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Til medlemmerne ! 
Så forsvandt det gamle år og vi 
er nu et godt stykke inde i 
1988. Det er aldrig for sent at 
ønske sine medmennesker et 
godt nytår, men jeg vil hellere 
ønske for os alle, at den milde 
vinter, som jeg, i skrivende 
stund, har uden for mine vin
duer, vil fortsætte og afløses af 
et herligt forår samt en god 
solrig sommer. 

Poul Sverrild som var med
redaktør af dette blad, er ud
trådt af redaktionen ved års
skiftet. Poul har været med 
siden bladets start i 1983. Nu 
foran vores 6. årg., ønskede han 
at blive løst fra sin opgave, for 

at give sig mere tid til arkivet 
og de mange opgaver, som han 
har gang i. 
Redaktionen takker for den tid, 
der gik og vi er tilfredse med 
at han ikke er længere væk end 
at vi til enhver tid kan få fat 
på ham. Poul Sverrild vil også 
fremover være leverandør af 
diverse artikler og meddelelser 
fra arkivet. 

I stedet siger vi velkommen til 
selskabets sekretær, Kjeld Jør
gensen, som nu altså også er 
med i redaktionen. 

P. E. Hansen 

Lokalhistorisk Selskabs bestyrelse nov. 87 

Per E. Hansen Grenhusene 2 492470 (næstformand) 

Kjeld Jørgensen Kløverprisvej 48 7 5 2091 (sekretær) 

Asger Linck Markleddet 218 758798 (kasserer) 

Lisbeth Magnussen Ankermandsvej 15 496977 

Hans Køller Landlystvej 47 756738 

Elsted Jensen Lodsvej 16 1.th. 496740 

Svend Mortensen Hvidovre Strandvej 52 783227 

Bent Sverrild Poppel Alle 15 782864 

Jens Kristensen Høvedstensvej 7 781132 (formand) 

Kaj Andersen Rosenhøj 49 st. 759341 

Axel Helmersen Solagervej 7 780530 
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JkpnbelN 
misse 

I Jeppe Åkjær's lystige midvin
tersang, : "Sneflokke kommer 
vrimlende", hedder det bl.a.,: 
"-og nu står tjørnen stikkende, 
og spidder sne på piggene, og 
nu kom Kjørmes-Knud". 
Hvem er så denne "Kjørmes
Knud"?. Man kunne nemlig godt 
tro, at det var een eller anden 
person, der ankom. Jeg havde 
selv tidligere den ide� men må 
nu indrømme, at jeg tog fejl. 
"Kjørmes" er nemlig den jyske 
udgave af ordet "Kertelmesse" 
eller som vi bedre kender det, 
"Kyndelmisse". 
Denne lysmesse, som det er, 
opstod i den tidlige kristue 
kirke, som en mærkedag, hvor 
man fejrede jomfru Maria' s 
renselsesdag (den dag, kvinden 
var fuldt restitueret, efter en 
fødsel), og Jesusbarnets frem
stilling i tern plet. Dette var 
fastlagt til 40 dage efter føds
len. Der var ganske vist lidt u
enighed i kirkelige kredse, om 
denne dato, idet den østlige 
kristne kirke holdt på den 6. 
Januar (Hellig tre-konger) som 
fødselsdagen, medens katolikker
ne havde valgt den 2 5. Decem-
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ber. Det er, som vi ved, den 
katolske version, der bruges, og 
når vi lægger 4 0 dage til den 
25. December når vi frem til 
Kyndelmisse, den 2. Februar. 
I den mørke tid, som vi har på 
vore kanter, var det kærkom
ment med en lysfest, og dagen 
blev i vort bondesamfund bl.a. 
brugt til okkulte ritualer, som 
kunne fortælle befolkningen om 
hvordan året skulle gå, høstens 
muligheder osv. 
Det er her at Knud kommer ind 
i billedet. 

På stjernehimlen kan man se 
kanten af den galakse, vort sol
system tilhører. Vi kalder dette 
lysende fænomen for "Mælkeve
jen". I denne hob af mange 
millioner lysende meteoer og 
stjerner, er der et sted en sær
lig tæt forsamling stjerner, som 
fik navnet Kyndelmisse-knuden. 
Kunne man se denne knude sær
lig tydeligt den 2. Februar, 
betød det at resten af vinteren 
ville blive streng og hård. I Jep
pe Åkjær 's sang, konstateres det 
blot, at nu kom "Kjørmes
Knud", og ligeledes i Steen 
Steensen Blicher's smukke ou
verture til "Trækfuglene", hvor 
"Kyndelmisse slå sin knude -". 
Der ·var mange andre tegn, der 
netop den 2. Februar skulle for
tælle om vejret. Man sagde 
f.eks., at hvis det blæste så 
meget denne dag, at 18 kæl
linger havde svært ved at holde 
fast på den nittende, blev det 

et godt år. Hvis det var gråvejr, 
fik vi tidligt forår. Ved Refor
mationen afskaffede man mange 
helligdage, men Kyndelmisse 
holdt sig dog et stykke tid 
endnu. Det var Struense, der 
fjernede dagen fra vores kalen
der i 1770, men alligevel har 
den levet som folkelig mærkedag 
langt op i det nittende århund
rede . Det er en dag, som har 
knyttet sig til mange varsler og 
overtro. 
Hvis man vil spørge, om der i 
vor tid også fej res Kyndelmisse 
i den danske folkekirke, kan der 
her gives een konkret meddelel
se fra Præsteforeningens Blad 
(1980) : "I Vigerslev Kirke har 
man de sidste 4 år markeret 
Kyndelmisse med gudstjenester, 

to gange med aftengudstjeneste 
og to gange med højtidelig 
aftensang (vesper). 
Ved de lejligheder, hvor der var 
messe, begyndte vi i menigheds
salen, hvor der på et bord var 
anbragt to tændte lys samt en 
mængde utændte kærter. Enhver 
modtager nu et lys, tænder det, 
og mens man synger Simeons 
lovsang, går alle i procession ind 
i kirken, hvor de bliver stående 
i bænkene. I kirken fortsættes 
med fuld højmesse." 

Kilde: Jensen, Børge Kyndelmisse 
Horsens Sparekasse 1981. 

Per E. Hansen 

I senmiddelalderens Norden var det skik, at fædrene dagen efter Kyndelmisse kaldte de
res børn til sig, gav dem lys og velsignede dem. Siden brændte han i korsform det yder
ste f deres hår, og hvis røgen steg op, havde barnet skikket sig godt, men gik røgen til 
siden skulle barnet tugtes. 
(Olaus Magnus 1555) 
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Hvidovre skole og overgangen 
fra land til by 

Af Poul S'l1errild 

I den periode , hvor Hvidovre udviklede sig fra et landsamfund, hvor den væ
sentligste påvirkning fra København syntes at være valget af afgrøder, til en 
forstad, hvor hovedparten af befolkningen blev direkte afhængige af det kø
benhavnske arbejdsmarked ,  var Hvidovre skole den eneste kulturelle institu
tion ved siden af kirken. 

