
LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt ser til-
bage i tiden i barn-
dommens Bremens-
gade.

AF JØRGEN GRANDT

Når jeg står ude på altanen,
kan jeg se hele verden fra Ler-
gravsvej til Holmbladsgade. Vi
bor i nr. 55, lige over for por-
ten, slikmutter og ‘Det Gule
Palæ’. Men nu kommer isbilen
omkring hjørnet, så jeg må
skynde mig ned til de andre. 

Tidsmaskinen er spolet
baglæns til barndommens
Bremensgade. Indtil 1926 var
gaden en vej og hed Friheds-
vej, måske fordi den løb langs
med den store havekoloni Af-
tenro. Men her og nu er tiden
cirka 1950, og jeg er 8-10 år.

Gaden er knap en halv kilo-
meter lang. Kommer vi ind i
den fra Holmbladsgade, har vi
først den karakteristiske
brede midterrabat, hvorpå der
kan holde nogle biler. Det gør
der sjældent, for der er
næsten ingen. Til højre har vi
Keils Amagerboden, gadens

grønthandel, hvor vi får appel-
siner på købekort og ratione-
ringsmærker. Ved siden af er
der nogle gamle, små huse
med stakit foran og et tømrer-
værksted. Drejer man til ven-
stre, lander man i den store,
gule, trekantede Bre-
mergården. Ud for det sidste
af de små huse står Pedersens
avisskur. 

I Eliasgade - inde i en
enorm have bag et højt tråd-
net, tætte buske og truende
træer - ligger en kæmpestor
villa. Det er ikke dér, vi skal slå
de grå tennisbolde ind, når vi
spiller rundbold! Hvilket vi gør

næsten hver aften hver som-
mer ude på kørebanen (som
hedder ‘gaden’) fra nr. 65 til 55
og altid den vej. Der er god
plads, højst et par cykler ved
fortovskanten, og en gang el-
ler to i timen råber vi adva-
rende til hinanden, når en bil
tøffer rundt om hjørnet nede
for enden. Vi leger også ‘To
mand frem for en enke’ og
‘Bro, bro brille’ ude på gaden
eller skjul og et-tag-fat på de

uaflåste trapper.
På Eliasgade-hjørnet over

for villaen ligger ismejeriet
Asta med sine smørdritler, æg
i bakker, mel i krukker, hon-
ning- og rosenbrød, mælk i
hvide flasker - og kæmpestore
stænger af glasklar is. Jeg hen-
ter tit en kvart stang i en zink-
kasse til mors isskab og får
den ‘skrevet’, efter at vi unger
har samlet op og suttet de
stumper i os, som er sprøjtet
ud fra issylens huggen. På den
brede asfalt ved porten med
gennemgang til Hessensgade
hønser vi, hinker og sjipper
imellem barnevogne med små
søskende i.

Larsens Kolonial med sin
enlige kaffemølle er et ekso-
tisk duftende paradis med
købmandsvarer fra gulv til loft
og nede under lemmen. Her
køber vi fiskesennep i en
medbragt kop, svesker, ed-
dike, køkkensalt, kandis og la-
kridsrod, en stor Rinso og en
lille Richs, måske også nyeste
nummer af Kong Kylie. Lidt
længere henne er der en ba-
sarbygning mere ved siden af
et nyt hus, som bliver bygget
med bare to gadedøre.

Vi andre bor i det lange hus
med 14 opgange, de farvestrå-
lende altaner og trapper af ter-

razzo. Dér laver de store
drenge stinkende celluloid-røg
med brændeglas, og knalder
bragende 5-øres lynkinesere
af. Hvis voksne ikke ser det,
samler vi cigaretskudder op
fra fortovet, smuldrer tobak-
ken ned i kridt- og bakelitpi-
ber, tænder dem - og brækker
os nede i kælderhalsen. Hver
gang solen skinner, stiller jeg
mig nede ved gadedøren og

kigger fascineret på, at varmen
bølger op ad de røde mursten.
Når der er lidt vind, blæser det
altid i Bremensgade.

Ved Breslaugade ligger sko-
mageren Pind og købmanden
Pedersen. På hjørnet af Lem-
berggade er der bager og over-
for endnu en købmand. Altså
omkring 1950. I dag er alle ga-
dens 25 butikker borte på nær
en Aldi. En Aldi! 
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Kongelundsvej 297, 2770 Kastrup

Ring 32 50 25 25

Skytte Høj

Flemming Schnohr
Privatrågiver

Klip op til 15% af 
restgælden på dit 
realkreditlån. 

Kontakt mig og 
hør hvordan

VM BJERGET Et villakvarter på toppen af Ørestad! 80 unikke lejligheder klar til indflytning

handler med omtanke..!

