
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! Tem-
peraturen er på nulpunktet,
humøret dog lidt højere. Året
er 1960, og det sner stadig.
Maser mig forbi kødranden af
ventende passagerer på vej
hjem fra arbejde. To cyklister
skrider ud i snebunken ved
Skånegade. 

Forbi slagter Larsen med
det sjove betalingsbur. Og
Knudsens værktøj og porce-
læn. Overfor ligger Magasin
Nordland med noble habitter
og skjorter med dobbelte
manchetter. Vanen tro stand-
ser jeg ved boghandler Harre-
schou i passagen ved nr. 12,
før jeg passerer den dystre
Hannovergade med det mær-
kelig tårn på hjørnet.

Ved apoteket på hjørnet af
Ålandsgade skal man passe
ekstra meget på, når man går
over, har jeg lært. Da jeg var ti,
så jeg en dame på cykel blive
kørt ned af en bil. Underligt,
de ikke hænger lyskurv op. 

Forbi Sommerlyst skæver
jeg ind, og ser min mors gamle
kæreste sidder og rafler. På
hjørnet af Geislersgade ligger
Tøjboden. Den var vores
første forhandler af de stive
Wrangler-bukser, mens
voksne købte holmensbukser
og islændere; det var før, vi
hørte om butikkerne i Ny-
havn.

Går forbi Pommernsgade
uden at værdige købmand Ro-
sdahl et blik. Hans hjørne er
nr. 38, det næste nr. 42. Når vi

bestiller bifbilletter, siger vi al-
tid, vi bor i Holmbladsgade 40.
Engang var jeg i to vintre lon-
gjohn-svajer hos Rosdahl til en
snoldet daler i timen efter sko-
letid. 50-øls-kasser af træ op
til 4. sal ad snoede bagtrapper i
Bøhmensgade og Blekinge-
gade. Café 44 er ikke meget
større end det billardbord,
som står midt i lokalet. 

Ved stoppestedet - hverken
5’eren eller en 19 er endnu i
sigte - kaster jeg som altid en
kærlig tanke ind til barndom-
mens himmerige: Thekla Ol-
sens legetøjsforretning. Med
Teknobiler, hønseringe, seks-
løbere, plasticsoldater. Forto-
vet mellem Lybækgade og
Lyneborggade bliver aldrig

ryddet for sne. Måske gælder
snetegn ikke her. 

Tripper forsigtigt forbi Otto

Møller med de falske malerier
af sigøjnerdrengen med tåre
på kind. Pelshuset ser tillukket
ud. Det kan man ikke sige om
Irma på hjørnet eller om
Holmbladsgades Messe og Sti-
ebel Sko ved siden af; der er
altid kunder.

Flaget i mørket på Sadolins
tårn er næsten ikke til at se op
mod snefnuggene. På de smat-
tede brosten ved indkørslen
tager en ældre dame mig un-
der armen, for at vi ikke skal
glide på røven. Jeg overhaler

hende ud for Ungarnsgade
mellem Sundby Tapet- og Far-
vehandel og den store kaffe-
bars duggede ruder, videre til
købmand Wulff og kjolefor-
retningen Bjørn i ‘gennemgan-
gen’ ved Østrigsgade. 

Købmand Kochs kaffemøl-
ler i nr. 78 vil til evig tid være
husket for »Amager halvtreds
gør Dem tilfreds«. Da jeg igen
vender mig og kigger tilbage
mod vinden er tre raslende
sporvognstog endelig på vej
mod Sløjfen og Formosavej.

Sjapper forbi kvarterets
første Quick Vask og Flora,
Schou, Kaskø, slagteren, sko-
mageren - og Wiese som var
sprunget ud fra Shellhuset.
Forbi Lynetten, hvor min lille-
bror vandt et Märklintog, da
han var tolv. Ved Fehmerns-
gade 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 en-
gang får busser i Holmblads-
gade. Måske giver jeg ham ret
den dag. Året er 1960.

Jørgen Grandt beretter om
gadens ulige numre i 2. del i en
senere avis.
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Kviknr: 0508048Ballerup

Alarmmedarbejdere og vikarer
til TrygVesta Alarm

og NBK
Præsenterer

Badminton i Københavnsserien

AMAGER
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Ned ad Holmbladsgade i 1960

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

SPORVOGN CIRKA 1962.

LIGE FØR ØSTRIGSGADE med få meter mellem
Købmand Wulff og Købmand Koch.

HOLMBLADSGADES APOTEK i nr. 20 omkring 1960.

ARKIVET

Lokalhistorikeren Jørgen
Grandt skriver om Amagers
historiske rødder.

Stillinger

SPARBANK er en kompetent og fl eksibel
økonomisk rådgiver for både erhvervs-
virksomheder og privatpersoner.
Gennem 150 år er banken vokset støt og
er nu repræsenteret med fi lialer over
det meste af Danmark og i Grønland.
SPARBANK er et moderne pengeinstitut,
som med afsæt i en ny og spændende
forretningsstrategi, er inde i en hastig
udvikling. Op mod 600 medarbejdere
glæder sig til at få endnu en udviklings-
orienteret kollega på et professionelt
hold med en god og uformel omgangstone.

JOBBESKRIVELSE
Vi søger en stedfortræder til vores fi lial på 
Amager, hvor du vil komme til at indgå i et
team på i alt 6 medarbejdere. Du skal servicere 
en bestående kundeportefølje, samt gennem 

ø d l d til t db d

PERSONLIG PROFIL
Du er udadvendt og resultatorienteret, kan 
arbejde selvstændigt og yder en aktiv indsats i 
et dynamisk team med store ambitioner.

VI TILBYDER
En spændende arbejdsplads, hvor 
arbejdsmiljøet er bygget på vore kerneværdier 
som er kompetent, uformel og fl eksibel. Vi
arbejder med varige relationer og kunden i 
centrum.
Du kommer til en kasseløs afdeling med rigtigt
godt humør og et godt kollegialt sammenhold.

Jobbet giver gode muligheder for såvel faglig 
som personlig udvikling og en attraktiv løn efter 
kvalifi kationer.

ANSØGNING
S d di ø i t d l t bil

SPARBANK SØGER 
STEDFORTRÆDER TIL AMAGER

Stillinger

Stillinger

LOKALHISTORIE:
Jørgen Grandt går en
tur anno 1960 langs
de lige numre på en
af Amagers kendte
gader.