Hvidovre skole fik en mærkbar rolle i urbaniseringsprocessen som politisk 
redskab, og det følgende er et forsøg på at spore skolens rolle og placering i 
urbaniseringsprocessen i Hvidovre. 

Landbrugssamfundet og den landsbyordnede skole 

H \·idovres rytterskole fra 1722 var i funktion som skole i l 80 år frem til 1902. 
Dette år afløstes den af en nybygget skole, der væsentligst var finansieret 
med den erstatningssum, Hvidovre modtog fra København ved delingen af 
den gamle Hvidovre kommune. 

Hvidovre-Valhy kommune blev delt ved århundredeskiftet, og ved ind
lemmelsen af hovedparten af kommunen i København fandt man, at det til
bageværende Hvidovre skulle have erstatning for de fælles værdier, man mis
tede. Hele erstatningssummen, 20.000 kr gik til opførelsen af den nye skole, 
der altså stod færdig i 1902. 

Undervisningen var organiseret som i de fleste landsbyskoler på Sjælland. 
Enelæreren (der var dog også en håndarbejdslærerinde) underviste de to 
klasser, ældste og yngste, der hver havde 18 ugentlige timer foruden gymna
stik og håndarbejde. Undervisningen var fordelt således, at ældste klasse gik i 
skole Iwer formiddag og en halv time længere om vinteren end om sommer
en, og yngste klasse gik så i skok hver dag efter middag 1• 
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Skolens lærer var blevet ansat i 1892 som 40-årig og var altså en moden 
mand i dette århundredes første år. 

Den kommune skolen virkede i, var efter delingen en lille kommune med kun 
godt 550 indbyggere. 

På overfladen var det en ren landkommune, hvor den altovervejende del af 
jorden anvendtes til landbrugsformål og hovedparten af befolkningen ernæ
rede sig ved landbrug, gartneri, mælkeri og fiskeri. 

Under overfladen var det en kommune, hvor jordspekulanter havde været 
på spil i en længere årrække. Det kunne ses af, at et stadig større antal gårde 
var udenbys ejet og drevet ved forpagtere. 

Samtidig vidnede den stærkt stigende gartneridrift om tilpasning til det 
hastigt voksende dagligvaremarked i København. Vel var Hvidovre et land
samfund, men på grund af beliggenheden så tæt ved København, var kultur
formerne meget tidligt hlevet påvirket af naboskabet. For eksempel var det 
almindeligt, at lokalsamfundets øvre sociale lag tog til København, når der 
festedes. Udviklingen i dette århundredes første årti var rolig i Hvidovre, og 
skolens børnetal udviste en jævn stigning. 

Stigningen i børnetallet udløste oprettelsen af en tredie klasse og ansættelse 
af en andenlærer. Undervisningsplanen, der kom til at gælde fra d. J .maj 
1910 viser, at man benyttede lej ligheden til at indføre nye fag i undervisnin
gen, samtidig med, at timetallet blev sat op. I mellemste og i ældste klasse 
indførtes undervisning i tegning og naturfag, alt i alt en almindelig udvikling. 

Tilflyttere til kommunen 

Omkring 1910 begyndte en ny udvikling at blive synlig i Hvidovre, idet kom
munen b lev genstand for en voldsom udstykning. Meget store arealer ud
stykkedes til sommer- og lysthusgrunde, og køberne begyndte at opføre som
merhuse. 

De mennesker, der blev lyst- og sommerhusejere i Hvidovre i årene efter 
1910, tilhørte de dele af den københavnske befolkning, der hverken økono
misk e ller kulturelt havde været i stand til at tage del i de udflytningsbølger, 
der tidligere havde befolket områderne nord og nordvest for København. På 
den anden side var det en del af befolkningen, hvis beskæftigelsesforhold til-
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Anta] elever ved Hvidovre SkoJc 1901-1932 
--

l 1 ndcn· isning 
Antal Fin· er pligt i�:c 

År klasser pr. 21/12 i dis! riktct: 
1901 2 68 79 
1902 2 'i'i 7,1 
1903 2 71 7S 
JQ04 2 /I SI 
1905 2 73 85 
1906 2 73 85 
1907 2 80 95 
1908 2 91 111 
1909 2 86 97 
1910 3 91 98 
1911 3 89 91 
1912 3 88 92 
1913 . 3 95 102 
1914 3 95 103 
1915 3 105 112 
191'6 3 117 124 
1917 3 122 127 
1918 3 122 128 
1919 3 125 130 
1920 4 140 135 
1921 4 151 146 
1922 4 169 166 foruden de i lysthuse 
1923 5 195 192 foruden de i lysthuse 
1924 9 340 344 
1925 12 480 490 
1926 18 652 660 
1927 21 769 775 
1928 23 883 
1929 24 943 
1930 25 985 
1931 28 1080 
1932 29 1094 

Kih.k: Hvidovre Skoles Emhedshog 1900-20 samt kladder til indberetninger om skolegangen 

1921-12. HLA J/2 
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lod dem at binde sig økonomisk for en årrække. 
Udstykningerne i Hvidovre karakteriseredes b landt andet ved lave afdrag 

med tilsvarende lange afdragsperioder, hvorfor køberne som regel først fik 
skøde på grundene år efter købene. 

På grundlag af en enkelt grundejerforenings førstegangsejere får vi en an
tydning af køberklientel lets sammensætning2: 

ufaglærte arbejdere 
faglærte, håndværkere og handlende 
funktionærer 
andre 

41'.1<1 
35% 

12% 

12% 

Ud over at tilføre sælgerne kapital og føre en søndagsbefolkning til Hvidovre, 
var udviklingens konsekvenser for kom munen meget begrænsede. 

Den medførte ikke i første omgang nogen udvikling i form af f.eks bedre 
trafikbetjening e l ler butiksdækning, og da der var tale om l ysthuse, ændredes 
befolkningssammensætningen i kommunen ikke. Befolkningstallet udviste 
en svag, men jævn stigning, der sky id tes mere intensiv drift af større arealer 
udlagt til gartneri og tillige i nogen grad vækst i den fortsat lil le gruppe af 
indbyggere, der arbejdede uden for kommunen. 

Førstelærerinstitutionen 

Hvidovre skoles gamle førstelærer tog i 1914 sin af sked på grund af sygdom, 
og en ny førstelærer, 30 år yngre, udnævntes, idet andenlæreren blev forbi
gået. Han søgte og fik året efter en førstelærerstil ling i Holbæk amt. 

Den nye førstelærer, Claus N .  Petersen, kom til at stå i spidsen for og præ
ge udviklingen af Hvidovre kommunes skolevæsen frem til 1942, hvor han 
døde. En ny andenlærer kom til skolen i 1916, og de to udgjorde sammen 
med håndarbejdslærerinden hele personalet f rem til 1920. 

