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På kortet over Amagerbro for 1811-1855 ses forneden matr.nr. 8, som 
senere blev til matr.nr. 7, hvor Syven og Sønderbro Teater kom til at ligge. 
Illustration: Historiske kort på nettet: hkpn.gst.dk

SØNDERBRO TEATER
En del af amagernes teaterliv

Hvor gik amagerkanerne hen, når de gik ud? For rigtigt mange var det 
beværtninger, etablissementer og kroer, der lå på vejstrækningen fra Chri-
stianshavn til Amager. Det var den lige vej – den eneste vej – for Amagers 
bønder, husmænd, grønthandlere, gartnerne og andet godtfolk efter et besøg til 
staden for at komme hjem til øen. Langs det, der nu hedder Amagerbrogade, 
dukkede efterhånden små lystige steder op, nogle lå på demarkationsarea-
lerne, som havde været en del af forsvaret af København med en ubebygget 
zone uden om hovedstaden. 
På arkivet er der en del materiale om Sønderbro Teater og andre forlystel-
sessteder. Det er blev gemt – noget i 100 år - og senere givet som en del af 
Tårnbys underholdningshistorie.
I dette Glemmer Du ser vi nærmere på aktiviteterne på matr.nr. 7 af Ama-
gerbro, hvor Sønderbro Teater fik til huse. Gennem erindringsbidder og avis-
artikler får vi et indblik i livet på teatret. 
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INGENMANDSLAND
Det hele startede som en ejen-
dom, der lå på matrikel num-
mer 7 af Amagerbro kvarter. 
På kortet, der dækkede perio-
den 1811-1855, hed matriklen 
nummer 8. I realregistret for 
Amagerbro Kvarter fra 1865 
har grunden fået nyt num-
mer og betegnes som mart.
nr. 7 – et hus uden for Ama-
ger Port, kaldet Fortunen. I 
mange kilder står det også 
som Amagerbro 16.

Det, at matriklen lå på Ama-
gerbro, var i sig selv lidt spe-
cielt, fordi området hørte til 
forsvarszonen omkring Kø-
benhavn. Den blev oprettet 
i 1661 og havde en afstand af 
et kanons. Det var normalt 
ikke matrikuleret, dvs. delt op 
i matrikler, som kunne ejes af 
nogen. Efterhånden kom der 
undtagelser og på dem kunne 
der bygges. I starten ikke andet 
end ”midlerti dige” toetagers 
bindingsværksbygninger, der 
hurtigt kunne væltes igen, hvis 
en krig brød ud, så området 
kunne bruges til at forsvare 
København. Demarkations-
linjen blev bevaret længe 
efter, militæret reelt kunne 
forsvare hovedstaden fra den 

afstand. Allerede med den 
engelske terrorbombning af 
civilbefolkningen fra vandet  
i 1807 var det bevist, at om-
rådet ikke gjorde en militær 
forskel. Kanonernes tekno-
logi var bedre end afstanden, 
som demarkationsområdet 
gav. De kunne uden proble-
mer beskyde København.

Demarkationsbestemmel sen 
mod Amager var densidste, der 
forsvandt, og blev først ophæ-
vet i 1909.

Det ubebyggede område 
rundt om hovedstaden var 
også grænsen for handel i Kø-
benhavn, hvor de forskellige 
porte, bomhuse og bomme 
opkrævede afgifter. Således 
var dette oprindeligt et ingen-
mandsland mellem Christi-
anshavn og den gamle Tårnby 
Sognekommune.

FRA SUNDBYVESTER
Da området begyndte at bli-
ve delt ud på matrikler, kom 
kvarteret til at hedde Ama-
gerbro. Fra den 24. november 
1788 var det Mathias Howitz, 
der ejede grunden, hvor Søn-
derbro Teater senere kunne 
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opføres. Det er ikke for at 
gennemgå hele ejerhistorien, 
men netop denne ejer kan let 
genfindes i andre kilder på 
grund af hans lidt specielle ef-
ternavn. Han kan således fin-
des i den første folketælling 
fra Tårnby Sogn i 1787, hvor 
han boede sammen med sin 
kone og to børn. Han omta-
les som kromand i Sundbyve-
ster – nemlig af Stjernekroen 
på Tingvej. Mathias Howitz 
ejede ejendommen på Ama-
gerbro 16 indtil 1824.

Herefter ejede og beboede 
den samme familie matriklen 
fra 1824 indtil næste ejer, men 
desværre hed familien Niel-
sen og er langt sværere at fin-
de i arkivalierne. I 1870 blev 
ejeren urtekræmmer Niels Pe-
ter Jensen. Han boede i øvrigt 
selv i stueetagen – helt indtil 
han blev frameldt adressen, 
ifølge Politiets Registerblade den 
1. november 1897. 

