
DRAGØR: En sort og en hvid kamphund har i et
stykke tid strejfet løse rundt i Kongelunden, og Skov-
og Naturstyrelsen reagerer nu ved at efterlyse hunde-
nes ejer, så de kan blive fjernet fra skoven. Hvis ingen
reagerer på dette, vil styrelsen gå skridtet videre og
skyde de to hunde.

»Og kan det virkelig være rigtigt - går skovens folk
virkelig og skyder folks dyr? Ja, det er konsekvensen,
hvis vi ikke finder deres ejer. Sådan to hunde kan godt
jage og slå et rådyr ihjel, og ydermere skaber de utryg-
hed blandt skovgæsterne. Lovgivningen kræver, at vi
skal annoncere og efterlyse ejeren af hundene, før vi
skyder hundene. Omvendt, hvis hundene angriber et
tamdyr, må tamdyrets ejer skyde hundene uden først
at advisere ejeren,« forklarer skovfoged Sven Norup.

Det er dog aldrig før sket i skovfogedens 14-årige
virke, at det har været nødvendigt at skyde løse
hunde: »Og vi er absolut kede af, hvis det ender
sådan. Vi har været udsat for løse hunde tidligere,
men det har hjulpet at advare ejeren, så plejer proble-
met at blive løst. I det her tilfælde har vi ikke kunnet
komme tæt nok på hundene til at undersøge, om de
bærer hundetegn eller er øremærkede,« siger skovfo-
geden.

Skov- og Naturstyrelsen har derfor nu indrykket en
annonce, hvori hundenes ejer efterlyses: »Og efter vi
har annonceret har vi reelt et års frist til at gøre noget
ved problemet,« siger Sven Norup.

Der har i sommer været en episode, hvor en ged på
Hestefælleden blev bidt ihjel af hunde, men det er
umuligt at sige, om de to løse hunde er involveret. /haj

LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt fortæl-
ler om det grønne ån-
dehul på Amager, der
har huset kreaturer,
henrettelser, affald,
flygtninge og selvføl-
gelig boldspil.

AF JØRGEN GRANDT

Måske var Amager ikke den
første ø, Vorherre skabte i ti-
dernes morgen. Men hvis han
havde interesseret sig for flyv-
ning, flygtninge og fodbold,
har han bestemt haft en finger
med i spillet, da Kløvermarken
blev anlagt.

Man kan roligt sige, at dette
paradisisk værdifulde åbne
åndehul under sin høje him-
mel har ført en omskiftelig til-
værelse: Oprindelig hed områ-
det Christianshavns Fælled og
blev brugt som græsgange for
christianshavnernes kreaturer
og svin.  

I første halvdel af 1800-tal-
let var der henrettelsesplads -
Retterstedet - lige øst for hvor
det store natrenovationsom-
råde blev anlagt. Kløvermarks-
vej fik sit navn i 1876, og det
var ad dens brosten, de heste-
trukne skraldevogne skram-
lede ud med det affald, som
blev fundamentet for hele om-
rådet langs stranden. Ja, og for
det område hvor Hf. Kløver-
marken og dens nabokolonier
blev anlagt i 1912.

Omkring årsskiftet 1909-10
begyndte den danske flyv-
nings barndom i form af et
stævne på Kløvermarken.
Kort efter blev der bygget
hangarer, kontorer og en re-
staurant på flyvepladsen, og
der er ingen tvivl om, at det
for børn og voksne på Amager

og Christianshavn har været et
yndet udflugtsmål, når der var
opvisninger. Vores forældre
og bedsteforældre må tit have
stået med tilbageholdt ånded-
ræt og benovede ansigter
vendt mod himlen, når de små
maskiner kom drønende ind
ude fra Sundet. Selv om den
civile flyvning flyttede til Ka-
strup i 1925, fortsatte Hærens
Flyvetropper med at bruge
Kløvermarken helt frem til
1940.

Efter befrielsen blev hele
Kløvermarken inddraget til en
kæmpemæssig lejr af barak-
ker, der husede tusindvis af ty-
ske flygtninge indtil 1948. Da
beboerne vendte hjem og hus-
ene blevet fjernet, kunne man
igen så græs og gå i gang med

anlæggelsen af en bunke nye
boldbaner på den grønsvær, vi
kender i dag.