Første læreren var i Hvidovre som i mange andre landsamfund en mand af 
betydning. Sammen med sti llingen som førstelærer fulgte hvervet som kirke
sanger, og i Hvidovre var førstelæreren endvidere sekretær for sognerådet . 

En af Hvidovre skoles elever fra J920'erne husker: "J det hele taget satte han pra:g på 

Hvidovre dengang. Alene ved sin skikkelse, når han kom spadserende og skulle i kirke 
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som degn, det var med høj hat og jakke. Han gik igennem Hvidovregade, og vi unger stod 
højtideligt og nikkede og hilste på ham, når han gik forbi." 1 

Tilsammen gav det førstelærer C .N.Petersen en meget fremtrædende posi
tion, hvor han ikke blot nød social anseelse, men også besad meget informa
tion om lokalsamfundet. 

Sognerådsarbejdet 
Det politiske billede i H vidovre viste et borgerligt flertal af  konservativt til
snit og et socialdemokratisk mindretal. De to gruppers størrelse varierede i 
århundredets første 24 år, men hele .tiden med den borgerlige gruppe i abso
lut flertal. 

Sognerådsarbejdet var præget af, at landkommunerne havde ganske snæv
re grænser for deres politiske og økonomiske handlefrihed og af, at sognerå
det ikke var det sted, man lod de store ideologiske s lagsmål finde sted . De 
nåede i det mindste ikke forhandlingsprotokollen .  Sognerådets mange mere 
praktiske gøremål levnede heller ikke meget plads til spørgsmål, hvor grup
pernes grundlæggende uenighed kunne d ukke frem til overfladen. 

Som antydet fortæl ler sognerådets forhandlingsprotokol ikke om mange 
til fælde af d yb uenighed. Blandt de få tilfælde, der forekom i denne periode 
er et enkelt, hvor den socialdemokratiske skolepolitik stak hovedet frem .  

De dokumcn!crcdc tilfælde af uen ighed begyndte a t  forekomme unJcr 
Den første Verdenskrig, hvor den stigende nød fik det socialdemokratiske 
mindretal til at stille en ra:kkc forslag af social karaktl'r. Det skolepolitiske 
forslag gik i al enkelthed ud på at lade a lle skolens elever modtage gratis sko
lebøger, og for�lagct hkv, som Jei var at vente, forkastet1. Det interessante 
ved fors laget er ikke dets indhold, som naturligvis var i overemstemmclse 
med partiets program; det interessante er derimod, at mindretal let fremsatte 
forslaget formelt, så forkastelsen kunne hlive protokolført. 

fremkomsten af en række forslag under krigen, som mindretallet må have 
vidst vi lle hlivc forkastet, tyder på en stigende politisering af sognerådsarbej
det. En politisering, der blandt andet kunne hænge sammen med ændringer 
også i de lokale forhold. Hvidovres rolige, men støtte befolkningstilvækst be
tød, at skolen hen mod 19 17- 19 var for lille i forhold til børnetal let, og forhol
det blev påtalt af amtsrådet. 
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Om sognerådsflertal let mente, at børnetallet atter vil le falde, e l ler om det 
hlot ønskede at forhale sagen, lader sig ikke belyse , men man tog trods gen
tagne henstil linger fra amtsrådet ikke initiativ til at ændre forholdene". 

De illegale borgere 

Skolen kom i den næste fase af kommunens udvikling til at indtage en central 
p lads som politisk redskab i lokalpolitikken som følge af den særegne situa
tion, der udviklede sig i Hvidovre. 

Som 11ahuo1nr�idc !il Køhl'nhavn havdl' 1 lviduvrl'� udvikling altid a!'::.pl'jkt 
hovedstadens udvikling, og overgangen fra landbrugs/gartneri-område til 
rekreativt område gennem udstykningen af adskil lige tusinde sommerhus
grunde var som nævnt det seneste udslag af naboskabet . 

Udviklingen af Hvidovre til rekreativt område for en del af den køben
havnske arbejderklasse var foregået uden målelige lokale konflikter . 

De mennesker, der om søndagen befolkede de mange l yst- og sommerhu
se, var fremmede for de bestemmende lag i lokalområdet. Der var for det før
ste tale om bymennesker, og for det andet om personer af  arbej derklassen. 
Denne ku lt urel le fremmedart, betød imidlertid næppe meget, så længe lyst
og sommerhusfolket kun kom om søndagen og på andre fridage. 

At det kunne fortsætte på denne måde, havde sognerådet sørget for gen
nem kommunens bygnings- og sundhedsvedtægt, hvorefter sognerådet kun
ne regulere tilvæksten af godkendte boliger. Vedtægterne indeholdt meget 
skrappe bestemmelser med krav til veje m . m" således at næppe nogle af  ud
stykningerne umiddelbart kunne leve op til dem, og de vil le derfor ikke kun
ne helårsbebygges foreløbig. 

På dette punkt kom den københavnske udvikling ganske til at ændre for
udsætningerne. 

Omkring 19 16- 17 opstod den store københavnske bolignød, der i de føl
gende år nåede h idti l  ukendte højder. Bolignøden, der snart blev landsdæk
kende, kra::vede foranstaltninger af en natur, der ikke før var prøvet. 

På den ene side blev bolignøden starten på en offentlig boligsektor, og på 

den anden side måtte man akut løse de boligløses problem. I København 
måtte man ty ti l at anbringe de boligløse i skoler, på brandstationer, i fængs
ler og barakker, man c,plittede familier og lod ma:ndene gå på gaden. I denne 
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Skolebyggeriet forberedtes også på en tid ,  hvor problemerne omkring de 
ulovligt boendes børns skolegang fandt vej til pressen, hvor B .T. gav udtryk 
for en voldsom forargelse . Skokbyggeriet kom endelig i gang i december 
1922, hvor overlæreren på sognerådets foranledning indkaldte en arkitekt 
med henblik på byggeriet. 

Gennem overlærerens omhyggeligt førte dagbog over byggeforløbet anes 
kontu rerne af en meget grundig mand, og måske skinner en politisk konser
vativ holdning igennem et enkelt sted, hvor han ud for den I. maj 1924 lako-
nisk skrev: "Der arbejdes ikke i dag." ?Q . 

Skolen stod færdig i sommeren 1924, hvor undervisningsministeriet var i 
færd med at sikre lysthusbørnenes ret til undervisning i Hvidovre skole. 

Antallet af elever i Hvidovre skok eksploderede samme år, da lysthusbør
nene blev indskrevet (se tabel len) . Stigningen fra 1923 tii 24 var på over 74% 
og altså stor nok til at slå enhver planlægning i stykker. 

Da skolen blev officielt indviet lørdag d .13 .  september under stor festivi
tas, der for inderkredsen afsluttedes med »et Par Timers fornøjeligt Samvær 
i Købcnharn«, var det allerede klart for enhver med blot lidt indsigt i sager
ne, at skolebyggeriet alk rede ved indvielsen var ved at være utilstrækkeligt. 

