
Kigger man i Kraks
Kort fra 1952 på siden
med Sundbyerne, vil
man se en masse
hvide pletter, som om
det var Afrika 1752.
De ‘ukendte’ områder
på Amager var dog
ikke urskove, men
inddæmmede arealer
og andre steder som
var nok så attraktive
at udforske: Losse-
pladserne.

AF JØRGEN GRANDT

Lossepladserne, ja! Disse
bjerge, sletter og dale af al-
verdens affald var paradisi-
ske legepladser for os, der
var arbejderbørn i efterkrig-
sårene. Længe før der var no-
get, der hed genbrug, for-
brændingsanstalter og Ama-
gerværk. 

Vi var røvere og soldater
og guldgravere på begge si-
der af Amager Strandvej,

hvor Storno og en stor have-
forening blev anlagt. Somme
tider gadedrengeløb vi over
til Amager Fælled og lod som
om, vi boede på Bryggen, når
det var Lossen til venstre for
stien mellem Amagerfælled-
vej og Njalsgade, som lok-
kede. Dér kom der senere
helikopterflyveplads, koloni-
haver, politiskole - og en rig-
tig bred vej med universitet
og det hele.

Andre gange cyklede vi
helt ud for enden af Vejlands
Allé ved Digevej, hvor Sjæl-
landsbroen blev anlagt. Knal-

dene fra skydebanerne,
mens vi sjappede rundt i grøf-
terne og fik vand og igler ned
i røjserne, holdt fantasierne
om krigen i kog. Stanken fra
brændende affald sved os i
næse og svælg, men det
hørte med. Oppe over de lave
bakkekamme på Fælleden
smeltede byens silhuetter
sammen med skyerne og
den bølgende tåge af røg,
som de tusind måger flak-
sede skrigende omkring i.

Her, og hjemme ved stran-
den, i de dejligt faretruende
bunker af skrald, fandt vi flad-
maste patronhylstre, bulede
kiksedåser, barnevogne, gyn-
geheste, altankasser af træ,

cykelstyr med rester af cello-
luid - Hov, lån mig lige dit
brændeglas! Ota-bøger uden
forside, knækkede køkkenk-
nive, en bildør, et halvt num-
mer af Cocktail, julekataloger
fra Dalle Valle med bryste-
holdere og underkjoler. 

Cigaretpakninger med
mærkelige navne. En hullet
ulveungehue, to hundehals-
bånd, en træskostøvle. Ton-
svis af vådt papir af enhver
slags i bundter og løst flag-
rende omkring i snavs og pyt-
ter af petroleum. Knuste fla-
sker og potteskår af ler. 

Kun få gamle klude havde
de voksne gribbe efterladt, så
der var ikke de store penge at
tjene på skidtet for os unger.
En dag fandt Benny skelettet
af en kat imellem de forladte

flygtningebarakker i udkan-
ten af Kløvermarken. På ve-
jen hjem fik jeg en tre centi-
meter lang pigtrådsflænge i
mit ene ben, som var så sort,
at vi næsten ikke kunne se
blodet.

Der siver vist ikke læn-
gere gasser op fra fortidens
lege- og lossepladser, hvor nu
havekolonierne ligger og
strutter af grøn sundhed og
dansk råhygge. 

Duftene er anderledes i
dag. Der er heller ikke flere
røgsøjler at se over tagryg-
gene i Hallandsgade, når
man en sommerdag cykler
op ad Holmbladsgade med
solen i øjnene. 

Lorteøen er under opryd-
ning og udrensning og bliver
pæn med politisk vedtaget
boligbymur omkring grøns-

væren og friserede lejlighe-
der på Vølund-, NKT- og Sa-
dolin-grundene. 

Bare vi dog fik lov at be-
holde bare en enkelt lille stin-
kende losseplads! 
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Lagerplads 
Fra 85 m2 – 135 m2

Se
www.amagerlagerhaller.dk

eller

kontakt Amager Lagerhaller

Telefon 32 51 00 33

Bolig tilbydes: Stor familiebolig beliggende på stille
villavej. 160 kvm. i to etager. Stueetage: Vinkelstue,
spisestue, køkken med spiseplads, badeværelse,
bryggers og entré med opgang til 1. sal, indehol-
dende: 3 store værelser, badeværelse samt pulter-
rum. Dejlig ugenert have med garage og redskabs-
skur. kr. 3.400.000.
Kontakt for flere oplysninger:
Ejendomsmæglerfirmaet WELDINGS
Frankrigsgade 10, 2300 Kbh. S, 32 84 48 24
eller sælger Finn Rützou, 32 58 33 32

TÅRNBY
ARNHEM ALLÉ 8 - 2791 DRAGØR

TILBUD ØNSKES !!!

Skytte Høj

Kongelundsvej 297, 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 25 25. E-mail: 276@edc.dk

EDC     SALGSTJEK

Poul Skytte Høj
Statsaut. ejendomsmægler

✔
Ring og aftal tid
for at kende
friværdien i din
ejendom.

P-pladser /
loftrum udlejes.

I velordnede ejendomme centralt på
Amagerbrogade.

Priser fra kr. 500,- pr. md. 3 mdr. depositum 
Henvendelse tlf. 33 31 45 00 

eller www.lejemaal.dk

LÆSERTILBUD
I SAMARBEJDE MED

Få mere info på ta-med.dk            

4 dage i Berlin
Kørselvferie, 4 overnatninger på hotel m/morgenmad

kr. 
  745,-Din pris pr. person

Da lossepladsen var legeplads

Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt
skriver om Amagers
historiske rødder.
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ØSTAMAGERS KYST med lystbådehavn til venstre. Alt det
lyse er skrald, og det er der, haveforeningen Amager
Strand i dag ligger.

ØSTAMAGERS KYST set fra en anden vinkel - med bade-
anstalten Helgoland i forgrunden.

LOSSEPLADSMOTIV fra en af pladserne ved Amager Fælled.

Bolig søges

Værelse udlejes - lyst - rummeligt og med
adgang til køkken og bad. Tlf. 3259 4450.

Værelse til leje. Mand ca. 50 år. 1.800 kr. pr.
måned. Tlf. 3253 6507.

Lejebolig søges Amagerbro,
Sundbyøster/vester stor 3 vær. eller
minimum 4 vær. Gerne med have,
terrasse eller altan. Husleje max
11.000. Tlf. 40922704

Lejebolig ønskes: Jeg er en 28-årig
pilot som pga arbejde i Malmø søger
leje/fremleje lejlighed i KBH.
1v/2v/større værelse.Jeg er rolig,
single, ikke ryger. Tlf. +4526812187
mmpilot@hotmail.com

Vær. til leje

ERHVERVS-
LOKALE
Lindgreens Allé 20 S.

450 m2 i jordplan med gode
adgangsforhold, stort lyst

reelt højloftet. Kr. 18.750,00
per måned + varme + moms

40 59 91 01


