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Amager Travbane Dlanleeqes

Ideen om en travbane pA Amager dukkede op efter l. verdens-
krig, hvor interesscn 1br hestesport og spil pa heste var voksende.
Man naevntc bl.a. Amager Frlled og Saltholm(!) som en mulig-
hed.
Planer om bedre transportforhold pA oen med bl.a. sporvogne og
olektriske tog i forbindelse med anleggelsen af lufthavnen, og
chance for at kobe en billig grund, gav ideen ny neling. Det var
dog kun den billige grund, der bl€v en realitet.
Iror at fa proiektet realiseret blev dcr stiftet cn forening den 10.2.
1921, der fik navnet "Foreningen ti l  den almindelige Llesteavls
Frcmme". Dette navn blev i 1932 endret til Amager Travselskab.
Foreningen fik snart tilsagn om totalisatorbevilling og den nod-
vendige kapital blev rejst, sd man kunne kobe en grund pi ca. 32
tdr. land ved Lojtegdrdsvej. Grunden tilhorte en af foreningens
forste bestyrelsesmedlemmer, proprieter N.C. Breit fra Lojtegard,
dcr var meget hesteinteresserct.
Byggeriet gik igang og omfattede foruden banen ogsA stalde, tota-
lisatorboder og restauration.
I 1924 blev der bygget et donrne(am og anlagt en treningsbane
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De forste lob

Det planlagte forArslsb i 1922 blev forsinket p.g.a. en storlock-
out. Fzrst den 13. 8 1922 kunne abningslob€t finde sted med en
premiesum pA 6.000 k. Tilskuermessigt blev Abningen en succes,
Der kom sA mange mennesker, at trelleapparaterne blev skubbet
til side p.g.a. trengslen. Vejrguderne var ikke med arrangorene,
for det begyndte at styrte n€d, men lobene blev afoiklet alligevel.
Vindcren af travlobot blev den amerikanske traver "Don Orlan"
kort afFmnk Starr i rekord I :29, l.
Amatorlobet blev vundet af A.C. Madsen med "Champion".
Det forste Ar var der 13 lobsdage med ialr 89 lob, en samlet pre-
miesum pa 216,700 k og en oms€tning pa 1, 8 mill. Aret efter var
man oppe pi 25 lobsdage med 175 lsb. Men de forste ar er der
gennemgiende skonomiske vanskeligheder, som kulminerer i
1930, hvor foreningen matte rekonstrueres.

Beromte lob

Amager Travbanes fineste lot var "Amager Travbanes Mesterskab
for 4 Aringe". Det fandt sted forste gang i 1948, oprindelig som
"almindeligt linjelob" men fra 1955 som h€atlsb. Ifolge heatbe-
sternmelserne fik hestene startpladser efter deres placering i l.
heat, og i et evt. 3 heat blev der trukket lod mellem de to heatvin-
derc om startpladscme. Jan Koster vandt lobet 3 gange i 1948 m€d
"Jokel" aret efter med "King Ben jr." og i 1953 med "Orkanen
Frisco". Lobets rekord var 17,7 sat i 1968 af "Karina A\wothy"
med Hans Svensscin.
Jan Koster var i ovrigt indblandet i en "skandale" pA travbanen i
1923 hvor han €ftcr lobet havdc pisket en konkurrent- se tegnin-
genl
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Trav i Renkultun

Tr€ncr€n peter Andersen (Frdus) rr€mviser i  Domftcr..aarnet paa Amager Traybanc de pisk han har faaet afstn Ko €ga, KoEter. (Man b ed€s bemerke ncsteerincut

Et andet beromt lob og et af de eldste pa travbanen var ,,Dansk

Mesterskab lor 2-dringer", som allerede blev koft i abningsaret.
Men det var egentlig forst fra og med 1948. at det tog form som et
mestcrskab for 2-dringer. Rekordcn blev sat i 1968 med ..Misty

Senator" k@rt af W. Kaiser-Hansen. I 1969 blev distancen oset til
1900 meter.

