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Af Ole Asbjßrn Petersen 

Ved foredraget i Auditoriet i Avedßre 
Lejren den 19. januar var det en fornß-
jelse at kunne byde velkommen til vore 
to nye kaffedamer. Dagny Sßrensen og 
Else Kristensen har tilbudt at hjÞlpe, og 
allerede  fßrste gang klarede de det 
med bravur 
 
I gennem ¬r har vi haft en fast praksis 
med at afholde vores foredrag om man-
dagen. Vi har sßgt at veksle mellem 
Lille Friheden og Auditoriet i Avedßre 
Lejren. I indevÞrende sÞson har det 
vÞret vanskeligt at booke Lille Friheden 
om mandagen, da der var optaget til 
anden side. Derfor afvikles generalfor-
samlingen i ¬r torsdag den 19. marts i 
Lille Friheden. I sÞsonen 2015/16 vil 
det vÞre sandsynligt at andre ugedage 
kan komme i betragtning. Det vil sikkert 
blive til glÞde for dem, der i forvejen er 
engageret om mandagen. 
 

I bestyrelsen har vi besluttet at ¬bne for 
annoncßrer i medlemsbladet. I ßjeblik-
ket har vi en annonce fra ejendoms-
mÞgler Max Mardorf. Der er afsat plads 
til 4 annoncer, s¬ hvis der er nogle af 
medlemmerne, der har kendskab til 
mulige annoncßrer kan de kontakte 
formanden. 
 
Sidste ¬r udkom Sßren Ïstergaards: 
òLangs Vestvolden i Hvidovre- fra syd til 
nordò. Der har vÞret stor efterspßrgsel 
p¬ udgivelsen, der er udsolgt. Sßren er 
ved at skrive et supplement, hvor Vest-
volden sÞttes i perspektiv i forhold til 
andre fÞstningsanlÞg. I bestyrelsen 
har vi valgt at give stßtte til udgivelsen. 
 
Selskabets introduktionsfolder er ved at 
blive revideret. Den er fÞrdig til gene-
ralforsamlingen, hvor vi h¬ber, at man 
vil tage den med hjem til uddeling 
blandt mulige nye medlemmer. Vores 
hjemmeside er ligeledes ved at f¬ et 
check, s¬ i lßbet af kort tid vil den frem-
st¬ i let Þndret udseende. 
 
Torsdag den 19. marts kl. 19.00 afvikles 
den ordinÞre generalforsamling i Lille 
Frihedens Aktivitetssal. Vedlagt i dette 
medlemsblad er indbydelse og dagsor-
den til generalforsamlingen. Sammen 
med ßvrige betalingsformer er der mu-
lighed for at betale ¬rskontingent i Ryt-
terskolen torsdag den 26. februar eller 
torsdag den 5. marts mellem  
kl. 10 ï 11. 
Vel mßdt. 
 
Efter generalforsamlin-
gen er der mulighed for 
at se Mediekompagni-
ets kÞrlige og allerede 
nostalgiske film fra 
1993: òHvidovre 
 - en by ved landetò  

N˙˔ ˆ˒ˁ ˆˏ˒ˍˁˎ˄˅ˎ 
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Kastanienborg/Lysholm 

ï set indefra 
Af Bent Birkegaard, Give 

En typisk dagligdag p¬ Kastanien-

borg/Lysholm startede med vÞkning 

kl. 6. S¬ var der morgenmad kl. 7, 

hvorefter arbejdet gik i gang kl. 7.30. 

Ved middagstid var der en times pau-

se, hvor de indsatte/forvarede spiste 

sammen med de ansatte i spisestuen 

p¬ Kastanienborg. Spisestuen l¬ i kÞl-

deren langs med haven. 

Jeg var p¬ Kastanienborg/Lysholm i 

nÞsten 5 ¬r. Jeg startede som fÞng-

selsbetjent derude i 1962 og efter İ 

¬r p¬ MßgelkÞr i Jylland, kom jeg 

tilbage og var der til 1967. 

Der var 25-30 forvarede af gangen p¬ 

Kastanienborg/Lysholm. Efter spis-

ning om aftenen kunne de indsatte se 

fjernsyn, spille bordtennis mv. Kl. 10 

var det sengetid, men om sommeren 

eller hvis der var noget sÞrligt i fjern-

synet, kunne de bede om at f¬ lov til at 

blive lÞngere oppe. To ansatte havde 

p¬ skift vagt om natten ï sovevagt.  