Egentlig har der ikke været 
mange ejere af matriklen, til 

Amagerbro og Sundbyerne var en blanding af land og by. Selv på Holm-
blads ejendom overfor Sønderbro Teater var der i 1900 en hønsegård. 
Her fodres hønsene. Selvom det var midt i den begyndende by, var der 
stadigvæk dyrehold.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6552
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gengæld har der været mange 
flere beboere i ejendommen, 
da der som oftest boede flere 
familier med forskellige er-
hverv f.eks. urtekræmmer, 
slagter og høker. Senere holdt 
værtshusholdere og restaura-
tører til på matrikel nr. 7.

SYVEN
Navnet på udskænkningsste-
det er sikkert opstået af ma-
trikelnummeret. Ejendom-
men kan derimod godt have 

beholdt sit navn, Fortunen, 
da værtshuset ikke var ejerens 
beskæftigelse. Hvorom alting 
er, så hed værtshuset Syven, 
mens Søren Nielsen stod for 
beværtningen. Han havde alt-
så lejet sig ind i ejendommen. 
Hans førstefødte Anne Ma-
rie fra september 1883 blev 
registreret på adressen Ama-
gerbro 16. Da datteren Ellen 
blev døbt i januar 1889, var 
familien flyttet til Sundbyve-
ster i Dannebrogsgade – nu-
værende Norgesgade. 

Søren Nielsen og hans kone Helene C.L. Nielsen fotograferet i 1890. 
Desværre er fotografierne ret medtaget. Billederne er noget af det første 
arkivet har registreret. Hvordan de er havnet i et fotoalbum fra familierne 
i Rågårdsstræde i Sundbyvester, vides ikke.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B205 og B206
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Det var dog stadig Søren Niel-
sen, der drev værtshuset Syven.

Værtshusparrets fine portræt-
ter havnede i et gammelt al-
bum fra en Tårnby-familie fra 
Rågårdsstræde, som lå om-
trent, hvor Peder Lykkes Vej 
løber fra Englandsvej og til 
Tingvej. Da Søren Nielsen var 
fra Hestehave i Københavns 
Amt og hans kone Helene Kir-
stine Ludovika Dysten Diesen 
Kirketerp var fra Ålborg har 

de næppe været beslægtet med 
dem. Der må have været en 
anden forbindelse med fami-
lien i landsbyen Sundbyvester 
i Tårnby.

Ifølge Christian Nicolaisen 
værk om Amagers Historie 
udgivet fra 1907 til 1915 fik 
Syven i midten af 1880erne en 
scene i haven. Her blev på lune 
sommeraftener underholdt 
med småstykker og sang.
Avisanmeldelser tyder på, at 

På postkortet fra 1908 ses en del af Alhambra med Cyklistpavillonen – 
endnu et af tidens forlystelsessteder på Amager. Det lå ved Sundbyvester 
Plads. Stedet blev brugt som kulisse til en filmatisering fra 1911 af en 
Herman Bangs noveller. Cyklistpavillonen fra 1903 var ligesom Sønder-
bro Teater opført af Sophus Falck.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8041
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værtshuset var populært. I 
Amager Avis i 1891, som fin-
des på arkivet, beskrives ste-
det med begejstrede tilskuere: 
”I Syvens hyggelige, lille kon-
certhave, samles hver aften et 
talrigt publikum, der på det 
livligste applauderer de for-
skellige numre, der gives.” På 
det tidspunkt har der altså alle-
rede været optræden på stedet.
Mere malende beskrives om-
givelserne i Dagbladet Køben-
havn i 1891 af Herman Bang, 
så man må formode, han selv 
har været forbi. ”Man ser kun 
fra gaden eller vejen et lille 
hus, ret en ægte knejpe. Går 
man ind, er der kun to stuer 
– lave, mørke små rum, hvor 
Amager får sig et slag kort til 
en sort.” Allerede her nævner 
Herman Bang, at Syven har et 
lille teater – en scene.
Som journalist skrev den 
kendte forfatter foruden re-
porter og anmeldelser – også 
om sommerfornøjelser, cir-
kus og morskabsteatre. 

Søren Nielsen må have tjent 
ganske pænt på Syven, for i 
1891 købte han Amagerbro 
1. Succesen må have givet an-
dre mod på det, jævnfør Chr. 
Nicolaisens Amager Histo-

rie, så gik også Røde Kro på 
den nuværende Øresundsvej 
og Stjernekroen på Tingvej i 
gang med scenestykker i den 
underholdende genre. Det 
skal nævnes, at Nicolaisen 
ikke altid var så nøjagtig, men 
hans værk forsøgte også at 
dække utroligt meget.

VENNELYST
Amagerbro 1 lå på den mod-
satte side og helt i starten af 
gadeforløbet. Værtshusholder 
Søren Nielsen havde købt den 
grund, hvor han skulle etable-
re et helt nyt forlystelsessted. 
Der havde ikke tidligere væ-
ret udskænkning eller under-
holdning på matrikel nr. 22, 
men det blev der lavet om på. 
Det nye sted kom til at hedde 
Vennelyst Varieté. 