"Amagers lndlender-Pokal" blev indstiftct i 1929 og var en af
travban€ns traditionsrige lob. hvor dansk travsports bedste heste
har vundct en eller f lcrc sejre. Pokalen skullc vindcs trc gangc af
samme ejer for at blive ejendom. Dct skete 3 gange sAdan, at man i
1967 korte om den 4. indlendcrpokal. I 1940 overgik den forste
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pokal til slagtermester R. petersenj fordi hans hest .,Sonnv
Diamond" med kusken Jan Koster havde vundet den 3 gange. i
1956 vandt Stutteri Statene pokalen med,.Silver lioy" on kulk"n
Egon Lrrscn. Dcn 3. pokal ble! vundl{ af rVS Stald Snaptune
med hestene "Eminent" og "Emigrant".

Et afdc leengste travlob i Danmark var ,,stayerlobet om Amager-
banlens erespramie". der bler kort forstc pang i 1957. Distancen
var 3600 me1er. En afdem, der har vundet dette lirb er kusken
[g] lKol)!e! qred -Alex Hannover" i I959.
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Her satse nxan pA sin favolithest. Amager l'ravbane ca 1950

"Amator-Pokalen" blev kort fra I951. En aftravsportens bedste
heste var "Leo Roy" og dcn vandt amatorDokalen i 1952-
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kusken var H. Martved. Et andet amatsrlsb var "Sslvskoen", der
blev aftoldt fra 1951.

Lobet om "Tdrnby Kommunes ,€respremie" har veret et afba-
nens eldste hovedlob og det blev indstiftet i 195 I . Flere af dansk
travsports bedste heste har sejret i lobet bl.a. "Moster" kort afJan
Koster i 1954 og "Cim Payne" med kusken Jens Jensen b6de i
1963, 1964 og 1966.

Amager Travbane var iovrigt den forste travbane i Danmark der
indforte malfotograf'ering. Det skete i 1940.

Til lrav mcd lribilletter
Amager Travbane blev gennen arene bcsogt af mange travinteres-
serede, og lobene var genstand for en del omtalc i avis€me. Da en
vis hr. F. Cohn havde fiiet fat i et stort antal fribillett€r til travba-
nen i 1923, solgtc han disse vidcrc og tjente stort pA dem. Det
medforte foleende rcaktion i Travtidende:
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Ilvergang Jeg tr r
lil Ama?s kendte trav
haf sarrme karavane
haft vreldig kissejav
[n IUc udsogt klike
ved Tommerup Statron
hd spufgt ornJe-q ikke
hd set den lille Cohn

Og stadrg hen ad lejcn
del samme sporgsn:il lod
og gto.de mig fortcgen
H\ad mon dcl dog beiod?
Men gnrnden tilJcg g&tter
har var mig ubekjendt
jeF sclv fik fiibilletter
hvadlo !a. Cohns patent

Ved flnrke sni agenter
han solgle nok si nc!
mcd passende procent€r
en g.atis fiibillet
Co|lll |1l dct hele klare
og uden Ncergnrds skat
si Amrr kunne spare
sit 

-l 
a-lleapparat

lviert nu er laSi i dvale
der)  l i l le  Cohns tmf ik
og lln mn nran bet.rle
God morgcn, madarn Dick
N0h je-q er ikke baDge
Ibr der er sorn bekcDdt
pi Arnar sikkert mange
med Iille Cohns talent

Mangc tog med Amagcrbanen i dc forste ar, mens andrc forctrak
at cykle dcrud. Dennc udvej blev ogs6 nodvendig undcr krigen,
hvor der pA et tidspunkt blev talt helt op til 4000 cyklcr i c)-
kelstaldenel Man forsogte sig ogsA med kapervogne, mcn de1 blev
ingcn succcs. da polit iet havde sat prisen for hoj. Men de vanske-
lige transportmuJighcder skabte store problcmer for travbancn i
disse krigsdr, bl.a. blev de sidstc lob i 1943 og i 1944 afviklct pa
Charlottenlundbanen. Yderligerc ville mangc hesteejere ikke sen-
de dercs kostbare heste til Amager af fbgt for bombardementcr.
I)esudcn blcv tyske lropper indkvarteret pii bancn og dlrr blev
opsti l let luftvernsbatteri pA selvc plcnen. Indkvarteringen blcv
cloB al kortcre varighcd.

