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Panoramaudsigt byttes med have
Se ud over park, Øresund og
vindmøllerne. 3v. 78 kvm. 5 m.
balkon. Øverst, yderst og totalt
ugenert. 100 m. til metro. 800
m. til Amager Strandpark.
Vaskeri, billigt bolignet, dørtlf.
Husleje 3.072 kr. Inkl. varme
mv. 4.100 kr. Husdyrtilladelse.
Byttes med hus/rækkehus (kun
leje eller almennyttig andel).
Pris max. 5.500 kr.
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LOKALHISTORIE

En barndomstur ned ad Holmbladsgade
ANDEN DEL: Jørgen
Grandt tager et spring
tilbage til 1950 og går
en barndomstur langs
de ulige numre i
Holmbladsgade.

Tlf. 4030 8282
vivian@textcompany.dk.

ARKIVET

Lokalhistorikeren Jørgen
Grandt skriver om Amagers
historiske rødder.

AF JØRGEN GRANDT

Amagers største onlineavis
www.amagerbladet.dk
Lumsaas-Odden
Statsaut. ejendomsmæglere, valuarer, MDE

edc.dk/lumsaas-odden
Adresse

59
7032
2210
24 57
66

NYKØBING SJ.

ÅBENT HUS
Lørdag 16/2
kl. 13.00-14.30

NY PRIS

MOSBYVEJ 41

SAG 45910083

Flot "Ävlsbyhus" beliggende for enden
af en blind vej i et meget fredeligt og
børnevenligt område, tæt ved Isefjorden. Huset indeholder entre, køkken
alrum, bryggers med udgang til terrasse, stue, soveværelse samt to værelser.

Bolig
112 m² Rum/værelser 4/3
Grund
823 m² Opført
1999
Pris./Udb.
1.595.000/80.000
Brt./Nt. v/Obligation
9.912/8.055
Alternativt finansieringsforslag:
Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1
8.462/6.545
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Fiskemanden har tre harer og
fire ænder hængende i krogene uden for forretningen.
Indenfor spræller ålene og
rødspætterne i det store terrazzokar. Min Bedste er inde
efter torskerogn. Bukser, kalder vi dem. Året er 1950.
Vi har været oppe hos »Onkel« på Amagerbrogade for at
forny nogle sedler. På vej hjem
ad Holmbladsgade vil jeg ikke
holde hende i hånden. Skal
være fri og klar til at kigge på
de mest spændende vinduer. I
Skånegade står en vognstyrer
og banker sin snadde ud mod
kanten af den store kasse med
sand. Ud for Gunnar Madsen
fantaserer jeg igen om de
mange flotte piber, jeg selv
skal have, når jeg bliver stor.
Vi går forbi kaffehandler

TIDSTYPISKE TRANSPORTMIDLER: Nr. 5-7 set fra det diagonale hjørne af Skånegade. Fra 1962. Billedet tilhører
Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Vand og brillemanden med
det lige så mærkelige navn
Mørz. På hjørnet af Smålandsgade er der en Irma, og på
hjørnet af Jemtelandsgade en
stor kaffebar. Så kommer kir-

ken. Hele min fars familie er
konfirmeret derinde, men
mor og morbror blev det oppe
i Sundby.
Efter Prima-renseriet er der
bagerforretningen
Rosenvinge, og i en lejlighed på hjørnet af Chr. Svendsens Gade
bor min mors veninde, hvis
mand skaffer cigaretter ovre
fra Tobakken. En lampeforretning og en gas- og vandmester, og en skotøjshandler
med sko af læder i vinduet. Efter Halgreensgade et vaskeri
som hedder det samme som
verdens største springvand,
Gefion. En tapetforretning, en

urmager mere, tøjforretningen Franklin og en slikbutik.
Mellem Galvaniseringen
med dens stank og jernstøberierne med deres larm er der
en barber og en mekaniker.
Oppe på trappen til Brønnums
Maskinfabrik står farfar som
sædvanlig i sit beskidte
gråsorte arbejdstøj med snor
om livet og cerut i munden og
vinker til os. Så ligger der en
møbelforretning i en slags
villa, og efter den har vi den
lange basarbygning med de
mange små butikker: blomster, broderier, parfumeri, tasker og punge, kjoler, Musik-

Centralen, tobak, bager, cykler
- og så til sidst Amagerkroen
med lugten af øl, røg og sved
på hjørnet ind til Slagteriernes
Central.
Vi kigger over på uret på Sadolins tårn, og da jeg vender
mig om mod solen, ser jeg to
tynde røgsøjler stige til vejrs i
det fjerne. Det er ovre på lossepladsen på Amager Fælled
de brænder skrald af, siger
Bedste. Fælleden legede de på,
da hun var barn og boede på
Tingvej.
Vi går forbi barnevognsforretningen, og hos slikmutter
får jeg 50 gram spejderhagl.

