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Sten nr. 1
Kraniet

Fra  sidst  i  1700-tallet  har  man  kunnet  høre  folk  i  Sundholmskvarteret  hviske  om 
"Slavekirkegården".  Slavekirkegården  var  en  uindviet  begravelsesplads  hvor  man 
begravede navnløse tugthusfanger, hjemløse og mordere, og der var også en afdeling for 
Børnehusets forældreløse. 

Den 20. november 1838 blev digteren og morderen Petri Claudi Ferdinand Emil Worm 
henrettet  på  Christianshavns  Fælled  for  rovmordet  på  den  kendte  litterat  Jens  Peter 
Tønder.  Worm  var  under  sit  fængselsophold  blevet  lidt  af  en  berømthed  hos  især 
borgerskabets  kvinder  som  satte  pris  på  hans 
sentimentale digte. Efter henrettelsen blev han under en 
vis  opmærksomhed begravet på Slavekirkegården,  men 
han  fik  ikke  lov  at  hvile  i  fred  længe.  Kort  tid  efter 
begravelsen løb rygtet  om at graven skulle  være blevet 
åbnet,  og  en undersøgelse  viste  da  også at  rygtet  talte 
sandt, og at ligets hovede var blevet fjernet.

Først mere end fyrre år senere blev mysteriet opklaret, da 
den  ansete  professor  ved  Veterinærskolen,  etatsråd  C. 
Otto, indrømmede at han i videnskabeligt øjemed havde 
stjålet  Worms hovede.  Otto var optaget  af  spørgsmålet 
om  hvorvidt  en  morders  afvigende  karakter  kunne 
aflæses af kranieskallens form.

Det leende dødningehoved, som er hugget i sort natursten, er placeret hvor 
slavekirkegården engang lå. Worm har endelig fået sin gravsten; den der ler sidst, ler 
bedst!



Sten nr. 2
Træerne i flisen

Amagers  rige,  fede  muld  er  ikke  kun 
velegnet  til  at  dyrke  kartofler  og  kål. 
Også  nogle  langt  mere  eksotiske 
vækster har groet her.

Sidst  i  1700-tallet  anlagde  den 
nærliggende  Kongelige  Veterinærskole 
en  botanisk  have  langs  med  den 
landevej  som  i  dag  hedder 
Amagerbrogade.  Formålet  var  at 
studere  fremmedartede  og  sjældne 
træer,  planter  og  blomster  til 
videnskabelige  formål.  Området  var 
kun  sparsomt  beboet,  og 
'veterinærhaven'  har  nok  været  et 
fredfyldt og dejligt sted på god afstand af mylderet bag Københavns volde.

Freden varede ikke ved, og København voksede eksplosivt i 1800-tallet. Tværs igennem 
den gamle botaniske have anlagde kommunen Hallandsgade og Sverrigsgade. Rygtet vil 
vide at det den dag i dag er muligt at finde efterkommere af veterinærhavens eksotiske 
vækster i Hallandsgades gårdmiljøer.

Flisen mimer en anskuelighedstavle som dem man fandt i gamle dages skolestuer, fyldt 
med illustrationer af insekter og planter.



Sten nr. 3
Briller

Danmark har en stolt filmtradition med 
navne som Carl Th. Dreyer, Erik Balling 
og  Lars  von  Trier.  For  mange  ledes 
tankerne  nok  mod  Nordisk  Films 
studier  i  Valby,  men  kun  få  ved  at 
Sverrigsgade  på  Amagerbro  gennem 
tiden  har  været  location  for  rigtig 
mange,  danske  spillefilm  og  TV-serier, 
fx  ”Harry  og  Kammertjeneren”  (1961) 
som er optaget ud for nr. 21, ”Rend mig i 
traditionerne” (1979) der er optaget ud 
for  nr.  8,  ”Midt  om  Natten”   (1983), 
optaget  ud  for  nr.  14,  og  senest  TV-
serien  "Edderkoppen"  (2000)  som 
brugte  den  nu  nedrevne,  klassiske 
Amagerbeværtning  "Bommen"  i 
Sverrigsgade nr. 4 som kulisse.