Den første sæson starter med 
koncert og varieté fra den 13. 
maj 1892. En enkelt forestil-
ling hed ”På grænsen til Ama-
ger” og var fra 1899, men el-
lers ser titlerne ikke ud til at 
til trække publikum fra øen.
Da etablissementet fik nyt 
navn omkring 1913 til White 
Star, var der heller ingen lo-
kale islæt i titlerne. 
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Der kan selvfølgelig godt 
være varieténumre om Ama-
ger eller møntet på øens bebo-
ere i selve forestillingen, men 
forestillingers titler skulle 
åbenbart ikke sælge billetter 
til øens teatergængere.

Desværre varede fornøjelsen 
for Søren Nielsen ikke længe. 
Han døde allerede den 13. ja-
nuar 1894 af en hjertesygdom, 

som der står i kirkebogen. 
Hans kone solgte Vennelyst 
kort efter.

EN NY  
VÆRTSHUSHOLDER 
Anders Johan Henriksen blev 
den nye lejer af værtshuset Sy-
ven, efter et par andre gæstgi-
vere. Hvor Hans Jørgen Jensen 
drev Syven fra den 1. maj 1892 

Der var andre forlystelsessteder end Syven blandt andet Vennelyst 
Varieté, som lå på den anden side af Amagerbrogade. Motivet her blev 
sendt som postkort i anledning af en 5-års fødselsdag for den senere 
handelsgartner Hans Plambech fra Tømmerup sendt af hans kusine, 
tante og onkel. Det vides ikke, om det er sendt, fordi familierne ofte 
kom dér, eller måske bare kendte stedet, fordi de kørte forbi med grønt 
til København. Dateret 1908.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B9028
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og præcis to år frem. Det kan 
ses af Politiets Registerblade over, 
hvem der boede på adressen. 
I maj 1895 er det en M. Chri-
stiansen, der indrykker en an-
nonce om musik i koncertha-
ven om søndagen.
Anders Henriksen flyttede til 
Amagerbro 16 og blev værts-
husholder i Syven fra den 1. 
november 1895. Han må have 
tjent ganske godt på værtshu-
set med den lille baghavescene 
med forskellige optrædener, 

han blev nemlig ejeren af skø-
det på Syven i starten af 1897. 
Snart ser et nyt og større even-
tyr dagens lys. 

PÅ CHRISTIANSHAVN
Anders Henriksens forret-
ningsliv var godt i gang, da 
han allerede før 1895 var 
værtshusholder i Torvegade 
i forhusets kælder ifølge fol-
ketællingen for København 
fra 1885. Her boede han med 

Der var mange små etablissementer, hvor amagerkanerne kunne slå sig 
ned på turen fra hovedstaden og hjem til Amager. På Amagerbro lå Bon 
Esperance tæt ved Sønderbro Teater. Her fotograferet med personale og 
kunder i 1905, men stedet var meget ældre. Stedet er sikkert fotograferet, 
da en ny værtshusholder overtager.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8325



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
| N

U
M

M
E

R
 3 | JU

L
I / AU

G
U

ST
 2020

11

sin kone Johanne Marie Jep-
pesen og en logerende. Hans 
kone døde imidlertid den 25. 
december 1886 af lungebe-
tændelse, og det har nok ikke 
hjulpet, at de boede i en kæl-
der, selvom de nu var flyttet 
til Strandgade 46. Det kan 
undre lidt, at de to – da han 
var 32 år og hun var 33 år – 
ingen børn havde. Det kan ses 
ved den ekstraordinære folke-
tælling, der blev foretaget i 
København i 1885. Så måske 
havde hun været syg længe.
Lidt pudsigt så hed Anders 
Henriksens næste hustru også 
Johanne Marie.

Den 22. september 1887 fødte 
Johanne Marie Christensen, 
gift med værtshusholder An-
ders Henriksen 11 dage tidli-
gere, en datter. Den lille pige 
døde dagen efter, da hun hav-
de problemer med at trække 
vejret. Hvis hun ikke var for 
tidligt født, må Anders Hen-
riksen have gjort den 21-årige 
Johanne Marie Christensen 
gravid ganske kort tid efter, 
hans kone var død. Den ny-
fødte fik også navnet Johanne 
Marie – enten efter moderen 
eller den afdøde kone – som 
var kutyme også på Amager. 

I dette tilfælde gjorde det in-
gen forskel – begge Anders 
Henriksens koner havde som 
nævnt de samme fornavne.
I alt fik Anders Henriksen og 
Johanne Marie i deres ægte-
skab fem børn – foruden to 
der døde kort efter fødslen. 
Siden Politiets Registrerbla-
de blev påbegyndt i 1890 og 
indtil 1895, kan familien ses 
i Strandgade 46 i kælderen. 
Det var her, familien blev ud-
videt og formuen blev skabt 
til at købe skødet på matr.nr. 
7 af Amagerbro.