Jeg kan ikke lide at kigge ind
på Schillers ligkister, men
gerne på de mange ting hos
Sørensens isenkram på hjørnet af Vermlandsgade. En
åben Linie 19 skramler omkring hjørnet fra Østrigsgade,
og Bedste siger, at der burde
sættes lyskurv op i det skæve
gadekryds. Forbi bager Bothmann og boghandleren, det
lillebitte postkontor og Bellevue Bilens holdeplads ved siden af kroen bag de store
træer. En kaffebar mere, cykler, frisør, små fabrikker, og et
lavt hus med port og have
foran.
I Kiosk 95 køber vi FamilieJournalen og Det Røde Aftenblad. Efter kaffeforretningen
Galla er der en købmand på
hjørnet af Carlsgade og overfor endnu et værtshus, Café
Øresund. Højt oppe på muren
ved Cumberlandsgade står der
Kvintus, ligesom ismejeriet på
hjørnet hedder. Der skrår vi
over Holmbladsgade, men før
vi går hjem, skal vi lige hen i to
af HB’s tre butikker: viktualien
og kolonialen. Vi skal have
krebinetter, når mor kommer
hjem.

Skytte
Høj
Skytte Høj
Statsautoriseret ejendomsmægler, MDE

EMBALLAGENOSTALGI: En varepose fra dengang.

Andel el. eje
Flemming Schnohr
Privatrådgiver

Privatrådgiveren
Autoriseret låneformidler for BRFkredit

Kongelundsvej 297
2770 Kastrup

32 50 25 25

Andelslejlighed, Mariendalsvej, Frederiksberg. 67 m2, 2 værelser med kammer.
Velholdt køkken fra 1994. Badeværelset er
gennemrenoveret i 2006. Hurtig overtagelse mulig. Boligafgift: 2740,-/mdr. + varme.
Andelspris: 1.440.500,- Forbedringer:
129.000,- Prisforslag: 1.300.000,-. Telefon:
25141415 t_bergmannnielsen@hotmail.com
Andel 140 m2 til salg. 3. sal m. udsigt, 2
stuer, 3 store vær., nyt Kvik køkken, flot
hvidt badeværelse, højt til loft, flot
stuk, plankegulve. Tlf. 22 89 81 27

TUNGINDUSTRI: Jernstøberierne omkring 1950. På disse
grunde ligger nu Vibos beboelsesejendom Støberigården.
Fotograf ukendt.

Rettelse til Ned ad Holmbladsgade i 1960
I Amager Bladet den 5. februar skrev jeg om en tur ned ad
Holmbladsgades højre side en vinterdag i 1960. Blandt andet
påstod jeg, at det var isenkræmmer Erik Wiese, som var
sprunget ud fra taget af Shell-Huset under krigen. Det er en
fejl. Et par læsere har gjort mig opmærksom på, at manden
hed Poul Bruun, og at han overlevede springet. Det var hans
isenkramforretning, som Wiese senere overtog, og som
mange år efter flyttede fra hjørnet af Hessensgade til hjørnet
af Østrigsgade.
Jørgen Grandt

FROKOST: Den kendte smørrebrødsbutik Th. Sørensen
har egentlig adresse på Amagerbrogade 41, men ligger ved
indgangen til Holmbladsgade. Foto fra 1938 - fotograf
ukendt.
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VIND BILLETTER TIL THE KISSAWAY TRAIL-KONCERT SIDE 24

Ned ad Holmbladsgade i 1960
Sjapper forbi kvarterets
første Quick Vask og Flora,
Schou, Kaskø, slagteren, skomageren - og Wiese som var
sprunget ud fra Shellhuset.
Forbi Lynetten, hvor min lillebror vandt et Märklintog, da
han var tolv. Ved Fehmernsgade glider jeg, men når at
gribe fat i frugtkasserne. Så
over til HB-bageren på hjørnet
af Bremensgade. Manden
foran mig glæder sig, til vi engang får busser i Holmbladsgade. Måske giver jeg ham ret
den dag. Året er 1960.

LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt går en
tur anno 1960 langs
de lige numre på en
af Amagers kendte
gader.
AF JØRGEN GRANDT
Har stået et kvarter og skuttet
mig foran Møllers ostevindue
med vand i guirlander. Kan
lige så godt begynde at gå.
Åndssvage sporvogne! Temperaturen er på nulpunktet,
humøret dog lidt højere. Året
er 1960, og det sner stadig.
Maser mig forbi kødranden af

SPORVOGN CIRKA 1962.

OST: Simon Møllers gamle forretning i nr. 2. Bemærk spejlingen i ruden af konfektureforretningen overfor. Fotoet er fra
50’erne.

AMAGER BLA

Stillinger

Jørgen Grandt beretter om
gadens ulige numre i 2. del i en
senere avis.


 

  

     
     

 
      

 
        