I december 1925, hvor det besluttedes ar sætte næste etape af skolebygge
riet i gang, var elevta llet al lerede steget med yderligere mere end 401.f\1. Under 
indtryk ar den fortsatte ti l flytning og de utilstrækkelige boligforhold en del af 
tilflytterne boede under, blev der indrettet en folkebadeanstalt i kælderen. 

Problemerne omkring de ulovlige beboeres børns skolegang b lev løst af 
undervisningsministeriet forud for resten af problematikken omkring lyst
og '>ommerhu'>hehoerlll.'.'> rettigheder. 

Som na.'.vnt blev de omdiskuterede børn optaget i skolen i 1924, medens 
konflikten om blandt andet lysthusbeboernes valgret til sognerådsvalg først 
lø'>te� i løbet af 1924, efter at den nye regering under Stauning var trådt til .  

Konflikten fortsattes med lokale chikanerier omkring skattebetalingen, 
der var en af fo rudsætningerne for lysthusbeboernes stemmeret. Også disse 
problemer blev dog løst forud for sognerådsvalget i 1925, hvor lysthusbebo
erne udnyttede deres nyvundne rettigheder til at ændre sognerådets sam
mensætning. 

I det nye sogneråd havde :,ocialdemokratiet et komfortabelt f lertal ,  og her
med ophørte alle problemer omkring de u lovligt boendes rettigheder, omend 
problemerne med deres bo ligers standard fortsatte i en længere årrække. 

Under indtryk af det fortsat stigende pres på .skolen besluttedes allerede i 
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løbet af det første halve år efter det lokalpolitiske magtskifte at sætte en skole
udvidelse i værk. 

Der var i planlægningen af skokbyggeriet taget højde for en senere u dvi
delse, omend den næppe var ventet så hurtigt, men allerede i marts 1926 stod 
den udvidede skole færdig. 

Ved tilbygningens rejsegilde talte den socialdemokratiske sognerådsfor
mand og derefter et socialdemokratisk medlem af  skolekommissionen, der 
benyttede lej ligheden til at pege på en afgørende mangel ved Hvidovres sko
levæ'.>en: Hvidovre Skole mangler endnu at skaffe Eleverne Adgang til ar 
fortsætte til Mellemskole og Realeksamen, men naar nu den fornødne Plads 
er fremskaffet, vil man tage fat paa ogsaa at løse denne Opgave 111• 

0 
Anden i skolen 

Skolevæsener i Hvidovre kunne nu fortsætte sit arbejde, der i endnu en år

ra:kke var præget af en voldsom vækst i elevtallet . 
Den eksplosive vækst i elevtal og dermed i lærerkorps og bygningsmæssige 

rammer lader '>ig let belyse, men der indhold, der blev puttet i de nye rammer 
er vanskeligere at få et klart billede af. 

Førstelæreren, der i 1914 kom til Hvidovre som leder af en skole med blot 
yderligere en lærer samt en faglærer, kom i løbet af en kort årrække til at stå 
som leder af et stort skolevæsen i et samfund, der samtidig havde ændret sig 
til et urbaniseret samfund præget af en anden samfundsklasse end den oprin
delige . 

Om arbejdet med at tilpasse skolens indhold til det nye elevklientel ,  til den 
nye forældrekreds, til det nye socialdemokratiske sogneråd og til det nye 
samfund lykkedes eller overhovedet forsøgtes, kan alene forsøgsvis belyses 
gennem de nævnte parters udtrykte holdninger og opfattelser. 

Det var at vente, at der vil le kom me konflikter omkring skolepolitikken i et 
lokalsamfund,  der gennemgik en så radikal og tillige dramatisk udvikling, 
som den Hvidovre gennemgik i denne periode. Skolen, der som beskrevet, 
havde haft sin rolle i den politiske kamp, måtte opleves som en institution 
med rødderne dybt plantet i den nære fortid i landbosamfundet, og med 
overlærerens nære forbindelser til det faldne sognerådsflertal, har socialde
mokratiet måttet forholde sig kritisk til skolen. Det måtte især gælde et parti 
med en så markeret skolepolitik som socialdemokratiet. 
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Den ånd, hvori skolen blev drevet, findes beskrevet i et 30 år senere ned
fældet erindringsbil lede ved en senere leder af skolen. Erindringen er natur
ligvis præget dels af respekt for kommunens første skoleleders arbej de, dels 

af den tid, hvor erindringen er nedskrevet (1961) og endelig af erindrerens 
egen position og alder, men essensen i beskrivelsen synes i lyset af elevers 
beskrivelser (se senere) at holde. 

"HoveJprincipperne lagJe han alJrig skjul på. De blev fremhævet ved alle lejligheder og 
nøje fulgt af ham selv. De var ganske korte og klare: Børnene skal lære noget - de skal lære 
så meget, som Jet er muligt at give Jem, men hovedvægten skal lægges på dansk, regning 
og skrivning, og i disse fag skal eleverne virkelig yde, hvad de formår. Gennemført streng 
orden er nødvendig, og der tolereres ingen efterladenhed. Fra timens begyndelse må bør
nene arbejde 100%. Arbejdets sværhedsgrad må ligge i overkanten af, hvad der i alminde
lighed forlanges, hvilket vil medføre en del koncentreret hjemmearbejde, men til gen
gæld give eleverne et ekstra plus, der vil sætte dem i stand til at hævde sig, hvor de så end 
kommer hen herfra. Disciplinspørgsmålet vil derved løse sig af sig selv, da eleverne ikke 
får tid til nogen uopmærksomhcd.«11 

Hvordan disse princippers praksis oplevedes af de e lever, der med baggrund 
i Hvidovres nye befolkning søgte skolen, kan vi  belyse med erindringer, der 
er fortalt omkring et halvt århundrede efter skolegangen. 

Overgangen fra det københavnske �kolevæsen til Hvidovres i 1933 er der 

her et eksempel  på: 

"Skolen var opdelt sådan, at der var en A og en C: klasse, som var formiddagsklasser. Ef
termiddagskla"erne hed B og D, og min far havde sådan set forlangt, at jeg skulle i en 
formiddagsklasse. 

Overlæreren stod -.å med det problem, som han fortalte os. Der var faktisk for mange 
elever i C klassen. Han sagde, at jeg ikke kunne komme i A klassen, fordi jeg jo ikke var 
dygtig nok til at gå i den. Det medførte selvfølgelig, at min far blev noget chokeret over 
den udtalelse. 

Vi var kun lige trådt ind ad døren og havde været inde på kontoret i ca. fem minutter. 
Det at han så udtalte sin mening om, hvad jeg kunne og ikke kunne, det kunne min far 
-.impelthcn ikke rigtig bpere. 

Grunden var, at man simpelthen i Hvidovre på det tidspunkt havde en lærerkapacitet, 
så man havde lavet en opdeling, så de dygtigste elever kom i A klassen. 