OPKØB PÅ  
AMAGERBRO
Café Syvens indtjening må 
have været god, for Anders 
Henriksen investerede også 
i nabogrunden. Den 29. april 
1901 købte restauratør A. P. 
Henriksen nabogrunden matr.
nr. 6 af Amagerbro jævnfør 
Realregistret. Adressen var 
Amagerbro 14. Det blev dog 
allerede annonceret i avisen 
København den 24. maj 1900: 
”Syvens indehaver, direktør 
A. Henriksen, har i går købt 
naboetablissementet Bon 
Espe  rance for en købesum af 
75.000 kr. af enkefru Specht. 
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Overdragelsen sker 11. juni. 
På den store grund, der med 
Syven har 141 alene gadefa-
cade, agter hr. Henriksen til 
næste år at berede Amagerne 
store overraskelser.”

Det var enken efter slagterme-
ster Specht, der blev ejeren fra 
1878, der solgte til Henriksen. 
Ida Constancia Specht blev 
enke allerede i 1877, og Niels 
Peter Heinrich Vilhelm Specht 
blev begravet den 18. novem-
ber samme år på Vor Frelsers 
Kirkegård på Amagerbrogade.
Efter faderens død var det en 
19-årig søn, Martin Sofus Ju-
lius Specht, der var slagterme-
ster. Forretningen lå dog ikke 
på Amagerbro, men ved Niko-
laj Tårn, som nævnt i folketæl-
lingen fra både 1885 og 1890. 
Her var en række slagterboder 
og -butikker, som medførte, 
at Nikolaj Plads dengang blev 
omtalt som ”Maven”. 
Uvist af hvilken årsag endte 
Ida Specht på Sundholm i 
1911, og hun døde der den 21. 
maj 1920 79 år gammel.

Allerede den 14. august 1888 
må borgere i Tårnby være be-
kendte med Bon Esperance 
[Det gode håb. Red.] Da en 

opfordring blev trykt i Social-
Demokraten:
”Grønthandelen på Christi-
anshavns Torv. Hus- og ha-
veejere på Amager opfordres 
til at underskrive et andra-
gende til Københavns Kom-
munalbestyrelse om at bibe-
holde pladsen til den mindre 
handel med grøntsager som 
hidtil på Christianshavns 
Torv. Andragendet ligger til 
underskrift på Amagervej 25, 
Bonne Esperance.” 
Mange af de handlende med 
smågrønt fra Sundbyøster og 
Sundbyvester gik hver dag 
forbi værtshusene for at af-
sætte deres friske grøntsager 
til københavnerne.

Da Henriksen købte Ama-
gerbro 14, var der altså alle-
rede en veletableret café med 
have, hvor der hver aften var 
koncert af to første klasses 
musikere. Også Syven rekla-
merede med musik hver af-
ten. Det kan læses i avisen 
København fra 1900 og 1901, 
hvor de to værtshuse begge 
havde annoncer i. En rekla-
mekrig, der kan følges helt 
tilbage til 1890erne i aviser-
ne fra dengang. Den 13. juli 
1901 blev underholdningen 
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i Syven kaldt varieté – for-
mentlig Henriksens omtalte 
store overraskelse.

Med nyerhvervelsen flyttede 
Anders Henriksen og hans fa-
milie til Amagerbrogade 2, og 
boede derefter ikke længere i 
forbindelse med etablissemen-
tet. Så ved folketællingen i 
1901 havde familien ikke læn-
gere ophold på matrikel num-
mer 7, men boede i matr.nr. 6.

BRANDEN 
Natten mellem den 17. og 18. 
januar 1902 brændte en del af 
Københavns Trælasthandels 
tømmerlager, der også lå på 
adressen Amagerbro 14. Det 
var et skue, der kunne ses 
langt væk. Tømmeret brændte 
godt. Det var således nærme-
ste nabo til Café Syven, der 
mistede nogle udbygninger og 
lysthuse samt den lille varieté-
sal til flammerne, inden ilden 

Syven og Sønderbro Teater blev begge ejet af Anders Henriksen. På 
billedet ses indgangen fra Amagerbrogade indtil Sønderbro Teater med 
smedejernsporten, som den så ud allerede fra 1902. Med opførslen af eta-
geejendommen foran teatret blev der indgang fra den nuværende Anders 
Henriksens Gade. Postkort fra omkring 1902-1905. Postkortet udlånt af 
Jørgen Aamand.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8236
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Nogle af de populære viser blev udgivet med tekst og noter eksempelvis 
Mine Egen Mor fra Dyden og Lasten, som sommerrevyen fra 1911.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, fra A67
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blev slukket. Det skrives der 
meget om i datidens aviser, 
ligesom det også beskrives at 
der var travlt med at beværte 
de mange tilskuere til branden 
med øl.

