
LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt ser
Sundholmsvej i det
historiske bakspejl, og
hvad vejen har huset
gennem tiden.

AF JØRGEN GRANDT

Nr. 57 er en 100 år gammel
etageejendom med bare én
opgang. Både den røde forside
og de hvide gavle og bagsiden
kan ses vidt omkring. Huset
står midt imellem Amagerfæl-
ledvej og Englandsvej, og til
højre og til venstre for det
åbner Sundholmsvej sig som
en knækket hybrid mellem en
vej og en gade.

Først hed den Stjernevej,
men i 1909 fik den sit nu-
værende navn efter den

såkaldte Tvangs- og Arbejds-
Anstalt, hvis smukke bygnin-
ger var blevet indviet i april
1908. Tidligere havde den
været en del af Amagerfælled-
vej, som den stadig udgår fra i
en spids vinkel mod sydøst.
Står man på Amagerfælledvej
og kigger ud ad Sundholmsvej,
har man i nakken den brede

Njalsgade, som ellers helt op
til 1973 blot var en sti med
bom i hver ende tværs over
Fælleden. Det var ad denne
sti, børnene fra Bryggen gik og
cyklede, når de skulle i skole
på Sundholmsvej.

I det spidse hjørne ved
Amagerfælledvej byggedes i
1910 Skolen ved Sundholm.
Den skiftede senere navn til
Amagerbro Skole, og klos op
ad den opførtes i 1918 Sund-
byvester Skole. Disse to kom-
muneskoler blev i 1991 slået
sammen under det fælles
navn Amager Fælled Skole. 

Selve Sundholm var
næsten en ø - en holm - idet

de store lyse bygninger var
omkranset af en bred og dyb
voldgrav. Sundholm bestod af
bl.a. forsørgelsesafdeling,
tvangsarbejdsafdeling, kirke-
rum og sygehus. I 1954 blev
sygehuset moderniseret og
indrettet som Sønderbro Ho-
spital, hvis speciale var kvin-
desygdomme, og som i fol-
kemunde hurtigt blev kendt
under kælenavnet ‘Dåsefa-
brikken’. 

Senere kom hospitalet til at
høre under Amager Hospital,
men omkring 2001 flyttede de
sidste sygeafdelinger over på
Hans Bogbinders Allé. I dag
huser Sundholms bygninger

bl.a. nødboliger, herberg, ple-
jekollektiv og sygeplejeklinik-
ker.

Længere fremme ad Sund-
holmsvej ligger Københavns
Energis anonyme og grimme
varmecentral med sin him-
melhøje skorsten, og bag den
har vi Plejecentret Hørgården,
der blev indviet i 1974. 

Der er adskillige boligkar-
reer langs Sundholmsvej, de
fleste på venstre side ad vejen
og fra før 1925. Umiddelbart
efter nr. 57 lå førhen cigaretfa-
brikken American Tobacco
Co. i en bombastisk Chicago-
agtig karré fra 1913. Firmaet
flyttede i 1950 til Gladsaxe, og

i nogle år blev bygningen
brugt som fjernlager for Maga-
sin. Derefter blev den overta-
get af Storno, da dennes ho-
vedsæde på Ved Amagerba-
nen blev for lille til selve pro-
duktionen af professionelt ra-
diokommunikationsudstyr. 

Da Storno indrettede sig på
Artillerivej i 1970’erne, blev
karreen revet ned, og fra 1980
har Vibos beboelsesejendom
Televænget ligget på det
gamle industriområde med en
Statoil-station foran.

Varm tobak
Kort efter blev en anden stor
beboelsesejendom bygget på

arealet mellem Gullandsgade
og Tingvej på et sted, hvor der
sjovt nok havde ligget en geo-
grafisk nær kollega til ‘Ameri-
kanen’, nemlig Tobaksfabrik-
ken Chr. Augustinus fra 1914;
den blev kaldt ‘Tobakken’. 

Fra begge disse arbejds-
pladser var der en livlig priva-
tiseret trafik dels af ubandero-
lerede varme varer, dels af ar-
bejdere, som på vejen hjem
‘lige skulle ind og have en øl
med gutterne’ på Café Frihe-
den. Den lå og ligger på hjør-
net af Brydes Allé. 

På hjørnet af Tingvej har vi
Café Lystig, som vist har skif-
tet navn flere gange. Selv om
adskillige gamle beverdinger
og bodegaer i Sundbyvester nu
er lukket, er der stadig så
mange tilbage, at det vil føre
for vidt at remse dem op her.
Men gå selv en tur og gak in-
denfor! 

Først omkring 1940 blev
Sundholmsvej ført igennem
fra Tingvej til Englandsvej, og
Skotlands Plads blev anlagt.

Gadestykket mellem Sund-
holmsvej og Skotlandsgade
har i mange år lignet et kata-
strofeområde. Forhåbentlig
gør man snart noget ved det.
Kvarterets beboere fortjener
det. Det samme gælder gade-
døren i nr. 57. Den minder i
æstetik mest af alt om et arve-
stykke fra Ungdomshuset på
Jagtvej.
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Tilbageblik på
Sundholmsvej

POSTKORT fra omkring 1910 af Sundholm set fra Sund-
holmsvej ved nuværende husnumre 49-51.

1931: Bil svinger ind fra Amagerfælledvej på Sund-
holmsvej. Den grå ejendom på hjørnet, nr. 1-5, er fra 1918. 

1931: Skolepiger udenfor Amagerbro Skole, måske på vej
hjem til Islands Brygge. Billedet tilhører Sundby Lokalarkiv.

Lokalhistorikeren
Jørgen Grandt skriver om
Amagers historiske rødder.

Arkivet

1930: På hjørnet af Sund-
holmsvej og Tingvej lå den-
gang en købmandsbutik -
med adressen Tingvej 30A -
hvor Bodega Lystig i dag lig-
ger. Billedet tilhører Svend-
Erik Lindberg.