Stenens rød-blå briller minder om den danske filmmager Albert Mertz (1920-1970) som 
blandt andet blev kendt for at eksperimentere med det rød-blå farvetema. Mertz var i det 
hele taget en af de første til at eksperimentere med filmmediet, og han var også en af de 
første til at se mulighederne i det nye medie, TV. Stenen er udført i glas og mimer på den 
måde en TV-skærm.



Sten nr. 4
Ebert

Amagers byggematador, kaldes han. Hermann 
Ebert  (1855-1936)  tænkte  stort  og  byggede  i 
gode  og  smukke  materialer,  solidt  tømmer, 
stærke mursten og tegl. Ebert arbejdede sig op 
fra  en  ydmyg  baggrund  til  at  blive  en  af 
Københavns  mest  indflydelsesrige 
erhvervsfolk  og  politikere.  Som  indvalgt  i 
borgerrepræsentationen  kæmpede  han  for  at 
kloakere  Amager  som hidtil  helt  bogstaveligt 
fortjente  sit  øgenavn,  'Lorteøen',  idet 
kvarterene var indhyllet i stanken fra de åbne 
rendestene.  Eberts  robuste  arkitektur  i 
Sundbyvesterkvarteret,  og  ikke  mindst 
pragtbyggeriet i  Eberts Villaby på den anden 
side af Englandsvej, var i det hele taget med til at give Amager et bedre navn i resten af 
byens øjne. Ebert bosatte sig selv i den prægtige villa  Sans Souci i Villabyen - navngivet 
efter Frederik den Stores sommerslot i Potsdam ved Berlin. Mindre kunne ikke gøre det for 
Amagers berømte bygherre.

Selvom meget af  Eberts gamle Sundbyvesterkvarter siden er blevet erstattet af  billigere 
betonbyggeri,  lever  arven  efter  Ebert  videre  i  en  aktiv  miljøgruppe  i  kvarteret, 
Miljøambassadørerne, der siden 2010 har oplyst og kæmpet for en mere miljørigtig levevis. 

Murstenen, skabt i rødler, ligger ud for Eberts ungdomshjem i Sverrigsgade nr. 22.



Sten nr. 5
Tændstikfabrikken

Vi  skruer  tiden  tilbage  til  sidste  halvdel  af  attenhundredetallet  og  begiver  os  ind  i 
trekantområdet som afgrænses af Brigadevej, Finlandsgade og Sundholmsvej. Amager er 
blevet  industrialiseret,  og  her  befinder  man sig  midt  i  fabrikkernes  støj  og  os.  Mænd, 
kvinder og børn trasker mellem hinanden på vej til og fra arbejde med bare tæer i slidte 
træsko.  Overalt  blander  deres  stemmer  sig  med  de  tunge  drøn  fra  svære  maskiner, 
hvislende  damp  som  udløses  fra  dampmaskinens  kedel,  klapren  fra  tungtlastede 
hestevogne på toppede brosten. I den fugtige, hede em af smøreolie og kul mærker man 
ned eet en særlig kras lugt som river fælt i  næsen. Det er fosfor, og den kvælende gas 
kommer fra tændstikfabrikken Godthaab.

Stenen er til minde om Godthaab som på den tid 
var Amagers største arbejdsplads med 180 ansatte, 
primært  kvinder  og  børn.  De  første  nitten  år  af 
fabrikkens  levetid  fra  1855  til  1874  producerede 
man  svovlstikker,  og  det  afspejles  i  de  19  hvide 
tændstikker i stenen. Herefter opfandt fabrikanten, 
Ole  Chr.  Green,  de  svovlfrie  tændstikker  hvortil 
man anvendte rødt fosfor, som er sikrere og mindre 
giftigt  end  det  gule  fosfor  som  indgik  i 
produktionen  af  svovlstikkerne.  De  24  røde 
tændstikker står for de 24 år fra 1874 til 1898 hvor 
man  producerede  røde  fosfortændstikker.  Den 
omlagte  produktion  var  imidlertid  økonomisk 
bekostelig,  og  med  tiden  gik  fabrikken  konkurs. 
Konkursen ses som den enlige afbrændte tændstik.