Tårnby - Ugandavej 5
Lystejendom med stald og 
garage  
Lystejendom med god stald og stor 
garage, attraktivt beliggende i Tårnby. 
Indeholder: Bygning 1:  Vindfang med 
granitgulv. forstue ligeledes med gra-
nitgulv, nyere flot badeværelse med 
varme i gulv og bruseniche. Stor lys 
stue med mange vinduer/fritliggende 
bjælker og plankegulv. Stort spise-
køkken med granitgulv, soveværelse 
og børneværelse. Oliefyr. Bygning 
2: Dejlig staldbygning med 3 store 
bokse.Bygning 3: Stor garage/værk-
sted opført i 1998.

Boligareal 80
Grundareal 1.176
Kommune Dragør

vær./etager  3/1
Byggeår 1850
Sagsnr. 129-1289

K.pris 2.975.000
Brutto 20.883

Udb.: 150.000
Netto 16.586

Dragør - Krudttårnsvej 
3-VÆR  STUELEJLIGHED
Attraktiv 3-vær. stuelejlighed med 
rigtig god beliggenhed med udsigt til 
ejendommens fælles grønne område, 
ingen boligblok overfor, derfor mas-
ser af lys, kun 100 meter fra vandet 
og Strandengene. Indeh: Stor entre, 
badeværelse med brus. HTH Køkken 
i bøgetræ med spiseplads. Stue med 
fransk altan, 2 store værelser.  Alle 
vinduer og den franske altandør 
er udskiftet i 2005 til lavenergi. 
Velfungerende ejerforening, husdyrtil-
ladelse. Kælderrum.

Boligareal 71
Tinglyst areal 71
Kommune Dragør

Værelser 3
Byggeår 1954
Sagsnr. 129-1329

K.pris 2.195.000
Brutto 16.672

Udb.: 110.000
Netto 13.476

Dragør - Hvidtjørnen
Arkitekttegnet gårdhavehus
Sjældent udbudt arkitekttegnet perle 
på Dragør Sydstrand, tæt ved stran-
dengene og vandet. Fritliggende gård-
havehus i Hvidtjørnen. Indeholder: 
Entre med klinker, Køkken i delvis 
åben forbindelse med stor stue med 
udgang til gårdhaven. Spisestue lige-
ledes med udgang til gårdhaven. To 
gode soveværelser. Badeværelse med 
karbad og lyse klinker. Stort bryg-
gers med naturgasfyr og udgang til 
forhaven. Skøn solrig gårdhave mod 
syd og vest.

Liebhavervilla - ialt 242 kvm.
Med Amagers måske bedste beliggen-
hed kun 200 m fra den nye Amager 
Strandpark og kun 150 m fra Metro
Stationen på Italiensvej sælges denne 
total istandsatte rødstensejendom fra
1932 som har et samlet areal på 242 m2 
hvoraf høj istandsat kælder udgør 108 
m2. Boligen er ombygget og modernise-
ret gennem de sidste 10 år med bl.a. nyt 
tag. Fjernvarme, carport og stort 17 m2 
udhus. Rigtig flot have.    

Boligareal 134
Grundareal 424
Kommune KBH

vær./etager  5/2
Byggeår 1932
Sagsnr. 129-1357

K.pris 4.995.000
Brutto 34.884

Udb.: 250.000
Netto 27.076

Dragør Ejendomscenter

Kirkevej 137 . 2791 Dragør
Tlf.: 32 53 27 37 . Fax: 32 53 28 69
Mail: mida@mail.tele.dk

Boligareal 114
Grundareal 170
Kommune Dragør

vær./etager  4/1
Byggeår 1972
Sagsnr. 129-1384

K.pris 3.250.000
Brutto 23.055

Udb.: 165.000
Netto 18.142

Amager Landevej 90 A, 2770 Kastrup
Tlf. 32 50 02 82. E-mail: 277@edc.dk

John R. Andersen
PrivatRådgiver

- det koster ikke noget at spørge

EDC    LÅNTJEK
- tillægslån

Måske deler De også bolig
med en skjult formue.
Ring eller mail til PrivatRådgiveren
og få bedre råd
E-mail: ja.277@edc.dk

Sauerberg & Terndrup
Andelslejlighed sælges

2 vær. stuelejl. 75 m2. 
Have/terrasse 36 m2.

 Mdl. ydelse kr. 3.438,00 -,
andelspris kr. 1.100.000,-. 

Henv. tlf. 2537 5469.

Minder fra Bremensgade

1947: Ved nr. 14 stod i mange år denne lille aviskiosk, her
fotograferet med ejeren O. Pedersen. Billedet tilhører Anne-
lise Andersen, O. Pedersens barnebarn.

1983: Hjørnet af Lemberggade før de små butikker måtte
lade livet. Foto: Jørgen Grandt.

Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt skriver om
Amagers historiske rødder.

Arkivet

1964: 1960’erne begyndte
der at komme flere billeder i
Bremensgade, her med Ka-
rin Wilhelmsen som nybagt
studine. Ti år tidligere kunne
man trygt spille rundbold
ude på kørebanen. Billedet
tilhører Karin Johansen.


