TIRSDAG 24. FEBRUAR 2009 / 2. SEKTION TIL AMAGER BLADET

SIDE 4 / AMAGERAVISEN

Som læser af Amageravisen får du disse specielle læsertilbud.
Oplys rejsekoden ved bestilling – så får du automatisk rabatprisen.

Feriedage i
Schleswig-Holstein

kr.

4 dages ferie på
3-stjernet hotel i Dersau

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 3 x 3-retters middag/buffet
Ankomst:
Hver 3. dag i perioden 27.2.-28.5.
og 1.9.-15.12.2009.

Et fint fotografi fra omkring 1960 af sporvognen ved stoppestedet ud for Merry på
Amagerbrogade. Billedet tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

Jørgen Grandt ser tilbage
på dengang, da en tur i
biffen stadig kunne foregå i København S.

BØRNERABAT:
Max. 1 barn 0-5 år gratis
i forældres seng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris
i forældres værelse.
Enkeltværelse kr. 1.299,-. Afbestillingsforsikring: Pr. voksen kr. 65,-/Pr. barn kr. 45,-.

Slotsromantik i Nordtyskland

Karlskrona i Blekinges skærgård

• 3 overnatninger
• 3 x morgenbuffet
• 2 x 3-retters middag
• 1 x 4-retters candlelight dinner i •
Kaminrestauranten

• 2 overnatninger
• 2 x morgenbuffet
• 1 x 2-retters middag
lørdag aften

1.349,4 dages ferie
på slotshotel
i Netzow

Schlosshotel Neetzow
I den lille landsby Neetzow ligger et af de slotte, som
sov tornerosesøvn gennem hele den kolde krig, og
som siden gennem en nænsom restaurering har den
mest romantiske stemning at byde sine gæster.

Minder
om Merry

1.049,-

Hotel Waldblick ★★★
Hotellet ligger i dejlige omgivelser med masser af aktivitetsmuligheder i området såsom tennis, ridning samt cykel- og bådudlejning.
(Aktivitetsmulighederne findes ikke på selve hotellet). Alle værelser
har eget badeværelse og TV.

kr.

JØRGEN GRANDT SKRIVER OM AMAGERS HISTORISKE

Pris pr. pers. i dobbeltværelse

Lige mellem Kiel og Lübeck ligger det store bakkelandskab Naturpark
Holsteinisches Schweiz med mere end 200 små og store søer. Ved den
største af søerne, Plön See, ﬁnder man den lille by Dersau, hvor Hotel
Waldblick placerer sig smukt blot 500 meter fra søens bred. Herfra er
det oplagt at tage på opdagelse i den dejlige natur og aﬂægge besøg i
nogle af de små hyggelige byer. Kør eksempelvis langs søen til områdets
hovedby, Plön, der ligger indrammet af 5 forskellige søer, mens byens
gamle renæssanceslot troner over søriget fra bymidten. Den gamle
prægtige hansestad, Lübeck, ligger også inden for rækkevidde med
vartegnet Holstentor ved fortryllende Altstadt, den berømte Lübecker
marcipan og den særprægede rødvin Rotspon.Det kan anbefales at
besøge SeaLife Center ved Timmendorfer Strand eller den store forlystelsespark Hansapark ved Sierksdorf (åbent fra april til oktober).

Pris pr. pers. i db.vær.

LOKALARKIVET

Pris pr. pers. i db. vær.

kr.

799,-

3 dages ferie på
4-stjernet hotel i centrum
af Karlskrona

First Hotel Ja ★★★★
Den gamle svenske ﬂådeby
Karlskrona går for at være en af kyststrækningens
smukkeste mødesteder: Byen breder sig over 30
øer og holme i Blekinges skærgård og kom med sin
enestående historie og arkitektur på UNESCOs liste
over verdensarv i 1998. Den yndige beliggenhed,
kongemagtens pragtpalæer og de mange velbevarede
træhuse fra byens glansperiode i 1700-tallet gør
Karlskrona til et helt oplagt mål for en weekendoplevelse, hvis man kan fristes af historisk atmosfære,
skærgårdsidyl og oplevelser i et af Sveriges dejligste
hjørner: Blekinge. First Hotel Ja er et elegant og stilfuldt
hotel helt i tråd med Karlskronas statelige historie
og beliggende i byens renæssancecentrum.

Valgfri ankomst i perioderne 15.3.-14.4. og 20.5.3.6. samt 1.12.-18.12.2009 samt:
April: 18. 19. 20. 21. 22. 26. 27. 28.
Maj: 3. 4. 5. 10. 11.
Juni: 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 28. 29. 30.
Juli: 1. 5. 6. 7. 12. 13. 14. 19. 20. 21. 26. 27. 28.
Aug.: 12. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 30. 31.
Sept.: 1. 6. 7. 8. 13. 14. 15. 20. 21. 22. 23. 27. 28. 29. Ankomst: Fredage frem til 12.6.2009.