Her  på  hjørnet  af  Brigadevej  og  Finlandsgade  hvor  stenen ligger,  er  fabrikslarmen og 
stemmerne  forstummet,  luften  er  ren,  og  på  stedet  hvor  Godthaab  lå,  finder  man  nu 
Rasmus Nielsens kollegium.



Sten nr. 6
Kringlen

Der  er  4,5  kilometer  fra  Sundholmsvej  til 
Amalienborg.  Men  på  den  sociale  rangstige 
virker  det  som  om  der  er  meget  længere  fra 
Amagerbros  ydmyge  arbejderkvarterer  til 
Kongehusets  blå  limousiner  og  røde  løbere. 
Alligevel  har  Sundholmskvarteret  en  særlig 
historisk forbindelse til kongehuset.

På  Brigadevej,  hvor  vi  i  dag  har  restaurant 
”Menuen”,  lå  der  før  i  tiden  en  kongeligt 
privilegeret  bager,  Kgl.  Hof Bager Olsens Søn, 
der leverede brød og kager til kongehuset. Også 
andre  steder  i  kvarteret  har  der  været 
forbindelser  til  det  royale  miljø;  i  Norgesgade 
25-27 blev der syet bjørneskindshuer til Den Kongelige Livgarde, og i dag har dronningens 
faste  skrædder  Birgitte  Thaulow  værksted  på  Fabrikken  for  Kunst  og  Design  inde  på 
Sundholm.

Chausseéstenen,  som  er  udført  i  bronze  indstøbt  i  beton,  minder  om  at  dette  stolte 
arbejderkvarter  på ”Lorteøen” har  tradition for  at  huse  kongelige  hofleverandører  hvis 
produkter selvsagt er og har været af højeste kvalitet! 



Sten nr. 7
Voldgraven

Bygningerne  på  Sundholm,  som  er  opført  i  1903-1908,  hører  til  kvarterets  fineste 
arkitektur. Alligevel blev de markante bygninger i de første mange år af områdets historie 
gemt godt og grundigt af vejen. Enklavens grænse mod det omgivende samfund var en 
bred og dyb voldgrav, for det var vigtigt at holde indbyggerne indespærret. Sundholm var 
en  tvangsarbejdsantalt  for  de  vanvittige,  for  udskuddene,  for  de  arbejdssky.  Bag  sine 
voldgrave kunne Sundholm vende sig indad mod sig selv som en lille selvstændig by med 
eget sygehus, kirke og lighus, foruden de 1000 svin man havde gående i staldene. Man 
kunne leve og dø på Sundholm, hvis man var så uheldig at falde uden for tidens opfattelse 
af hvad der var normalt. Voldgraven holdt vanviddet inde, og virkeligheden ude.

Voldgraven er forlængst fyldt op, og Sundholm 
er  nu  tilgængelig  for  omverdenen.  Men  der 
runger  stadig  et  ekko  af  fortiden.  Mange  af 
Københavns hjemløse holder til på herberger og 
natcafe i de majestætiske bygninger. Kontrasten 
mellem det normale og det afvigende er stadig 
Sundholms skæbne og kraft.

Stenen, i grønt vandigt glas, mimer voldgraven 
rundt  om Sundholm.  Det  grønne  glas  minder 
om det  stille  vand i  voldgraven og femkanten 
svarer til den gamle voldgravs form.



Sten nr. 8
Nina Bang

Der  var  en  gang  hvor  Socialdemokratiet 
betød  røde  faner,  arbejdersange  og 
fagbevægelse.  Sundholmskvarteret  er 
socialdemokratisk  på  den  måde.  På 
stenen  ser  man  navnene  på  tre  stærke 
socialdemokratiske  politikere  med 
tilknytning  til  kvarteret:  Hørdum,  Bang 
og Thorning.
 