Det var Claus Petersens erfaring med hensyn til de børn, som kom fra Københavns 
kommuneskoler, at de ikke var gode nok. Det viste sig også, at selv om min far fik gen
nemtvunget, at jeg kom i A klassen, var jeg der ikke i ret lang tid." 12 

Det samme indtryk af meget store faglige krav møder vi også hos andre med 
skoleerindringer fra omkring 1930: 
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»Hvis der kom et ham fra København, som skulle gå i skole her i Hvidovre, så var det helt 
almindeligt, at vedkommende blev sat en klasse under den, man normalt hørte til."'; 

Og vi sagde herude: 

- De er da meget dummere inde i København, de kan ikke følge med. Men årsagen lå i, at 
de i København havde fået så mange flere fag, end vi havde i Hvidovre, og da vi havde 
samme timetal, kunne de jo ikke få gjort så meget ud af hvert enkelt fag, hvor vi var kom
met meget længere frem." 

Alene et forhold som det sidstnævnte, at børnene sattes en klasse tilbage ved 
tilflytning til Hvidovre må have forekommet mange forældre besynderligt og 
have affødt protester .  En nyuddannet lærer, der i 1933 blev ansat ved Hvid
ovre skolevæsen fortæller om forholdene i skolen i hendes første år som lærer: 

»Efter hvert frikvarter hentede hver lærer sin klasse nede i gården. Man stillede op på 
række, når klokken ringede ind, og når man så kom op på gangen, stod man også op>iillct 
udenfor klassen for at skaffe ro, inden man gik ind. Og så gik man roligt ind. Det var en 
uskreven regel, at børnene i 1. klasse skulle kunne læse til jul. Og for la:rernc 1·ar det jo et 
mål, man burde nå, ellers syntes man ikke, at man var en god lærer. 

Det kunne de da også allesammen mere eller mindre godt. Men det skal også lige na·1·
nes, at vi dengang havde flere dansktimer end nu, og den enkelte time var længere. Det 
måtte jo nødvendigvis give et større udhytte. 

Vi ha\'de ikke noget, der hed hjælpeklasser, og der var ingen ekstraunder\'isning af no
gen art. Man måtte forsøge at klare det på bedste vis, og det lykkedes jo i de allcrf1e-,tc 
tilfælde. 

Der var større sociale forskelle dengang. De fattigste var dårligere stillet dengang end 
de darligst stillede nu. Man kunne se det på tøjet og høre det på sproget. Arbejdsløsheden 
gjorde virkelig nogle mennesker fattige, og det gjorde o;ig gældende ernæringsmæssigt. 
De fik ikke den gode sunde kost, de skulle have. Der var for meget med kaffe og blødt 
brød. 

Vi ha\'de dengang det, vi kaldte formiddags- og eftermiddagsunden isn;ng. Forskellen 
bestod i, at nogle mødte tidligt om morgenen og andre om formiddagen. Det førqc 1·ar 

det mest eftertragtede, og der g1aldt det om at være tidligt på færde som forældre og få 
børnene meldt ind. 

Man foretog faktisk lidt af en sortering, idet man sagde, at de forældre, der kom og 
meldte deres børn tidligt ind, var nok interesserede forældre, så de børn ville man have i 
formiddagsklasse. Inspektøren kunne også finde på at spørge forældrene, om harnet hav
de nogle søskende på skolen, og så vurderede han, hvordan de klarede sig bogligt; og var 
de gode, ja, så sagde man A-klassc til de mindre søskende. 

Så det blev lidt af en sortering, sådan at A-klasserne ud fra en hoglig hetragtning havde 
det bedste clevmateriak. Og kun i specielle tilfælde kunne det lade sig gøre at flytte klas
se, hvis forældrenes arbejdstid kom på tværs af tiden 11. 
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At ikke alle børn slap fra mødet med folkeskolen i denne udgave, som næppe 
var ualmindelig u d  over landet fortælles også om i nogle erindringer. Her 
blot et enkelt eksempel: 

uJeg har gået i skole i syv år, desværre kun syv år. Jeg havde ikke evner til mere, og lysten 
var der heller ikke, for jeg var ikke glad for skolen. Det kommer sig nok af, at ordhlindhed 
idag er en naturlig ting, som hliver hehandlct. Men dengang v�r ordhlindhrd lig med 

dovenskah og dumhed og det ene'>tc man kendte for det, var et par p� to',kcn og 'åen 

time efter skoletid. Det var jo ikke noget, der ligefrem fremmede lysten til at gå i skole. 
Man kan godt sige, det giver et had til skolen. Mange år efter, at jeg havde forladt skolen, 
havde jeg stadig et vist had til skolelærere. Man vidste jo ikke andet dengang, og vi er Ja 
ikke døde af de flade øretæver, vi fik. Vi lever da stadigvæk.·"' 

Striden med forældreforeningen 
I september 1930 kom skolen i lokalavisens, Hvidovre Avis', spalter i anled
ning af et brev fra eri lærer til en elevs fader. Sagen var denne problemstilling 

uvedkommende, men den førte til , at de generelle problemer omkring skolen 
blev taget op i avisen. 

I første omgang var det avisens redaktør, Niels Madsen, der var socialde
mokrat, som benyttede lej ligheden til at  opfordre forældrene til at danne en 
forældreforening. I indlægget fokuserede han på skolens store faglige krav til 
eleverne og på de store h jemmearbejdsbyrder1''. 

Den følgende uge kunne Hvidovre Avis bringe to indlæg i sagen, redaktø
ren understregede på ny behovet for en forældreforening, og stillede avisen 
til rådighed som bindeled i forbindelse med en foreningsstiftelse . 

På samme side kom en reaktion fra et socialdemokratisk medlem af skole
kommissionen og sognerådet, Ludvig Rasmussen. Heri fik skolens ledelse 
fuld opbakning: 

"Med hcn,yn til Børnene' Undervisning, tror 1eg at man herude i Hvidovre kun har 
Grund til at være tilfred'>, ingen af vore'> Børn kan nemlig lære for meget, og er der en 
eller anden, der ikke kan følge med i Undervisningen i den Klasse vedkommende Barn 
gaar i, vil jeg mene at Læreren kan hed ømme i hvilken Kla,se Barnet hør gaa . . " 17 

Et par uger efter indkaldtes til stiftende møde af »En Kreds af Forældre«, og 
annoncen sluttede med en spciel indbydelse til skolens leder, skolekommis
sionen og sognerådets medlemmer18. 

.-\f der dctal1ncdc re krat fra modet, som avisen kunne bringe den følgende 
uge, fremgik det, at hverken overlæreren eller sognerådet var repræsenteret 
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ved mødet. Klagepunkterne , der kom frem på mødet var de al lerede kendte 
samt klager over overdreven voldsudøvelse fra lærernes side1'1• 

Nogle uger senere holdes generalforsamling i forældreforeningen. Her 
mødte overlæreren op med en meget skarp reaktion på oprettelsen af forenin
gen; i avisens referat stod udsagnet fremha:'.vet og det blev ikke siden demen
ten�t offentligt .  

