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Billeder af Øresundsvej - 2. del
LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt genopliver interessante steder på Øresundsvej denne gang højresiden af vejen.
AF HANNE BJØRTON
Helt ærligt! Højresiden af Øresundsvej har aldrig været så
interessant som den venstre.
Husene vender mod nordvest
med ryggen til solen, og boede
man ikke lige selv i et lige husnummer, blev det højre fortov
mest brugt til at kigge fra over på gadens venstreside når man skyndte sig forbi.
Men den nu længst nedlagte Øresundsvejens Skole
fra 1903 vender sjovt nok gavlen ud mod gaden og facaden
mod øst, måske fordi skoledrengene (pigerne gik på
Frankrigsgades Skole) skulle
se, nu stiger solen.
Senere blev skolen også for
piger, og da den lukkede i
1985, blev den omdannet til
kultur- og pensionistaktiviteter. Fra 1988 blev skolens tidligere gymnastiksal i en snes år
brugt af et nyt Røde Kro Teater, hvor ildsjæle forsøgte at
genoplive stemningerne fra
det rigtige Røde Kro Teater,

1917 Billedet, set mod øst, er taget på Øresundsvej ud for skolen. Billedet tilhører Sundby
Lokalhistoriske Forening.

der blev aflivet i 1961.
Lige efter skolen lå indtil o.
1990 et lille, muret hus med
seks vinduer og høj rejsning.
Foran var et stakit og en smal
stribe have. Hver gang jeg som
barn og ung gik forbi, sagtnede
jeg farten for at skæve til den
samling af flotte, blanke
våben, som hang inde på en
væg. I dag er der en integreret
institution på grunden.
I et vedhæng til nr. 12 lå
Kirks Blomster, før den flyttede længere bagud, da huset
 





blev nedrevet o. 1980. I selve
bygningen havde bl.a. en marskandiser sit domæne. Et
stykke inde bagved som nr.
12A, trukket væk fra vejen,
står stadig en kolos af en villa
fra 1926. I sommeren 2009 ser
den noget hærget ud, men forhåbentlig får den lov at overleve.
Det fik i al fald både husnr.
14 - med Middelgrundens Radio og en senere bodega - og
Sundby Badminton Hal lov til.
Hallen blev bygget i 1937 og
har adskillige gange været om-

bygget inde og ude til brug for
de mange forskellige firmaer
og fabrikker. Hvornår mon
nettene blev taget ned for sidste gang?
Næste stop er den fem-etagers beboelsesejendom ‘Øresundhus’ fra 1903 med nr. 16,
16A og 16B. Huset havde oprindelig en tvilling bag sig med
nr. 16C-E, men på et tidspunkt
mellem 1983 og 2003 blev den
bygning revet ned. Det er ikke
lykkedes mig at fravriste kommunen svar på hvornår og
hvorfor en bygning med 30

lejligheder skulle jævnes med
jorden. Om det måske alene
skyldtes, at det store supermarked henne om hjørnet
skulle bruge arealet til parkering? På hjørnet af Kirkegårdsvej lå husnr. 20 som blev bygget o. 1880. I begyndelsen af
1900-tallet havde Sundby Gasværk sit kul og koks-bestillingskontor her. I 20’erne og
30’erne var huset ejet af et
vognmandsfirma, og fra
1940’erne og indtil det blev revet ned i 1972, havde Ditlev
Christensen en populær slikforretning i huset. Hvis vi unger havde flere penge tilbage,
efter at have besøgt Herolds
Varehus overfor, blev de tit
omsat i saltpastiller og salmiakstænger her hos ‘Slikfar’ eller omvendt.

Det røde aftenblad
Før ejendommen med svalegange og andelslejligheder i
nr. 26A-B-C-D blev bygget i
1959, lå der her en af Amagers
mange basarbygninger. I den
havde ‘Amager Borgerven’ og
Amager Bladet sin første
kiosk. Her blev jeg utallige
gange sendt af Mor hen efter
Det Røde Aftenblad (kælenavn for Aftenbladet Søndag,
med Lena Vedel-Petersens
brevkasserubrik),
FamilieJournalen, Tempo og Det Ny
Radioblad (nu: Se & Hør). Få år
senere var det de såkaldte

mandeblade Cocktail og Varieté, som vi drenge i smug
købte i kiosken på vej hjem fra
biffen. De stod altid på skrå i
holderen foran disken til
højre, ikke særlig tydelige at
se, hvis man ikke var kender.
Øresundsvej 38-44 fra 1927
med sin tidstypiske neutraltkedelige facade står i
skærende kontrast til den lyse
nabo fra 1906 med karnapper
og personlighed. Begge bygningers stueetage bestod af et
væld af duftende nærbutikker
som i 1950 var tobak, herretøj,
viktualie, legetøj, frisør, Vaskeriet Søfryd, slagter, blomster og Amager Wienerbageri
på hjørnet af Kastrupvej.
De åbnede mange år før
man fandt på at sende en lind
strøm af hørmende dieselbusser gennem gaden. Derefter
følger slag i slag store beboelseskarreer mellem alle sidevejene frem til Strandlodsvej. De
er alle bygget mellem 1914 og
1932 og indeholder hver for
sig ejer- og andelsboliger såvel
som udlejning. Hjørne-ejendommen ved Kvintus Allé fik
et nyt look i 2009, og ved årets
udgang så det ud til at basaren
med nr. 94-96 også bliver fornyet. Det vil sikkert både
glæde og klæde kvarteret.
I en senere artikel går vi ‘før
og nu’ omkring på begge sider
af Øresundsvej fra Strandlodsvej til Strandvejen.