Den allerede annoncerede va-
rieté-overraskelse i 1901 fik et 
yderligere skub af branden, og 
Anders Henriksen gik i gang 
med sit nye og større projekt – 
Sønderbro Teater.

SØNDERBRO TEATER
I almindelige erindringer er 
der mange værdifulde oplys-
ninger at hente - ikke kun om 
den enkeltes liv, men også om 
ting, som mange andre op-
levede. Peter Vilhelm Chri-
stensen boede som barn med 
sin familie på Christianshavn, 
han har berettet til Køben-
havns Stadsarkiv: 
“... mor som barn boede i Ka-
strup, hun havde set Christi-
ansborg Slot brænde. Men jeg 
oplevede også en stor brand. 
Det var en nat, at en stor tøm-
merplads brændte. Det var her, 
Sønderbro Teater blev bygget 
af den senere kendte rednings-
falck, som var entreprenør, 
der byggede det. Teatret blev 

åbnet den 29. november 1902 
– på min 5-års fødselsdag.”
I erindringen hentydes til, at 
Sophus Falck stod for selve 
byggeriet af teatret. Hvilket 
også bekræftet af andre kil-
der, blandt andet en lille kø-
benhavnsk dagsavis Samfundet 
fra den 12. juni 1902. Bygge-
riet blev udført i en moderne 
jernkonstruktion, hvor vægge 
og loft var lavet af “expan-
ded metal” med et lag af filt 
og kalkpuds. Udover hur-
tigheden hvormed bygnin-
gen kunne rejses – metoden 
stammede fra USA, så skulle 
det også give bygningen en 
fortrinlig akustik. 
I haven, hvor Syvens tidli-
gere koncerter blev afholdt, 
blev opført en promenade-
park med buffet, så teatrets 
gæster kunne bespises i pau-
serne. Både hovedindgan-
gen fra Amagerbrogade med 
smedejernsporten og sideind-
gangen fra Norgesgade skulle 
præsentere teatret. Hele byg-
geriet og rammerne var sat til 
at koste 150.000 kr.

REPERTOIRE
Igennem teatrets historie var 
der indimellem mange ud-



Scenefotografi fra Sønderbro Teater fra 1904.
Fotograf: Peter Elfelt
Foto: Københavns Museum, 56949
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skiftninger af direktørerne, 
der stod for selve produktio-
nerne på teatret. Direktøren 
kunne desuden godt have 
planlagt en sæson uden selv 
at være ansat længere. Ud over 
teaterejer Anders Henriksen 
og en teaterdirektør var der 
også inspektører, der varetog 
den daglige drift.
Der var en stadig konflikt mel-
lem, hvad ejeren Anders Hen-
riksen ønskede teatrets profil 
skulle være, og hvad direktø-
ren ønskede. Teaterejeren ville 
have, Sønderbro skulle være et 
fint teater med seriøse stykker 
ligesom især Nørrebro Teater. 
Hvorimod direktørerne ville 
have revyer og en Amager-
vinkel, som tiltrak publikum 
fra hele Amager.

På Sønderbro Teater var 
der mange henvisninger til 
Amager i både stykkernes og 
sangenes navne. I 1902 Ama-
gerslægter, i 1922 Amagermor, 
i 1926 Amagerkaneren, i 1927 
Amager og Jorden rundt. 
Ligesom sangene kunne være 
med lokale strejf – f.eks. Den 
lille Ama’rø fra stykket Fra Ab-
salon til Hamlet fra det første 
år – den blev sunget af Oscar 
Stribolt. Derudover var der 

titler der handlede om stor-
bylivet og de gamle huse.
I Aftenbladet fra den 9. septem-
ber 1907 var der en del kritik 
af programmet, indtil da hav-
de der været meget revyteater. 
Man mente, at den nye direk-
tør Victor Wolffs kunne sikre 
succesen med en god vise, en 
snes letpåklædte unge kvinder 
og en flot dekoration.
Så tidligt som den 29. janu-
ar 1903 var der også en kri-
tisk røst i avisen København 
– underskrevet H.B. som 
formentlig er Herman Bang – 
over for revyen. Der blev an-
befalet folkekomedier i stedet 
og gerne franske.

STATISTER
Fra scenelivet som dreng for-
tæller Poul Mortensen, som 
blev født i 1896 på Amager-
gade på Christianshavn. Han 
havde hjulpet en ven med at 
komme hjem efter en dren-
geslåskamp, Poul selv var 
ikke med. Han skelede kraf-
tigt på det ene øje.
Poul beskrev det i en erindring til 
Københavns Stadsarkiv: 
Som tak skaffede han mig 
plads som bølgedreng på 
det gamle Sønderbro Tea-
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ter, hvor han selv var ansat. 
Det blev en helt ny verden 
for mig. Personalet bestod 
dengang af så kendte navne 
som Olga Svendsen, Schiøler 
Linck [Valdemar Thorwald 
Schiøler Linck, red.] og Jør-
gen Lund [Niels Peter Jørgen 
Petersen, red.]. 
Kaptajn Grants Børn, skuespil-
lerne Olga Svendsen og Carl 
Hinz var kommandantparret 
på et fort i Sydamerika. Efter 
Olga Svendsens entré med en 
vise, trådte jeg frem som den 
største af 14 drenge. Med et 
gevær ved kind sang jeg føl-
gende strofe: 

Se jeg kan ramme
 centrum i en snup, 

med mit gevær, 
for jeg er en knop. 