Boldklubben Sylvia blev
født i 1900 og var dermed
Amagers første fodboldklub.
Først 13 år efter kom klub nr.
to, nemlig Boldklubben Stan-
dard Kammeraterne. CIK Fod-
bold blev etableret i 1921, den
jødiske boldklub Hakoah så
dagens lys i 1924, og BK Hekla
oprettedes i 1926. Også
Kløvermarkens Tennis Klub
med dens 11 baner er fra 1926.
Og så er der naturligvis fod-
boldklubben Sønderbro af
1925, som for nogle år siden
fusionerede med S.I.K. Fight
og blev til Sønderbro Fight. De
første mange år måtte fod-
boldklubberne deles om de få
baner, som blev anlagt ved to
store bunkers mellem pum-
pestationen og flyvepladsen,
dvs. dér hvor Kløverengens
nyttehaver senere kom til at
ligge.

Carlos passion
Fodbolden var min fars halve
liv og lidenskab. Carlo Grandt
havde som dreng spillet fod-
bold hjemme i Geislersgade og
nede på stranden, og i 1937
meldte han sig ind i Sønder-
bro. Nogle år senere var han et
par gange med på arbejder-
landsholdet under Dansk Ar-
bejder Idrætsforbund, hvor
han spillede centerhalfback.
Carlo blev en kendt skikkelse
på ‘Kløveren’, og selv efter at
han var fyldt 50, spillede han
på Sønderbros førstehold.
Han blev hædret flere gange,
og da han døde i 2004 som 92-
årig, havde han i årevis været
klubbens ældste æresmedlem.

Øst for boldbanerne lå
Strickers Batteri indtil 1954
ved Krudttårnsvej, som i 1932
officielt skiftede navn til Ama-
ger Strandvej. I dag begynder
Strandvejen ved Prags Boule-
vard, men oprindelig hang
den sammen med det nu-
værende Forlandet. 

Mellem Raffinaderivej og
kysten ligger det store forure-
nede industriområde, som nu
kaldes Kløverparken, hvor
bl.a. Pyrolyseværket stod i en
snes år og truede os med sin
fakkel. Det er dér, der nu er
planer om at bygge et nyt bo-
lig- og fritidsområde - hvis og
når der engang er blevet gjort
rent efter fabrikkerne. 

Men i skrivende stund
(4.9.2008) ser det ud til, at no-
gen er i færd med at omstøde
beslutningerne om de mange
såkaldt billige boliger, der
skulle have ligget på en del af
selve Kløvermarken. Holder
det stik, så kan ham deroppe
og mange af os andre ånde let-
tet op.
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Frisk frugt og grønt

Frisk kød

Tårnby • Amager Landevej 42

Torsdag

18. september
kl. 9.00 

www.lidl.dk

Hakket oksekød 7-10%
7-10% fedt.• 
500 g• 

pr. kg 28,00

Før 24,95

Spar
 11,-

14

Maks. 10 stk 
pr. kunde

Sukker
1 kg• 

Før 7,95

Spar
37%

   Bleer 
Nyt forbedret elastisk • 
lukkesystem
(Feel-Free-Stretch).
Dermatologisk testet.• 
Midi 4-9 kg - 56 stk• 
Maxi 7-18 kg - 50 stk• 
Junior 11-25 - 44 stk• 

pr. stk maks 1,13

Før 125,00

mandag-fredag 9-20   lørdag 8-17   1. søndag hver måned 10-17Tårnby
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12,-
10 stk10 stk

10 stk Store Bananer
Kl. 1.• 
Pris ved køb• 
af 1 stk = 2,-

Fr
Hakket oksekød

55,,--

Det er billigt !

9999,- 

2 pakker2 pakker
Spar

Maks. 30 stk 
pr. kunde

KOM OG SE VORES
KÆMPE BLOMSTERMARKED
ÅBENT ALLE UGENS 7 DAGE

Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt skriver om
Amagers historiske rødder.

Arkivet

Kløvermarken og klubberne på ‘Kløveren’  

NUTIDENS aktiviteter på
‘Kløveren’. Foto: Hans Krog.

OPRYDNINGSARBEJDE: Der forestår et stort opryd-
ningsarbejde på den såkaldte Kløverparken for at få fjernet
de tidligere fabrikkers efterladenskaber. Foto: Susan Smith.

TELEGRAMMER

SØNDERBRO af 1925’s førstehold omkring 1950. Ukendt fotograf.

Skovgæster frygter kamphunde