"_]L-g f"kr dl't '"111 111i11 l'ligt a t  g"rc F11r,a111li11gc11 opm;nk,"111 paa, a t  oprl'ttcr man en 

h1ra:ldrefnrc11i11g, da vil alt <kt, '"m mim· l.;rrnL· og Lrrnindcr har ofret af U11Lkrvi'-

11111g paa ll•m1e11e, paa lleko't n ing af dcre' Frit id. falde bort. Saa,om at gaa med Børnene 

i Tcat ret. Rcgn,kahet med Skok'>pareka,,en og meget andet."-'" 

Skolevæsenet og forældreforeningen forsvandt nu ud af Avisens spalter i en 
rum tid, men et lille halvt år senere , i april 19) l modtog overlæreren et brev 
fra Hvidovre frisindede Vælgerforening. 

Vælgerforeningen , der var en upolitisk borgerliste, stilede hrevet til Læ
rerpersonalet ved Hvidovre Skole, og budskabet i brevet var en massiv støtte 
til den pædagogiske linie, skolen stod for og et angreb på kredsen hag foræl
drcforeningen21. 

Få uger senere, midt i maj , kom det sidste indla::g omkring skolen og foræl
dreforeningen i Hvidovre Avis . I et indlæg ved foreningens bestyrelse kon
stateredes det efter, at nødvendigheden af samarbejde mellem skole og foræl
dre var berørt ,  at skolens ledelse nu ville »optage loyalt Samarbejde med For
eningens Bestyrelse." 

Videre i ind lægget henviste forældreforeningens bestyrelse til undervis
ningsminister Borgbjergs nyligt fremsatte skolelovsforslag, der var helt i tråd 
med foreningens ønske om samarbejde lærere og forældre imel lem22• 

Om forløbet af konOikten fik nogen effekt på børnenes el ler lærernes hver
dag lader sig ikke konstatere, men de politiske undertoner og tilpasningspro
blemerne skolen og det nye socialdemokratiske sogneråd imellem skinner 
klart igennem .  Det socialdemokratiske sognerådsflertal undlod omhyggeligt 
at lade sig se i konflikten , på samme tid som det var medlemmer af partiet,  
der stod had fora::ldreforeningcns oprettelse og den voldsomme artiku lerede 
kritik af skolcva:senet. For;rldreforeningens politiske farve belyses ikke alene 
af forekomsten af nere socialdemokratiske bestyrelsesmedlemmer, men også 
af reaktionen fra »Den frisindede Va:lgerforening«. 

Sognerådet kunne også dårligt stå frem og kritisere skolevæsenets ledelse, 
men en vis enighed med skolens kritikere fra politikernes side er sandsynlig. 
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Henvisningen t i l  Borghjergs skolelovsforslag peger også på det pol i t i ske 
element i konflikten, der som nævnt hasalt var en t i lpasningskonfl ikt .  

Efter afslutningen af denne konflikt, som sluttede med overlærerens ac
cept af samarbejdet med forældrekredsen organiseret i den socialdemokra
t isk ledede fora:ldreforening, faldt der ro over skolen i den forstand,  at kon
flikter i det mindste kunne holdes inden for de rammer for samarbejde, der 
var hlevet skaht, og altså ikke mere nåede lokalavisens spalter. 

Når konfl ikterne hlev mindre mærkhare kan det også hænge sammen med 
den fortsatte ekspansion af kommunens skolevæsen, hvor de mange nye læ
rere uden rod i den lokale fort id må have d iffuseret overlærerens ideer og ale
ne i kraft af deres antal og deres arhejdssteder på de to nye skoler fra 30'erne 
har t i lført skolen den nyorientering og t ilpasning, som forstaden Hvidovre 
krævede . 

Afslutningsvis et kl ip fra lokalavisens 25-års juhi læumsartikel for overlæ
reren, hvor redaktøren, der var den samme som havde taget in itiativ til foræl
dreforeningens dannelse gav en heskrivclse af den personl ighed, der stod i 
spidsen for Hvidovres skolevæsen gennem urbaniseringen af det t idl igere 
landbrugssamfund . 

" Jeg tror L'grn t l ig ,  at l herla:rer Petersens I deal af en Skok er den gammddags LanJsby

skok, lwor J .;neren personligt kender hvert Barn og dets H je m ,  og Jet skulde ikke undre 

mig, om han i Dag sender nogk \'emodigL' Tanker t i lbage til Je Tider, da H v idovre Skole 

nl'top \'<Ir en saadan S kole . " ' ; 

Noter 
l .  H v idmTL' kom11n1nes Lokalhistoriske A rk i v :  J / 2 .  lh idovre skoles embedshog. 

2. I h idone kom m u nes Loka l h istoriske Ark i ," A/ 1 7 . Stensh<tvegårds Vil laby,  paredforteg-

nclse 1 9 1 9 . 
3. l l v i donc kn111 1 1 1uncs Loka l h i st or iske Arkiv :  1 .1 1 -2 ·1 .  

4 .  l h idonL· r[1dhus arkiv:  Sug11er[1dcts lor handlingsf'n>tokol 7 . 1 2 . 1 9 1 6  

'i .  H vidovre rådhus arki v :  Sognerådets forhandl ingsprotokol 1 4 . 8 .  1 9 1 9  

6 .  Rigsarkivet :  I ndenrigsministeriet .  K K  J!2'i9 1 1 /22 

7 .  Valbv Avis  1 . 2 .  1 924 

8.  Hele problematikken omkring de u lovligt boendes kamp for fulde borgerlige rettigheder er 

beskrevet i Poul Sverri ld:  Forstaden fødes.  Udkom mer dec.  1 987.  

8a.  R igsarkivet . llnden· isningsministcric t .  l .  dept .  l .  kontor. J .  1 668/48 2 'i . 4 .  l 92 l 

9. H v idovre kommunes Lokalhistoriske Arkiv : H v idovre skoles hyggedagbog. J / 2 .  

l 0 .  Københavns Amts Socialdemokrat. 2 2 . 6 .  J 926. 

1 1 .  H v idovre kommunes Lokalh istoriske Arkiv:  P/ l O'iO A .  Møllehav e .  

1 2 . H v idovre komm unes Lokalhistoriske Ark i v :  J ! l - 3 3  Svend Matth isen 
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l 1. H v idovre komm unes Lokalhistoriske Arki' : J I 1 -4 1  Herdis Pererscn 

1 4 .  Hv idovre kommunes Lokalh istoriske Arki\·: I/ l -2 1  

l 'i . H v idovre kommunes Lokalhistoriske Arki, · :  J ! l - l 'i  
1 6 . H v idovre A\· is  26.  9.  1 9 10 

1 7 .  Hv idovre Avis 1 . 1 0 . 1 930 

1 8 . Hv idov�c Avis  24 . 1 0 . 1 9 10 

1 9 . H vidovre Avis 1 1 . 1 0 . 1 9 10 

20.  H v idovre Avis 2 1 . 1 1 .  1 9 10 

2 1 .  H v idovre kommunes Lokal h istoriske Arki\· .  H v idovre Skole, J / 2  2 'i . 4 .  1 9 1 1 .  
2 2 .  H vidovre Avis  l 'i . 'i .  1 91 1 .  