Chresten Hørdum var oprindelig formand 
for  Skomagernes  Fagforbund,  og  senere 
blev han opstillet  i  Sundbyvester for det 
nye  parti  som  kun  for  nylig  var  blevet 
tilladt og berettiget til at stille op til valg. 
Han blev indvalgt i Rigsdagen i  1884 og 
var  dermed den første  socialdemokratiske  parlamentariker  i  Danmark.  Hørdum forlod 
først Folketinget (som Rigsdagen snart kom til at hedde) i 1909.

Nina Bang blev den første kvindelige minister i Danmark - hun var undervisningsminister 
fra 1924 til 1926 og boede Sundholmsvej 53. Mange undrer sig over at hun boede her; hun 
var ud af en fin familie, med en far der var en højtstående militærperson. Kort sagt var hun 
vant til langt bedre kår. Men hun flyttede til Amager. Her ville hun bo.

Helle Thorning blev oprindelig opstillet i Sundbyvester, men blev dog ikke valgt her. De 
gode vælgere i valgkredsen kunne jo på den anden side heller ikke vide at hun senere skulle 
blive Danmarks første kvindelige statsminister.



Sten nr. 9
Fuglen

Det lille, ydmyge og uanseelige kan vokse sig større 
og blive synligt for alle og enhver, når det bæres på 
poesiens  vinger.  Det  private  gøres  alment,  der 
skabes håb som kan løfte os alle.

På Kornblomstvej mistede en familie engang deres 
lille  dreng.  Det  er  en  privat  tragedie  som  kan 
fortælles  i  mange  familier  rundt  omkring.  Men 
netop  denne  lille  historie  blev  hos  Johannes 
Møllehave til digtet  Lyset som Anne Linnet endnu 
senere satte musik til, sådan at den lille begivenhed 
vandt endnu større udbredelse.

Stenen  minder  om  at  vi  kan  røre  hinanden  med 
vores historier. Derved kan selv den mindste historie blive til noget større der ikke bliver 
glemt.



Sten nr. 10
Her skete ingenting - Hollænderstenen

Amager har altid huset indvandrere. De første 
kom  fra  Holland  allerede  i  starten  af  1500-
tallet. De var ikke særlig velsete, men de kunne 
dyrke  grøntsager,  og  det  var  der  brug  for  i 
København. Særlig populært blev det, da de i 
øvrigt  uglesete  og  fattige  fremmede  kunne 
begynde  at  avle  den  nye  eksotiske  spise, 
kartoflen,  som  senere  skulle  blive  regnet  for 
mere  dansk  end  noget  andet  på 
middagsbordet.

Denne  lange  periode  af  Amagers  tidlige 
historie  kendes  som  hollændertiden.  Ikke 
meget  fra  hollændertidens  landsbymiljøer er 
bevaret  i  dag.  Men  lige  her,  som  en  lidt 
overraskende rest af Amagers tavse fortid, ligger her et enkelt uberørt sted, med stokroser 
og det hele. Her skete nemlig ingenting, og det gule hus i Røsågade 57 fik af en eller anden 
grund lov at stå.

Huset er gammelt, dele af det skulle efter sigende stamme helt tilbage fra 1500-tallet, og 
det  kan man godt  se,  sådan som det  står og hælder lidt   med sine gule mure og små 
vinduer. Alligevel er det et moderne og nyrenoveret byhus, med graffitti-tags udenpå og 
samtalekøkken indeni.

Bronzestenen minder om alle de gamle bymiljøer som mere eller mindre gennemtænkte 
saneringer gennem tiden har slettet fra kvarterets erindring.



Sten nr. 11
Løven uden klør

Da  løjtnant  og  artillerikommandør,  Johan 
Peter Andreas Anker, vendte hjem fra prøjsisk 
krigsfangenskab sidst  på året  1864, blev han 
hyldet og berømmet som en af de store helte 
fra slaget ved Dybbøl. Han fik endog overrakt 
en  æressabel,  ligesom  han  allerede  havde 
modtaget  Ridderkorset  i  anerkendelse  af  sin 
tapre  indsats  under  krigen.  Den  fatale  krig, 
som  nu  var  slut,  og  som  alle  helst  ville 
glemme.  Men  i  Johan  Ankers  hovede  ville 
krigens lyde ikke forstumme. De dumpe drøn 
af det svære, prøjsiske artilleri der nat efter nat 
hamrede  ned  over  de  skrækslagne  danske 
soldater  på  de  sønderskudte  skanser,  forlod 
ham aldrig, og i 1876 døde han af druk i sin 
lejlighed  på  hjørnet  af  Liflandsgade  og 
Amagerbrogade.