De indsatte p¬ Lysholm boede alle i 

stueetagen. Der var en lang midter-

gang med vÞrelser til begge sider og i 

midten en stor samlingsstue. Det var 

enkeltvÞrelser med fÞlles bad. P¬ 1. 

sal var der depot for arbejdstßj og de 

indsattes civile tßj. 

Der var ikke hegn omkring Kastanien-

borg/Lysholm. De indsatte m¬tte ikke 

g¬ uden for omr¬det, og de blev òtaltò 

op et par gange i lßbet af weekenden. 

Opholdet p¬ Kastanienborg/Lysholm 

var for mange fßrste skridt p¬ vejen til 

prßvelßsladelse og senere lßsladelse. 

De vidste godt, at hvis de tr¬dte ved 

siden af og stak af, s¬ startede et nyt 

fÞngselsophold p¬ Herstedvester. 

P¬ Kastanienborg var der en stor pro-

duktion af champignon inde i g¬rdens 

staldlÞnger. Hver gang vi skulle i 

gang med en ny kultur, blev staldlÞn-

gerne desinficeret med formalin og 

derefter òkogtò, idet der kom en lastbil 

med en maskine, der skabte damp, 

som blev ledt ind i lÞngerne. Det vÞr-

ste der kunne ske var, at plantekultu-

ren blev angrebet af òprÞriebrandò. 

Det kunne ßdelÞgge hele produktio-

nen. Den ògßdningò, som svampene 

skulle gro i, bestod af hestemßg, halm 

og fosfor. Den blandede vi selv p¬ ste-

det. Mycelium fik vi p¬ glas. Ca. 3 

uger efter, at produktionen var sat i 

gang, kunne de indsatte plukke cham-

pignonerne. 

Vi dyrkede ogs¬ mange rosenk¬l ï om 

vinteren sad de indsatte og skar ro-

senk¬l i drivhuset. Vi havde i det hele 

taget en omfattende og alsidig pro-

duktion af gartneriprodukter p¬ de to 

g¬rde ï ogs¬ stedmoderplanter om 

for¬ret, tomater i drivhuset og selleri, 

blomk¬l, zittauerlßg mv p¬ markerne. 

De forvarede fik kost og logi samt lßn 
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(3-4 kr. om dagen, og hvis der var ak-

kordarbejde op til 10 kr.) Op mod 

halvdelen af lßnnen blev udbetalt i 

òanstaltspengeò. Det var bronze-/

kobbermßnter, der kun kunne bruges 

inden for fÞngselsvÞsenet. Anstalts-

pengene blev udbetalt 1 gang om ugen 

og s¬ kunne de indsatte p¬ kontoret 

kßbe fornßdenheder ï lyst ßl, cigaret-

ter, tobak, tandpasta mv. ï som et par 

af de ansatte p¬ kontoret havde vÞret 

ovre hos kßbmand BÞrentzen at kßbe. 

Den resterende del af lßnnen var lßs-

ladelsespenge. Anstaltspengene faldt, 

s¬ vidt jeg husker, vÞk i 1972. 

Den 18.september 1965 var en drama-

tisk dag i Danmark, og dßnningerne 

n¬ede ogs¬ ud til os i Avedßre. Palle 

Sßrensen skßd den dag kort fßr kl. 4 

om morgenen ude p¬ Amager 4 be-

tjente. Allerede kl. 7 sagde 

òGrisemandenò p¬ Lysholm til mig, at 

det givetvis var Palle Sßrensen, der 

havde skudt de 4 betjente. 

òGrisemandenò havde siddet sammen 

med Palle Sßrensen p¬ forvaringsan-

stalten i Horsens. I lßbet af dagen 

òtogò politiet en masse tidligere ind-

satte/forvarede, og mange af dem blev 

anbragt ude hos os p¬ Kastanienborg/

Lysholm. Kl. 20 var det de forvarede, 

der kunne fortÞlle os, at Palle Sßren-

sen var blevet fanget. De havde lyttet 

til politiets radio. 

Jeg har mange gode minder fra tiden i 

Avedßre.  Der var et godt sammen-

hold og hjÞlpsomhed kollegaerne 

imellem. I flÞng kan jeg nÞvne kolle-

gaer som Tit, der var i kßkkenet, Sßn-

dergaard, Ingemann, Jensen p¬ kon-

toret, Sonne, Skaaning, Gl¿mer, Poul-

sen, Jensen, JÞger og Roelsgaard. 

