buske og adskillelser mellem haverne.