I dag ville vi nok kalde det posttraumatisk stress-syndrom, men i 1800-tallet havde man 
ikke  noget  navn  for  den  slags.  I  stedet  fik  "helten  fra  Skanse  II"  en  fin  plakette  på 
husmuren,  og  han skulle  også  have  været  nævnt  på  Siegessøjlen  i  Berlin.  Ved  et  sært 
sammentræf er begge plaketter, både i København og i Berlin, nu bortkommet. Nu bliver 
løjtnanten i stedet mindet med en bronzesten i fortovet.  Chausséstenens slesvigske løve 
har mistet sine klør og slår sig selv i hovedet med et anker, som den stolte kriger Anker der 
endte med at blive sin egen værste fjende.   



Sten nr. 12
Eddikkefabrikken

Eddike-  og  sennepsfabrikken  i  Telemarksgade  blev  først  revet  ned  i  2004,  selvom 
produktionen  da  havde  været  lukket  i  mere  end  fyrre  år.  Men  bygningen  med  den 
karakteristiske kirkeagtige profil havde ikke stået tom og ubrugt hen i den mellemliggende 
tid.  Næppe  var  den  sure  lugt  af  fabrikkens  i  datiden  velkendte  specialitet,  St.  Martin 
Eddike, dampet ud af murene, før forskellige grupper havde slået sig ned på adressen på 
mere eller mindre lovlige betingelser. Folk i kvarteret fortæller at her en overgang holdt en 
motorcykelklub til,  en samling rå  bøller  der larmede rundt på deres motorcykler.  Men 
hjertet må have siddet på rette sted, for de barske typer havde en årlig tradition for at give 
de  kræftsyge  børn  fra  Rigshospitalets  børneafdeling  en  tur  ud  på  Dyrehavsbakken  på 
kværnene.

Brostenen,  som  er  sennepsgul  og  brun  som 
eddikevand, er til minde om fabrikken, som af 
Kulturstyrelsen  blev  betegnet  som  en  lille 
tidslomme og et godt eksempel på 1900-tallets 
småindustrier.  Lokale  kræfters  kamp  for  at 
bevare den populære bygning var forgæves, og 
i  dag  bebos  tomten  af  Nabohaven,  en 
midlertidig  byhave  for  frivillige  brugere.  Og 
midlertidigt er netop hvad byrummet er - også 
Nabohaven bliver snart blot et minde, når den 
bliver  erstattet  af  nyt  boligbyggeri  på 
Eddikefabrikkens grund.



Sten nr. 13
Salam

Amager er en ø, men Amager er også en del af 
verden.  En  globaliseret  verden. 
Mangfoldigheden  trænger  sig  på,  er 
allestedsnærværende, bliver et vilkår på godt 
og ondt og skaber mulighederne for udvikling 
ind i en fremtid hvor vi kan kommunikere på 
tværs af kulturer og sprog. 

Sundholmskvarteret er et mangfoldigt kvarter, 
og  stenen  minder  om  at  Amager  altid  har 
været et mødested for forskellige kulturer, lige 
siden hollandske bønder og jødiske købmænd 
flokkedes  til  øen  i  15-1600-tallet. 
Indvandringen  og  mødet  mellem  kulturerne 
har altid lagt grunden til kulturel udvikling og 
fornyelse.

På bronzestenen, som er inspireret af islamisk kalligrafi og kunst, står der "Salam", som er 
den almindelige hilsen på arabisk. 



Sten nr. 14
American Tobacco Co.

