
AF JØRGEN GRANDT

Den blev etableret i 1915, og
den lukkede og slukkede i
1948. Den lå næsten ude ved
Helgoland, på hjørnet af Øre-
sundsvej og Amager Strand-
vej, og i begyndelsen hed den
Strandpavillonen. Senere
skulle den blive nok så kendt
under det mere blivende og
lidt særprægede navn
Saltsøpavillonen. Mellem ven-
ner blot kaldet Saltsøen.

Det var restauratør Ludvig
Svane som lod Saltsøpavillo-
nen opføre ved siden af den
store maskinfabrik Vølund.
Nogle år senere blev den over-
taget først af fru Elisa Rasmus-
sen og derefter af Chr. Greger-
sen. Sidst i 1930’erne overlod
Gregersen ‘Saltsøen’ til Arthur
Funch Johannessen, som blev
stedets forpagter, indtil det
lukkede.

Saltsøpavillonen var både
restauration, hvor man kunne
købe og spise sin frokost, og et
sted, hvor man kunne tage
mad med hjemmefra. Fast på
menukortet var bl.a. røget
laks, rejer og gammel ost. Det
var også et lille dansested med
både varieté og tivoli. Bagest i
haven var tit levende musik.
Af og til optrådte f.eks. en tryl-
lekunstner. Mellem træbyg-
ningerne var der forlystelser
for børn i alle aldre: gynger,
karruseller, skydetelte, spille-
maskiner og en slikmutter. En
brydeklub havde magasin i et
skur på pladsen, og somme ti-
der kunne man se bryderne
træne på madrasser udenfor.

Blandt Saltsøpavillonens
stamgæster var direktørerne
fra fabrikkerne i nærheden.
Hver dag spiste bl.a. Vølunds
direktør og I.C. Nielsen fra li-
ste- og rundstokkefabrikken
frokost på Saltsøen.

Sommergæster til og fra
Helgoland og stranden kunne
vederkvæge sig i festligt lag i
Saltsøen før og efter et bad i
den salte sø, som nogen åben-
bart kaldte Øresund - den
dengang diskutable vandkvali-

tet ufortalt! Man kunne også
nøjes med en is fra slikhuset.
De kostede 25, 35 og 50 øre i
1947, husker Bjørn Funch, der
som søn af forpagteren til-
bragte det meste af sin barn-
dom i Saltsøpavillonen.

Om vinteren holdt med-
lemmerne af Det Kolde Gys ju-
letræsfester i restauranten.
Især i de strenge isvintre i be-
gyndelsen af 1940’erne har det
sikkert været både trætte og
tørstige vinterbadere, der har
varmet sig med sild og bræn-
devin på vejen hjem. Bjørn Fu-
nch fungerede bl.a. som 7-8-
årig pladevender (nudansk: di-
scjockey) på scenen. Hver
gang han havde spillet tre
grammofonplader, skulle stif-
ten udskiftes, men da man
kun rådede over ganske få stif-
ter, blev de samme byttet ud
med hinanden hele tiden.

Etablissementets fryses-
kabe og kølemaskine er et ka-
pitel for sig, fortæller Bjørn
Funch: »Somme tider, når jeg
stod uden for og betragtede
fryseunderet, stod der også en
rotte og kiggede med, mens
den hvæste ad mig. Rotterne
kom vist ovre fra lossepladsen
ved siden af Sundby Sejlfore-
ning. Om morgenen så vi, at
de også havde været indenfor.
Der var gnavet i fryseskabene,
så den isolerende kork lå ude
på gulvet, men heldigvis
kunne de ikke komme ind
gennem skabenes stålkon-
struktion.«

Saltsøpavillonen blev revet
ned i sommeren 1948.
Vølund, som ejede grunden,
skulle udvide mod øst langs
Øresundsvej på præcis
Saltsøens område. Derefter
opførte fabrikken en lang ma-
skinhal helt frem til Strandve-
jen. Denne og de mange andre
store Vølund-bygninger blev
imidlertid forladt af firmaet i
1964, og ved årtusindskiftet
led de alle samme skæbne
som Saltsøen: De blev revet
ned. I dag består hele arealet
som bekendt af en mængde
moderne boligblokke. 

Pavillonen på
hjørnet ved
Øresundsvej
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Nu er det JUL igen og nu kan du få
en JULEKONTOmed kun 1% i rente

Julekonto Betalt over Pr. måned Nominel rente ÅOP

3.000 kr. 12 mdr. 300 kr. 12,68 % 18,2 %

5.000 kr. 12 mdr. 500 kr. 12,68 % 15,9 %

10.000 kr. 12 mdr. 1.000 kr. 12,68 % 14,3 %

Julegaver, juleknas eller hvad du ønsker, brug Julekortet
til lige det, du har lyst til.
Du får fuld handlefrihed til at gøre alle julens bedste køb i 150 for-
retninger på hele Amager – køb f.eks. for 5.000 kr. og betal kun
500 kr. ommåneden, 1. gang den 1. februar 2010. Uden oprettelses-
gebyr eller udbetaling!

Og så gælder julekortet helt til den 31. december 2009.

Søg om julekortet påwww.amagerkort.dk så har vi det klar, når du
kommer eller besøg os for personlig betjening på kontokontoret i
Amager Centret.

Du skal blot medbringe gyldig billed- og adresselegitimation samt
seneste måneds lønseddel, så klarer vi alt det praktiske – på kun
en ½ time.

1946 ELLER ‘47: Lille Bjørn Funch får en tur i stedets
karrusel.  Foto tilhører Bjørn Funch.

SOMMEREN 1948. Vølund river Saltsøpavillonen ned for
at bygge en stor maskinhal på grunden. Foto: Erik Johan-
sen. Foto: Sundby Lokalhistoriske Forening og arkiv.

VINTEREN 1947. I forgrunden den brostensbelagte Øre-
sundsvej. I den lille runde pavillon midt i billedet blev der
spillet musik hele sommeren.  Foto tilhører Bjørn Funch.

1946 ELLER ‘47: Jagtsel-
skabet starter en tur til Salt-
holm med en tur i
Saltsøpavillonen. Nummer
fire fra venstre bagest er
Saltsøens forpagter Arthur
Johannessen.  Fotoet til-
hører Bjørn Funch, søn af
Saltsøens sidste forpagter.

LOKAL-
ARKIVET

LOKALHISTORIE: Jørgen Grandt fortæller hi-
storien om forlystelsesstedet og restauranten
gennem 33 år, Saltsøpavillonen, på hjørnet af
Øresundsvej og Amager Strandvej.

JØRGEN GRANDT SKRIVER OM
AMAGERS GAMLE RØDDER