2 1 .  H v idov;e Avis  2 . 6 .  1 9 19.  

Denne artikel blev trykt første gang i ' Årbog for Arbejderbevæge lsens 
Historie ' nr. 1 7 ,  1 9 8 7  (TE M A :  Skolen og arbejderne ) .  

KULTURKONFERENCE 
Hvidovr:e kommune afholder en stor kulturkonf erance 
med henblik på udformningen af fremtidens kulturtil
bud i lokalsamfundet .  
Lokalhistorisk Selskabs formand, Jens Kristensen, vil 
indlede, og der vil i øvrigt være en række udenbys 
kulturpersonligheder som indledere til dagens temaer , 
blandt hvilke vi kan nævne: Kulturens huse, Litteratur 
og samfund, Kultur og musik, Billedkunsten m.fl. 

Tilmeldingskupon bliver bragt i Hvidovre Avis 

LØRDAG DEN 5.  MARTS 1 988 KL. 9- 1 7  

MEDBORGERHUSET 
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F RA ARKIVET� 
For Lokalhistorisk Arkiv har 1 9 8 7  væ
ret et år, hvor nye aktiviteter har 
trængt sig på og har ændret billedet 
af institutionens virkefelt og hverdag. 
Hovedindtrykket har været vækst og 
aktivitet, hvor ressourcerne ikke altid 
har stået mål m ed krav og behov. 

Personale 

Ved årets begyndelse nor m eredes ar
kivarstillingen op fra 20 til 3 0  timer 
ugentlig, og fra foråret, hvor Lokal
historisk Projekt fysisk flyttedes til 
M edborgerhuset, begyndte en integra
tion af arkiv og projekt. Denne na
turlige udvikling var en følge af en 
indstilling fra et udvalgsarbejde om 
beskæftigelsesprojekter i Hvidovre 
kom m une. Den strukturelle udvikling 
omkring arkivet kulm inerede forelø
bigt den 1. juli med tildeling af 
afdelingsstatus til arkivet indeholden
de Lokalhistorisk Projekt. 
Den gennemførte strukturændring har 
m uliggjort en m ere eff ektiv udnyttel
se a f  arkivarens arbejdstid, ligesom 
arkivet er tilført ressourcer i form af 
projektets arbejdskraft. 

Publikum sk on takt 

Jubilæum såret, 1 9 8 6 ,  viste ikke uven
tet en kraftig stigning i arkivets 
besøgstal, og afleveringerne udviste en 
tilsvarende stigning i antal. 
Den overvældende mængde afleveringer 
i 1 9 8 6 ,  af hvilke kun en mindre del 
kunne registreres løbende, gjorde, at 
arkivet ophørte med annoncering i 
Hvidovre Avis straks fra begyndelsen 
af 1 9 8 7 .  
D e n  m anglende annoncering har 
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løbet af året vist sig at have haft 
den tilsigtede effekt på besøgstallet 
og i nogen grad på de afledte afle
veringer. 
Der har i 1 9 8 7  været 1 9 9  enkeltbe
søgende og 5 gruppebesøg på arkivet. 
Det er naturligvis i længden hverken 
ønskværdigt eller hensigtsmæssigt at 
forsøge at regulere kontakten med 
offentligheden på den måde, men 
arkivets opgaver må nødvendigvis i 
nogen grad søges tilpasset de aktuelle 
ressourcer. 

Afleveringer 

Arkivet har i 1 9 8 7  modtaget 70 af
leveringer, hvoraf knapt halvdelen har 
kunnet registreres løbende. 
Blandt afleveringerne skal nævnes, at 
Lokalhistorisk Arkiv i 1987 har 
modtaget to arkiver efter den nye 
type forening/bevægelse, der i årene 
efter 1 9 6 8  karakter iserede nystartede 
organiseringer, græsrodsbevægelser. 
Denne type organisation var blandt 
andet karakteriseret ved en ofte 
m eget svag struktur og ved uformelle 
beslutningsveje, som har betydet, at 
arkiver efter sådanne bevægelser er 
sjældne, og når de findes, er d e  tit 
m eget sporadiske og uden det, der er 
rygraden i andre foreningsarkiver: 
mødeprotokoller. 
Lokalhistorisk Arkiv har m odtaget 
arkivet efter den nu nedlagte Hvid
ovre Kvindegruppe og et omfangsrigt 
arkiv om HIPS ( Hvidovre ikke-partipo
litiske sam m enslutning) .  
Deponeringen a f  Hvidovre Sogns M e
nighedsrådsarkiv, som påbegyndtes i 
1 9 8 6 ,  fortsattes i 1 9 8 7  m ed afleve
ringen af en række arkivalier, der 

omhandler Hvidovre K irke i årtierne 
forud for m enighedsrådets start 
begyndelsen a f  dette århundrede. 
Den samlede aflevering fra Hvidovre 
Kirke er nu oppe på cirka 3 , 5  hyl
dem eter. A rkivet er netop i øjeblikket 
under registrering. 
Blandt de foreningsarkiver, der i årets 

løb er blevet afleveret til arkivet skal 
Hvidovre Skyttekreds nævnes med et 
arkiv, der går tilbage til 1 9 0 9 .  
Fotosamlingen er også i år blevet 
tilført et ganske stort antal billeder, 
idet der blandt andet er blevet afle
veret flere fam iliealbum s ,  der rækker 
tilbage til ca 1 9 2 0 .  

Havel i ve t v a r  k a ra k t e r i s t i s k  for 1 9 3 0 ' e rnes Hv i d ovre . 

Registrering 

Registreringsarbejdet er arkivararbej
dets usynlige men nødvendige ele
ment. Uden registrering er anvendelse 
af arkivalierne og b illederne ikke 
mulig, men det er et arbejde, der for 
udenforstående ikke syner a f  meget. 
Der er i løbet a f  året registreret hen 
ved 3 . 0 0 0  fotos, således at den regi-

strerede samling nu udgør 8 . 7 6 7  bil
leder. 
En af årets registreringsopgaver har 
været lydbåndsamlingen, der nu er 
kom m e t  på kartotekskort. Men en 
egentlig registrering af indholdet 
m angler fortsat for op mod 3 0 0  af 
sam lingens p.t. 4 0 7  lydbånd. 
Det må so m for 1 9 8 6  konstateres, at 
afleveringernes omfang langt over-
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stiger arkivets registreringskapacitet, 
så mængden af uregistrerede arkiva
lier vokser fra år til år. 
Ved udgangen a f  1 9 8 7  omfattede de 
uregistrerede arkivalier 5,5 hyldem e
<er af de i alt 3 5  hyldemeter tradi
tionelle papirarkivalier. Dette må 
indenfor en overskuelig periode foran
dres, idet det er arkivets hovedopga
ve, at stille dokum entation til rådig
hed for borgerne, der ikke kan 
udføres, m ed en så stor mængde ure
gistrede arkivalier. Det er arbejdsop
gaver, der i længden ikke kan udføres 
af hyppigt skiftende personale, og 
omfanget overstiger langt, hvad arki
varen har m ulighed for at tage sig 
af. 