Det  kan  i  dag  være  svært  at  forestille  sig 
Sundholmskvarteret fyldt med industri, men det var 
ikke desto mindre virkeligheden for ikke så mange år 
siden.  Ikke  alle  kvarterets  fabrikker  var  nu  lige 
ubehagelige og ildelugtende. De ansatte på American 
Tobacco,  som  lå  hvor  Statoil  i  dag  ligger  på 
Sundholmsvej  57,  var  efter  sigende glade  for  deres 
arbejdsplads  med  dens  søde,  aromatiske  og  liflige 
tobaksdufte. Fabrikken var oven i købet kendt for at 
have  et  humant  syn  på  arbejdsvilkårene  for  de 
ansatte, som mest var kvinder og børn.

Den meget flotte  og statelige bygning er i dag revet 
ned og deler dermed skæbne med kvarterets to andre 
tobaksfabrikker, Augustinus  Cigaretfabrik  i 
Gullandsgade og Hensels Cigarfabrik i Liflandsgade. 

Chausséstenen er lagt til minde om en tid hvor rygning var en vane som alle og enhver med 
største  selvfølgelighed  tillagde sig  i  konfirmationsalderen,  og  hvor  et  lille  bykvarter  på 
Amager kunne rumme hele tre tobaksfabrikker.



Sten nr. 15
Hvid natursten

Der er ikke langt til Sverige fra Amager. Men for de jøder som skulle smugles over Øresund 
under  besættelsen,  har  turen  været  lang,  iskold  og barsk,  og  fyldt  med stum angst  og 
længsler. Herman og Martha Grünbaum var et jødisk ægtepar som boede i Kurlandsgade, 
og takket være et velorganiseret undergrundsnetværk nåede de frelst til Sverige og kunne 
vende hjem efter krigens slutning.

På  Amager  var  modstandskampen  stærk. 
AMPA  -  Amagers  Partisaner  -  var  en 
delgruppe  af  den  kommunistiske  BOPA-
organisation og bestod ved befrielsen i 1945 
af 13 kompagnier med 2300 mand. AMPA 
var  umiskendeligt  nærværende  i 
Sundholmskvarteret og var med til  at  give 
kvarteret en følelse af stolt modstand.

Den  hvide  kvartssten  ligger  ud  for 
Kurlandsgade nr. 16, et hus som er opført til 
jødiske  enker.  Stenen  er  til  minde  om 
indsatsen  for  jøderne  og  for 
modstandskampen  på  Amager.  Den  hvide 
farve  står  for  uskyld  og  fred  og  henviser 
samtidig til “det hvide netværk”, et netværk 
af københavnske læger og sygeplejersker som hjalp jøderne med mad og husly på deres vej 
til Sverige. Hvid var også farven på busserne som i krigens sidste måneder hentede danske 
fanger hjem fra de tyske koncentrationslejre. 



Sten nr. 16
Natteliv

Sundholmskvarteret er til fest og farver, 
selvom  der  i  dag  nok  er  lidt  længere 
mellem  snapsene  end  tilfældet  var  i 
starten af det tyvende århundrede. I 1916 
kunne  kvarterets  indbyggere  en  lørdag 
aften  for  eksempel  vælge  om  de  ville 
opleve levende billeder i Merry Biografen 
på  Tingvej,  eller  om  de  hellere  ville 
afslutte  en  middag  på  Kareten  i 
Norgesgade  med  en  tur  i  det  berømte 
Sønderbros  Teater  for  at  se  den 
umådeligt  populære  folkekomedie 
Rasmines Bryllup.

Forlystelseslivet i kvarteret udviklede sig 
lystigt gennem det meste af et århundrede. Sønderbros Teater blev i 30'erne omdannet til 
det vilde forlystelsesetablissement Hollænderbyen, og i Merry kom der tone på filmene, ja, 
snart  kom  der  også  farver.  Og  selvom  den  gamle  teaterbygning  over  for  Vor  Frelsers 
Kirkegård for længst er revet ned, og Merry Biografens karakteristiske svungne tag i dag 
huser supermarkedskæden Aldi, er der stadig et farverigt aften- og natteliv på det centrale 
Amager, bare i andre og nye former. Amager Bio, en gang en af øens fire biografer, er i dag 
et  af  Københavns  førende  spillesteder  og  centralt  placeret  i  Amager  Kulturpunkt  på 
Øresundsvej.