AF JØRGEN GRANDT
På venstre hjørne af Lærdalsgade, som dengang hed Islandsgade, og Amagerbrogade, blev den første Merry-biograf født 1906 under navnet
Sønderbros Biografteater. Salen havde plads til 100 mennesker, men det er uklart, om
den lå i selve beboelsesejendommen (fra 1892), eller i en
bygning inde i baggården med
adgang fra gaden.
Fra 1918 hed biografen
Merry Teatret, og da den drejede nøglen om for sidste
gang knapt 70 år senere, var
det Amagers største biograf
med dens 900 pladser, der
forsvandt for evigt. Inden da
havde den holdt flyttedag to
gange. Allerede i 1908 flyttede
den en husrække nærmere
byen og blev indrettet i en ældre, men mere velegnet bygning på det venstre hjørne af
Tingvej. Bag ved hjørnehuset
med billetsalg kom selve salen
til at ligge med 400 plus senere 200 stole. Det var ‘Det

HØJDEVANGSKIRKEN
Onsdag
den 4. marts kl. 14
”Man ka´ ikke være sur,
når man synger.....”

KONCERT
med
” HORSERØDDERNE”,
Schlosshotel Neetzow
BØRNERABAT:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 6-12 år ½ pris i forældres værelse.
Enkeltværelse kr. 1.649,-. Voksen i ekstraseng kr. 1.199,-.
Afbestillingsforsikring: Pr. voksen kr. 65,-/Pr. barn kr. 45,-.
Rejsepræmier
& rejsetips

www.happydays.nu

Bestil nu på

BØRNERABAT:
Max. 1 barn 0-5 år gratis i forældres seng.
Max. 1 barn 6-14 år ½ pris i forældres værelse.
Ekstradøgn med morgenbuffet kun kr. 249,-.
Enkeltværelse kr. 1.099,-. Voksen i ekstraseng kr. 699,-. Kun slutrengøring.
Afbestillingsforsikring: Pr. voksen kr. 45,-/Pr. barn kr. 35,-.

www.happydays.nu eller ring 70 20 34 48

Husk rejsekode:

Amageravisen

Åbent hverdage kl. 8.00 - 15.30 Teknisk arrangør:

Børnerabatterne er ved 2 betalende voksne. Ekspeditionsgebyr kr. 49,-.

Kirkekoret ved
Horserød Statsfængsel.

Efter en lille koncert i
kirken fortsættes med
underholdning og
kaffebord i
Menighedshuset.
Gratis adgang

Gamle Merry’ indtil 1940.
Flytning nr. to var mindre
end 100 meter derfra til lige
over for Sundby Kirke. Hvor
Jensens Bøfhus nu ligger, havde man indgangen til ‘Det Ny
Merry’. Selve biografsalen
overtog Aldi sidst i 70’erne et
par år efter, at sidste filmspole
var løbet ud. I vore dage kan
man omme fra Kurlandsgade
endnu se den gamle jerntrappe op til operatørrummet, og
af formen på taget over den
forhenværende sal fornemmer man stadig, at der engang
var en balkon indenunder.

FLASHBACK
Vi er 5-6 drenge og en pige på
omkring de 14, og vi skal i biffen! På vej op ad Frankrigsgade får vi øje på nogle af læderjakkerne i Merry-banden. De
står ved kantstenen ud for
biografen overskrævs på deres knallerter og griner larmende. Vi skal ikke nyde noget og undgår øjenkontakt
med dem.
Der er 20 i hver kø. I dag er
også den tredje billetluge i forhallen åben. Foran udhængsskabenes plakater og billeder
spørger Flemmer, om han må
spække en halv smøg af mig.
»Gå hjem og vug,« siger
jeg, og Bitten supplerer:
»...din bedstemor i en teske!«
Bamse forbarmer sig og fisker
en hel, men hærget cigaret op
af sin krøllede tistyks Blå
North State. »Giv mig en
varm røv,« siger Flemmer,
idet han løfter Tages hånd for
at tænde sin smøg ved dennes
cigaretglød.
Vi deler os i de tre rækker
og hygger os med at puste røg
i hovedet på alle de mindre
unger, som fiser omkring
uden forældre. Benny når
først frem, og vi andre spurter
over til ham med vores moneter. Billetdamen vender metalskinnen med billetterne,
som hænger i guirlander. Vi
kan ikke få syv pladser ved siden af hinanden, så vi må sidde spredt og mødes uden for
bagefter.
»Husk nu for faen, jeg skal
have et program med,« siger

jeg til Benny og lægger to 10ører og en 5-øre ekstra. Inde i
den lange foyer med slikbiksen og søjlerne bølger tobakstågen langs maleriet på
væggen. Bamse og jeg går op
ad trappen til balkonen, de
andre bliver nede på 5. og 9.
række. Bagest i salen er der
logepladser.
Det er skærtorsdag, så der
må der ikke vises rigtige film.
Vi ser ‘Nudisternes gyldne ø’,
og den er åndssvag; ikke spor
fræk. I morgen skal vi se en
åndssvag rejsefilm - men på
lørdag! Der går en cowboyfilm
kl. 4, og kl. 9 skal vi se en
Lemmy- eller John Waynefilm. Måske går vi i Amager
Bio kl. 7. »Kan du låne mig en
daler?«
Det meste af tiden var
Merry ejet af Sandberg-familien, der også havde produktionsselskabet Merry Film, som
bl.a. stod bag Soldaterkammerater-serien. Da biografen
døde i oktober 75, blev ‘Merry
1-2-3’ født i Amager Centret.
Denne moderne tresals-biograf skiftede i 78 navn til
‘Amager Center Bio 1-2-3’, og
den fik lov at leve indtil udgangen af 1990.
For 40 år siden havde vi
fire store biografer i København S. I dag har vi nul. Udvikling blev til afvikling.

Billede fra 1940 af Merry.
Huset her på hjørnet er
for længst revet ned og
erstattet med en stor moderne bygning. Billedet
tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