Hundev!oddclob

Dct li)rste hundcvrEddclorb i Danmark lirndr stcd pi nmager Trav-
bane i 1923. Det var Dansk Kennclklub. dcr stod lbr lobct med
\\hippcts. dcr er cn l i l le m\'ndetype. Man havdc de cngclskc hun-
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devaddelob som forbillede. Den normale engelske distance var
200 meter, men man nojedes med 150 meter ved genralproveme
pa Amager Travbane.
I England blev de 200 meter normalt lobet pa l2-15 sekunder, pa
Amager Travbane var tempoet ikke sA hojt ved premieren. Distan-
cen pa de 200 meter blev tilbagelagt pd 14,6 sekunder. Vinderen
af slutheatet var "Mr. Kitt", der var ejet af kunsthandler Berglund.

Restautant€n
Pd Amager Travbane var der ogs6 en uundverlig restaurant og en
afde forste restauratorer var Richard Jensen. I folge Folkets Avis
fra marts 1925 var d€t ikke blot travlabene kobenhavneme nod pi
Amager Travbane, det var ogsA dampende varme rcmtoddyer. Ri-
chard Jensen fremstillede disse sterke drikke af egte vestindisk
rom. Til avisen lover han folgende: "Kom bare. I skal ikke mang-
le, si lengejeg kan hovle!"
I 1926 blev der foretaget en gennemgribende forandring afrcstau-
ranten, som blev fonynet med en glasveranda. Heryed blev der
skabt plads til 500 mennesker pi den overbyggede tenasse- I 1934
bliver den igen udvidet med en lille cafe hvor den tidligere musik-
tribune la.

Motorlob
Udover travlsb har der bl.a. veret afholdt "bulelob" eller stockcar-
lob med biler fra 1950 erne. Det var Motorklubbemes Banefond
der stod for disse.
Der blev desuden holdt auktioner pA travbanen, og selv cirkus har
fundet sted dog pA parkeringspladsen.

Afviklinq af Amaser Travbane
I 1968 blev det forste spadestik taget til Amagerhallen, hvor der
var plads til totalisatofspil. rcstaurant og sportudovelser.
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Men... 3 Ar senere kobte l irrnby Kommune Travbanens areal.'lravbancn 
kunne kore vidcrc i 5 ir og mette dereftcr tinda el nyt

anlcg. Kommunen onskcdc islcdct at ben),tle arealet 1il institutio-
ncr og sportsanleg.
Dct sidstc lob pa Amagcr Tra\.birnc l i indt sled den 28.3 1976. Det
blcv bitclc cn publikumsucccs og ornsirtningen satte rekord. Ba-
ncns sidste vinder blev storlh\oritten "Osman Bogo'' kort al ' Ha-
rald Lund.
Anrilgcr Travselskab tl)1tedc dcrcllcr leltparlene lil llj&verskov pA

, j

llark ltrgtlon vdtldt i 1960 l trneltjtelp"'dagens eresprcenlie nled
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Hvis du har billeder, oplysninger eller andet af [o-
kalhistorisk interesse, sA henvend dig til:

LOKALHISTORISK SAMLING
KAMILLEVEJ 10
2770 KASTRUP
TLF.32 460545

ASNNGSTTo:
MANDAG 16-20
TIRSDAG 12.16
FREDAG 12-15

Lokalhistorisk Samling har desuden udstil-
I inger pA Kastrupgirdsamlingen :
Midt pi Amager og Kastrup Glas
Abent: tirsdag - sondag 14-17

onsdag tillige 19-21
Og pi Plydsen, Amager Strandvej 350, l.sal:
Kastrupfiskerne og havnen, Plydsen, og
Brobisser
Abent: Lordag og sondag l3-16