Publikum jublede som besatte, 
det faldt mig senere ind, at det 
var min påståede skydefær-
dighed i forbindelse med min 
øjenskavank, som fremkaldte 
bifaldet, og det tog jo unægte-
lig lidt af succesen. 
Olga Svendsen havde en aften 
majet sig ud som en gammel 
kælling, hvad der vist også var 
i overensstemmelse med rol-
lens natur. Regissøren skældte 

hende hæder og ære fra og 
sluttede med denne salve: 
”Hvis det sker en gang til, har 
De deres afsked”. Han sagde 
De til skuespillerne!

Poul Mortensen skrev videre i 
sine erinderinger:
En anden lidt sørgmunter 
episode. Jørgen Lund kom en 
aften ned af gangen, hvor vi 
drenge stod. Han kom hen til 
mig og sagde: ”Du ser ud til 
at være nogenlunde begavet”. 
Jeg kroede mig naturligvis, 
han var jo mit store idol. ”Kan 
du gå hen til en pantelåner i 
Reberbanegade med denne 
pakke og hilse fra skuespiller 
Jørgen Lund. Du skal have 3 
kr., men vil han ikke give det, 
må du tage, hvad du kan få”. 
Jeg stormede hen i Reberba-
negade og afleverede pakken. 
Pantelåneren åbnede pakken. 
Den indeholdt et sæt gammelt 
undertøj. Han kikkede lidt 
over brillerne og sagde: ”Du 
kan hilse skuespiller Jørgen 
Lund, at du kan få 1,50 kr.”. 
Nå, jeg havde jo fået besked, 
og gik tilbage til teatret. Jeg 
traf Jørgen Lund i en gardero-
be på første sal sammen med 
nogle søde unge skuespiller-
inder. Jeg afleverede beskeden 
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samt de 1,50 kr. Han så lidt 
skuffet ud: ”Men her har du 
en 25 øre.” Det var til mig. Og 
henvendt til damerne: ”Nu har 
far fået penge igen, vil I have 
kaffe piger”. Han var festlig 
Jørgen Lund.
En fortælling, der både siger 
noget om den komik Sønder-
bro Teater ønskede og om li-
vet på teatret i det hele taget. 
Datidens brug af pantelåne-
re, når der var et umiddelbart 
behov, var heller ikke ukendt 

for perioden. Mere usædvan-
ligt var det, at han havde un-
dertøj. Det var i begyndelsen 
af 1900-tallet langt fra alle 
forundt.

MADENS ANSATTE
Da Henriksen netop havde 
overtaget Café Syven i 1895, 
var Joseph Berg, som var født 
i 1882, lige blevet ansat. “Hver 
søndag kom jeg her som med-
hjælper ved buffeten. Jeg var 

Sønderbro Teater med udendørs caféborde med et kig til soklen, hvor 
teaterløven af beton Thor tog imod publikum. På billedet kan kun soklen 
skimtes. Postkortet er fra omkring 1902-1905. Stillet til rådighed af Jør-
gen Aamand. Ligesom de andre viste billeder af teatret, er dette også kun 
af bygningen og uden publikum.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8235
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fadølsskænker og bare 13 år.” 
Hans far var anden mester på 
Holmblads oliemølle på det 
nuværende Prags Boulevard, 
hans farfar var på Røde Mølle.
I Politiets Registerblade, som var 
den måde København prøve-
de at holde styr på borgerne, 
hører Sundbyerne ikke til før 
1902, hvor den unge kommu-
ne blev indlemmet i hovedsta-
den. Derfor kan Joseph Bergs 
bopæl på det tidspunkt ikke 
ses. Til gengæld kan det ses, at 

han senere, som en del af sit 
erhvervsliv, blev kelner.