Stenen, som er udført i varmt, mundpustet glas, er til minde om det forlystelsesliv der satte 
sit præg på kvarteret. Farverne der svinger sig sammen, repræsenterer liv, fest og glade 
dage.



Sten nr. 17
Stjernen

For enden af Stjernevej lå Stjernekroen. På Stjernekroen bænkede lokale folk sig side om 
side med støvede rejsende som kom langvejs fra.  Gennem flere hundrede år kunne man 
regne  med velfyldte  ølkrus  og  solide,  varme måltider  i  kroens  stuer.  Det  legendariske 
gæstgiveri blev anlagt i 1748 og husede en overgang landsbyen Sundbyvesters tingsted. Det 
var et sted ud over det sædvanlige, og myterne og historierne er mange. Karen Blixen skal 
have  holdt  oplæsning  på  kroen,  og  en purung Tove Ditlevsen  har  efter  sigende spillet 
dilletantteater  her.  Det  var  også på Stjernekroen at  en slemt pløret  Thorvald  Stauning 
under  valget  i  1923  skulle  have  råbt  "Slå  De  Hunde  ned!"  om  ærkefjenden, 
kommunisterne. 

Med  nye  og  hurtigere  rejsende  måtte 
krogede  landsbygader  erstattes  af  lige 
forbindelsesgader.  Stjernevej  blev  til 
Sundholmsvej  og  blev  ført  igennem  til 
den nye hovedfærdselsåre, Englandsvej. 
En  stjerne  blev  endeligt  slukket  da 
kroens murbrokker blev kørt væk for at 
danne plads for en ny tid.

Stenen,  som  er  udført  i  keramik, 
forestiller  stjernen,  og  udstikkerne  fra 
stjernens  centrum  er  det  netværk  af 
rejsende der en gang blev trukket ind på 
Stjernekroen.  Det  store  himmelrums 
matte,  grå flade står som baggrund for 
den tindrende stjerne.



Sten nr. 18
Kloakstenen

Det er hen på sommeren i 1853, og hørmen 
fra gårdenes møddinger blander sig med den 
rådne  stank  fra  de  åbne  rendestene  i  den 
fattige  Grønlandsgade,  som  den  ligger  øde 
hen  og  flimrer  i  sommervarmen.  Stilheden 
brydes nu og da af tyste stemmer og lyden af 
ligvognen som klaprer hen over den ujævne 
gadebelægning.  På  enkelte  gadedøre  har 
Københavns  magistrat  opslået  den  frygtede 
advarsel  med  store  bogstaver;  CHOLERA. 
Ingen i  kvarteret er  i  tvivl  om betydningen. 
Epidemien  lægger  hundredevis  af  mænd, 
kvinder og børn i graven hver uge.  Byen er i 
undtagelsestilstand,  og  borgere  som  ikke 
respekterer  de  kontante  karantæne-
bestemmelser, risikerer at blive skudt uden videre.

Her i  Grønlandsgade,  som nu hedder  Shetlandsgade,  mistede Anna Jacobsen både sin 
voldelige og fordrukne mand og tre af sine børn. Selv overlevede hun, i lighed med døtrene 
Esther og Rosa, og der skulle stadig findes efterkommere af familien Jacobsen i kvarteret.

Stenen forestiller  et  bemøget  kloakdæksel  og er  til  minde om en tid  hvor  manglen på 
moderne sanitet medførte tragedier som koleraepidemien i 1853.



Sten nr. 19
Aluminiumsfabrikken

Et  kæmpebrag  flænger  den  lune 
juniaften  i  1944,  og  fra  den  rygende 
bygning  for  enden  af  Skotlandsgade 
spreder  en  gruppe  mænd  sig 
skyndsomst i ly af tusmørket. Byen er 
mørkelagt, og det er let at blive hurtigt 
usynlig  når  man  kender  kvarterets 
stikveje  og  baggårde  godt.  Lige  så 
hurtigt breder rygtet sig i kvarteret fra 
mund til  mund.  Aluminiumsfabrikken 
er  saboteret!  Få  dage  senere  starter 
folkestrejken  hvor  Københavnerne  for 
første  gang  går  samlet  til  modstand 
mod besættelsesmagten.