Form idling/forskning 

Arkivet har været involveret i opgaver 
af utraditionel karakter, idet arkiva
ren deltog i styringsgruppen bag årets 
store egnsteaterstykke, Kampen om 
V estvolden, hvor opgaven blandt andet 
var dokum entation og basal autenci
tetssikring. 
Arkivet er også repræsenteret i det 
udvalg, der følger Rytterskolens re
staurering og arbejder m ed skolebyg
ningens frem tid. 
Arkivaren har i årets løb holdt en 
række foredrag om Hvidovres historie, 
ligesom grupper har modtaget orien
tering i form a f  foredrag på arkivet 
og han har i øvrigt undervist lokalhi
storiske arkivarer i formidling på et 
tredages kursus arrangeret af 
S a m m enslutningen a f  Lokalhistoriske 
Arkiver. 
I løbet af året har arkivet også været 
involveret i researchen til filmen 
" Fa milien Hansen og krigen" af 
J i m m y  Andreasen og Iben N iegaard, 
der blev vist i Danmarks Radios TV i 
efteråret 1 9 8 7 .  
Arkivet har i årets løb leveret artik
ler til Lokalhistorisk Orientering, og 
der er leveret billeder og mindre 
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Dra g t t e g n i n g  t i l  e gnsspi l l e t  

a f  S .  Tov borg . 

artikler til Hvidovre Avis. 
Endelig er der i årets løb arbejdet 
m ed research til en k o m m ende udgiv
else af en kortfattet Hvidovrehistorie, 
ligesom der er lagt sidste hånd på 
den store 1 9 8 8 - udgivelse, "Lysthusbe
boerne" , der udkom mer den 1 0 .  
februar 1 9 8 8 .  

Arkivudvikling 

De lokalhistoriske arkiver er endnu så 
ny en institutionstype,  at der foregår 
et stort grundlæggende udviklingsar
bejde o m kring arkivarbejdets m ange 
elementer. 
Det arkivfaglige arbejde er organise
ret i a m tskredse, hvor Hvidovre er 
repræsenteret i am tskredsbestyrelsen, 
og i en landsorganisation, Sam m en
slutningen a f  Loka l h istoriske Arkiver, 

hvis styrelse arkivaren også har 

Drag t te g n i n g  t i l  egnsspi l l e t  

a f  S .  Tovborg . 

sæde. 
Som eksempel på det f aglige udvik
lingsarbejde, der foregår her, skal 
nævnes et nyt registreringssystem for 
film, lydbånd, video m . m . ,  der bliver 
lanceret i 1 9 8 8  og udviklingen af et 
skræddersyet edb-progr a m m el,  der 
også gives fri i 1 9 8 8 .  
D e t  e r  vigtigt, a t  Hvidovre kom m unes 
Lokalhistoriske Arkiv, følger nøje m ed 
i udviklingen på landsplan, idet 
arkivets størrelse nødvendiggør del
tagelse i fagligt arbejde/sam arbejde 
med kolleger i det øvrige land. 
Udviklingen på landsplan er i denne 
tid præget af oprettelsen af stadsar
kiver. 
Inden for det seneste år er kredsen 
af stadsarkiver ( arkiver, der varetager 
såvel de traditionelle lokalhistoriske 
samlinger som arbejde med det 
kom m unale arkiv) vokset fra to, 
( København og B allerup) til seks 
( Kolding, Randers, Holbæk og Farum ) .  
D e t  er en udvikling d e r  følger natur
ligt af at have fået arkivuddannet 
personale i de pågældende kommuner, 
hvor m an udnytter de arkivkyndige 
m edarbejdere på forskellige niveauer i 
det kommunale arkiv. 

Arkivets opgaver 

M ed organiseringen af Hvidovre kom 
m unes kulturhistoriske arbejde i en 
lokalhistorisk afdeling har arkivet 
kunne overlade projektet en del op
gaver om kring produktion af hefter 
o.l., og projektet leverer arbejdskraft 
til løsning af såvel indsam lings- som 
bearbejdnings- og for midlingsopgaver. 
Denne indsats har, som det frem går 
af årsberetningen for projektet, ført 
til opnåelsen a f  et lokalhistorisk akti
vitetsniveau, der hævder sig pænt. 
Det problematiske element er i den 
forbindelse forholdet m ellem indsat
sen af f ast og løs arbejdskraft. Der 
resterer på arkivet en lang række 
opgaver, der ikke lader sig løse med 
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Brand i Hvi d ovre J a g t foren i n gs k l ubh u s ,  24 maj 1 9 6 5 .  
Bi l l eder t i l  bel ysn i n g  a f  k l u bl i ve t  i Hvi d ovre e r  bl an d t  1 9 8 7-
a fl everi n g e rn e . 

den n uværende konstruktion. Arkivet 
står i den kom m ende tid overfor en 
række udgivelser, hvortil hovedparten 
af arbejdet er udført i 1 9 8 7 ,  så alt 
tyder på, at 1 9 8 8  som 1 9 8 6  bliver et 
år præget af udadvendte aktiviteter. 
Arkivet planlægger at prioritere for
midlingsarbejdet i den kom mende 
periode vel vidende, at det vil 
medføre nye afleveringsbølger, hvis 
om fang, art og tempo ikke lader sig 
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kontrollere. 
På arkivets ønskeseddel står indførel
se af ny teknologi, så søgesystemerne 
kan blive tidssvarende og i overens
ste m m else m ed de skiftende bruger
behov. Arkivets andet ønske er tilfø
relse a f  ressourcer, der m uliggør 
fjernelse af r egistreringspuklen. Ud
videlse af m edarbejderstaben m ed en 
arkivsekretær/kontorassistent vil kunne 
løse dette problem. 

Orginal tegninge rn e  t i l  Hvidovre - g i t tere t e r  bl a n d t a fl everingerne i 1 98 7 .  

A f  særl i g  a k tual i te t  e r  fel terne "Chr i s t i a n  I V  bygge r "  o g  

"Ridefogeden/hovbønde r " ,  i de t v i  i å r  j o  fej r e r  henhol dsvis 

400 å re t  for  Chr is t i a n  IV og 200 å re t  for s ta vnsbån de ts o p-

hævel se . 
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Hvidovre Skole (senere Kettevejskolen, senere Sønderkærskolen) set 
fra vest omkring 1 9 3 0 .  Laurits Christiansen har tegnet skitsen fra 
Kettevej (senere Kettegård Alle). I modsætning til mange andre 
kommuner lod Hvidovre ikke den ældste skole beholde det gamle 
navn Hvidovre Skole, men ændrede skolens navn først i forbindelse 
med bygningen af Strandmarksskolen og siden i forbindelse med en 
vejomlægning. PSv 
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