DE UNGE PIGER
Når man ser i Politiets Regi-
sterblade, som fungerede som 
ekstra folketællinger af ho-
vedstadens mylder af menne-
sker.  De boede og arbejdede 
i København, men kom fra 
hele landet. Det ses, at mange 
af de ansatte ved teatret var 
ugifte kvinder. Ingen mænd 

Der hørte en restaurant til Sønderbro Teater. Postkortet er farvelagt og 
fotograferet omkring 1905. Ved indgangen under uret annoncerer skilte 
i vinduerne, at det er en café, billard og musik om aftenen. På facaden til 
højre ses at telefonen var Amager 1 og der reklameres med sommerre-
vyen Frk. Forår.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B8234
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er registreret som arbejden-
de og boende på Sønderbro 
Teater. Nogle som tjeneste-
piger hos teaterejeren, andre 
hos restauratøren Larsen og 
de fleste dog uden nærmere 
præcisering, men kun med en 
adresse. Af disse mange pi-
ger klarede nogle kun at have 
pladsen i én måned, flertal-
let i et halvt år og meget få 
ét år – kun to vendte tilbage. 
Om det var særligt hårdt at 
arbejde som tjenestepige her 
vides ikke. En del af pigerne 

har nok arbejdet med at lave 
mad til restauranten, da deres 
pladser – både før og efter de-
res ansættelse ved teatret – er 
på andre spisesteder. Ingen 
af pigerne stammer fra Ama-
ger – næsten alle kommer fra 
landet og nogle få fra Sverige. 
Foruden tyende er der op-
ført en smørrebrødsjomfru, 
en kogejomfru og en buffist, 
men ikke samtidigt. 

Det skal også huskes, at der 
skulle bruges flere piger til 

Vejen mellem de to bydele Amagerbro og Christianshavn over forbindel-
sesleddet Knippelsbro med sporvognene. Når der var premiere på et nyt 
teaterstykke, fik teaterejeren Anders Henriksen sat ekstra vogne på til sit 
publikum. Postkort fra omkring 1910.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, B6589
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at lave maden og hjælpe med 
rengøringen i Syven. I folke-
tællingen 1901 var der hos 
husejer og værtshusholder 
Henriksen tre tjenestepiger og 
to mænd – den ene buffist og 
den anden arbejdsmand. For-
uden boede en familie Mad-
sen på fire – det vides ikke 
om, de også arbejdede for 
Henriksen, men der er en vis 
sandsynlighed, da der ikke er 
angivet en anden arbejdsgiver. 
Hos værtshusholder Larsen 
var der to piger – én ved hus-
gerning og én tjenestepige.

I Politiets Registerblade ses der 
desuden en syerske ansat af to 
omgange – først i en måned, 
derefter i et halvt år i perio-
den 1913 til 1914. Måske til at 
hjælpe med at sy kostumer, 
mens de boede på adressen.

TEATRETS  
PUBLIKUM
At publikum var bredt sam-
mensat, ses af en rørende 
beretning fra Københavns 
Stadsarkiv, hvor den ny-
konfirmerede pige, Augusta 

Teatersalen set hen mod scenen, hvor logerne, balkonerne samt både 
første og anden parket var fyldt med publikum. Salens udsmykning og 
indretning fremgår tydeligt af tegningen.
Foto: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, A67
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I starten af Første Verdenskrig var stykket Den Røde Streg på plakaten. 
Stykket var delt op i fire afdelingen, hvor den sidste del havde dekoratio-
ner fra Saltholm. I stykket indgik blandt andet kvindelige fodboldspil-
lere. Det viser fint, hvordan alting kunne blandes sammen for at fange 
publikum.
Illustration: Tårnby Stads- og Lokalarkiv, A67

Andersen fra Hessensgade, 
tiggede penge til en billet af 
sine forældre, så hun kunne 
komme i Sønderbro Teater. 
Hendes pengegaver fra kon-
firmationen inddragede for-
ældrene til det almindelige 
hushold, men hun fik dog til 
en billet til fornøjelsesteatret. 
Året var 1907. Augusta fortal-
te i sin beretning om megen 
fattigdom i hjemmet – mest 
på grund af forældrenes brug 
af penge på brændevin, så for 

hende betød teaterturen et af-
bræk i en trist hverdag.
De varierende billetpriser for-
skellige steder i salen har givet 
mange flere en chance for en 
aften med lidt adspredelse. 
Publikum som Augusta har 
selvfølgelig ikke kunne bære 
økonomien for Sønderbro Te-
ater, der skulle anderledes kø-
beglade personer til – særligt 
i pauserne skulle der omsættes 
mad og drikke fra teatret. Stor 
variation inden for det enkelte 
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stykke, så der var noget for en-
hver smag, var en anden måde 
skabe et stort og bredt publi-
kum. Der blev både satset på 
det brede københavnske pub-
likum, men også på det sær-
lige amagerske publikum med 
de mange referencer til øen og 
dets historie.