Selvom  der  efter  sabotagen  næppe  blev  afsendt  flere  leverancer  af  aluminium  til 
værnemagtens flyproduktion i Tyskland, kom aluminiumsproduktionen på Amager hurtigt 
i gang igen i efterkrigstiden, nu under navnet Kløverblad. Fabrikken lukkede først i 1985 
som en af de sidste eksempler på sværindustri i kvarteret. 

Brostenen er modelleret over den skabelon hvormed man sprøjtemalede store forsendelser 
med årstal, adresse og nummer.



Sten nr. 20
43 gårde

Det Sundholmskvarter vi kender i dag, er præget af storbyens rytmer; Amagerbrogades 
urbane puls holder takten fra den ene side, mens Ørestadens snorlige streng vibrerer på 
den  anden.  Livet  i  Sundholmskvarteret  er  et  byliv,  med  handel,  trafik,  aktivitet, 
gadeskakter  og  høje  huse,  støj  og  hurtigt  skiftende  indtryk.  Man  orienterer  sig  efter 
klokkeslet,  busbilletter,  trafiklys,  parkeringsafgifter,  street  art,  hundetoiletter  og 
lukketider.

Men dette  billede  er  ikke  særlig  gammelt.  I 
første halvdel af 1800-tallet var det meste af 
kvarteret  stort  set  dækket  af  kålmarker,  og 
livet  her  var  husmandens  nøjsomme 
tilværelse.   Et  slidsomt  liv  i  en  rolig  rytme 
afstemt  efter  naturens  betingelser.  Man 
orienterede sig efter solopgang og solnedgang, 
vinter,  vår,  sommer  og  høst,  vejrets  luner, 
oksens  trækkraft  og  jordens  frugtbarhed. 
Flisen forestiller et kort over de 43 gårde og 
husmandssteder  der  lå  i  landsbyen 
Sundbyvester  omkring  1840,  midt  i  det 
endeløse hav af kål. 

Flisen, som er udført i jern indstøbt i beton, minder om hvordan steder som landsbyen 
Sundbyvester, i dag omkranset af Tingvej og Englandsvej, er i konstant udvikling, altid på 
vej til at blive til noget andet.



Sten nr. 21
Sletteskønhed

Amager,  den  flade,  grønne  ø  mellem 
Skåne  og  Sjælland,  har  aldrig  været 
rigtig  elsket  af  Københavnerne  som 
uden videre brugte øen til losseplads og 
betragtede  dens  indbyggere  som 
udannede  bønder  af  social  lavstatus. 
Kun få kunstnere har besunget øen, og 
når det er sket, har det ofte været med 
en  vis  skepsis,  som  når  August 
Bournonville i  Livjægerne på Amager 
(1871)  rynker  på  næsen  ad  "samme 
ensformighed,  uoverskuelige  kålhaver" 
og tilføjer at  "ingen turist  er  fristet  til 
denne  rejse".  Heller  ikke  H.  C. 
Andersen  havde  meget  til  overs  for 
stedet og udtalte at ”Jeg sætter ikke mine Been dér”. Det gjorde han nu alligevel i  den 
syrede kunstnerroman  Fodreise fra Holmens Kanal til  Østpynten af Amager i  Aarene 
1828 og 1829. 

En undtagelse er Johanne Luise Heiberg (1812-1890) som i den populære vaudeville  En 
Søndag  på  Amager (1848)  dvælede  ved  ”denne  sletteskønhed” med  sin  ”mageløse 
himmelhvælving”. Måske har hun stået netop der hvor stenen ligger og nydt udsigten over 
Amagers vidtstrakte, åbne slette under den store himmel.

Figuren i stenen er en klassisk lediggænger som har tid til at nyde det vi andre har tendens 
til at overse.