En anden lille sød historie 
handler om Vera Bergquist, 

der blev født i 1900. Hendes 
far var skomager på en fabrik. 
Da hun læste sin første bog 
Kaptajn Grants Børn helt selv, fik 
hun lov til at se forestillingen 
på Sønderbro Teater – billet-
ten kostede 35 øre. Hun boede 
flere steder med sin familie, 
men på det tidspunkt boede 
hun i Hallandsgade. Her blev 
turen i teatret brugt som be-
lønning. Stykket Kaptajn Grants 

RASMINES BRYLLUP
Lokalavisen Amager Borgerven beretter fredag den 10. 
november 1916, at fire dage tidligere, mandag den 6. no-
vember, var der gået ild i Sønderbro Teaters møbelmagasin. 
En kortslutning havde formentlig været årsagen. Det var 
teaterejer Henriksen selv, der opdagede branden og fik 
fat i brandvæsenet der slukkede ilden. Lokalavisen slutter 
notitsen med:

”Men alle Rasmines møbler brændte, så hun var lige ved ikke at kunne 
holde bryllup. I en fart fik man nye skrabet sammen, og aftenforestill-
ingen var reddet.”

Da Rasmines Bryllup senere, i 1935, blev filmatiseret, blev 
lystspillet igen omarbejdet, og det amagerkanske blev pillet 
ud, og handlingen gjort mere alment dansk.  
Forestillingen var Sønderbro Teaters absolut mest populære 
og havde hele 412 opførelser i træk ifølge avisen København 
fra den 22. november 1927. Anledningen for artiklen var 
teatret 25-års jubilæum, hvor den daværende direktør Kai 
Paaske giver et interview og et historisk ris.



26

SØ
ND

ER
BR

O 
TE

AT
ER

Børn blev sat op første gang på 
Sønderbro Teater inden 1906, 
så hun må have været hurtig til 
at lære at læse.
Hun har også skrevet sin erin-
dring til Københavns Stadsar-
kiv i forbindelse med en ind-
samling i 1969.

Ellen Jensen blev født i 1906 
på Christianshavn, hun bo-
ede flere steder gennem hen-
des barn- og ungdom, hvor 
hun fortæller i en erindring 
til Københavns Stadsarkiv 

om sit, efter eget udsagn, 
spændende ungdomsliv: 
Da jeg var ung pige i 1924, 
var der på Amager mange 
hyggelige steder for de unge. 
Der var den dejlige have til 
White Star, Alhambra, Ka-
struplund, Sønderbro Teater 
og meget mere, som hørte 
med til Amagers kultur, 
hvor de unge kunne komme 
og more sig – ja, og danse i 
Slæven. Da var det dejligt at 
være ung på Amager.

Varieté Hollænderbyen efter Sønderbro Teater var ophørt. Det varede 
ikke længe før end de lave bygninger måtte lade livet for nye boliger til 
den voksende befolkning på Sønderbro. Fotograferet omkring 1958-1960.
Fotografen: Ubekendt
Foto: Københavns Museum, 22133



G
L

E
M

M
E

R
 D

U
| N

U
M

M
E

R
 3 | JU

L
I / AU

G
U

ST
 2020

27

ENDEN
Det populære Sønderbro Tea-
ter havde oplevet mange suc-
ceser siden starten i 1902. De 
mange indslag, som passede 
til publikummet på Amager, 
tjente deres formål. 
Sønderbro og Amagerbro 
var under forandring. De fle-
ste landbrugsejendomme og 
gartnerier forsvandt efterhån-
den. Bebyggelsen blev tættere. 
Teaterejer Anders Henriksen 
solgte grunden, hvor værts-
huset Syven lå. Det var i 1916-
1917, og en ejendom blev op-
ført i stedet. Bebyggelsen stod 
helt færdig i 1921, hvor der åb-
nede en stor ny restaurant. 

Også på andre områder var 
der ændringer undervejs. Un-

derholdningen gennem radio-
en blev markant større og fil-
mene blev flere – alt sammen 
noget der pressede teatrene. 
Ligesom priserne på brænde-
vin og alkohol blev sat op i 
1917, hvilket nok også har be-
tydet en del for omsætningen.
I 1923 døde Anders Johan 
Henriksen, men hans kone 
Johanne Marie Henriksen 
fortsatte som teaterejer. I 
1932 kom der nye ejere til. 
Sønderbro Teater blev om-
bygget og fra da af kaldet 
Hollænderbyen. I 1935 døde 
enken efter Anders Henrik-
sen. De ligger begge begra-
vet på Vor Frelsers Kirke-
gård – lige over for hvor Café 
Syven og Sønderbro Teater 
engang lå.
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Scenefotografi fra Sønderbro Teater fra 1905.
Fotograf: Peter Elfelt 
Foto: Københavns Museum, 56947

Vil du være med til at skrive Tårnbys historie?
Hvis du har historier i familien om ture til Sønderbro Teater eller andre underhold-
ningssteder fra Amager, må du gerne videregive dine historier. Arkivet er meget 
interesseret i din fortælling. Måske har billeder i familiealbummet fra udflugter til 
haver, restauranter og teatret, som arkivet kan scanne.
Du kan også fortælle, hvad du ved om de billeder, der er i dette Glemmer Du. 
Skriv til arkivet på bibliotek@taarnby.dk og fortæl din egen historie.