Jensen boede i huset mellem Kastani-

enborg og Lysholm, senere flyttede 

Gl¿mer ind i huset, da Jensen gik p¬ 

pension. Endnu senere flyttede Sßn-

dergaard vist nok derover.  

Jeg g¬r ogs¬ stadig rundt med et 

knapt s¬ sjovt minde. En for¬rsdag i 

1966, da vi var ved at frÞse en mark 

som forberedelse til plantning af 

blomk¬l, fik jeg ved et uheld sk¬ret 

storet¬en af af frÞseren, der var mon-

teret bag p¬ en rßd Ferguson-traktor. 

Storet¬en kunne ikke reddes, og en 

lillet¬ var brÞkket. 

I 1967 flyttede jeg og min kone, Lis-

beth til Jylland. Jeg fik arbejde p¬ 

anstalten i Sdr. Omme. Vi kßbte en 

g¬rd, som vi drev samtidig med, at jeg 

fra 1977 og frem til pensioneringen i 

1999 var p¬ İ tid.  

Bent Birkegaard 
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Af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole 
Asbjßrn Petersen og Jens Frederik Jßr-
gensen 

Der er skrevet en del om Avedßres sam-
menlÞgning med Hvidovre 1. april 
1974, men der skete ogs¬ i den forbin-
delse noget, som vi ikke kan lÞse os til. 
De, der var med, kan m¬ske supplere 
med, hvad der blev talt om, supplere 
med rygter og gode historier fra tiden 
omkring sammenlÞgningen. Det var 
baggrunden for, at vi den 6. oktober 
2014 inviterede Inge Larsen 
(davÞrende kommunalbestyrelsesmed-
lem og senere borgmester Hvidovre 
Kommune) og Kurt Hollmann 
(regnskabschef og senere kommunaldi-
rektßr Glostrup Kommune) p¬ et par 
stykker smßrrebrßd i Forstadsmuseet. 
Nogle hßjdepunkter fra snakken kom-
mer i det fßlgende. 

Inge Larsen var blevet valgt ind i Hvid-
ovre Kommunalbestyrelse i 1970. Hun 
var endnu ikke kommet med i ßkonomi-
udvalget, der stadig kun bestod af 
mÞnd. Ïkonomiudvalget havde en cen-
tral rolle i hele sammenlÞgningsproces-
sen. Som nyvalgt havde Inge Larsen kun 
f¬et plads i kulturelt udvalg, et par sko-
lebestyrelser, voksenundervisningsnÞv-
net og fritidsnÞvnet, men det var dumt 
af mÞndene, for jeg kom jo p¬ den m¬-
de til at kende en forfÞrdelig masse 
mennesker!, bemÞrker Inge Larsen. 

Kurt Hollmann var i 1973 blevet ansat 
som regnskabschef i Glostrup Kommu-
ne. Han var med til at udarbejde den 
opgßrelse over vÞrdier, der dannede 
grundlag for, hvor meget Hvidovre 

Kommune skulle betale til Glostrup 
Kommune i forbindelse med Avedßres 
sammenlÞgning med Hvidovre. Kurt 
Hollmann var kommunaldirektßr i 
Glostrup Kommune fra 1985 til 2006. 
Kurt Hollmanns kone, Bodil, boede for 
ßvrigt i barndoms- og ungdoms¬rene p¬ 
Gammel Kßge Landevej nr. 547 sam-
men med sine brßdre Hans-Henning og 
Flemming. Faderen var ostegrosserer 
P.B. Nielsen. 

Kommunalreformen i 1970 stoppede 
ved grÞnsen til Kßbenhavns amt. I 1972
-73 tog kommunalreformkommissionen 
s¬ fat p¬ kommuneinddelingen i Kßben-
havns Amt. Sammenhßrende omr¬der 
skulle fremover ligge i samme kommu-
ne. Avedßre kunne alts¬ ikke fortsÞtte 
med at ligge geografisk adskilt fra Glos-
trup. Kommissionen spillede ud med, at 
Brßndby og Glostrup kommuner skulle 
sammenlÞgges. Begge kommuner med-
delte kommissionen, at de ikke var inte-
resserede i en sammenlÞgning. 

P¬ spßrgsm¬let om Hvidovre Kommune 
i 1972-73 var interesseret i, at Avedßre 
blev sammenlagt med Hvidovre, og om 
Hvidovre Kommune ikke bare sad og 

Da Avedßre blev sammenlagt  

med Hvidovre 

Kurt Hollmann 
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lurepassede, mens sammenlÞgningen af 
Glostrup og Hvidovre kommuner blev 
diskuteret og faldt til jorden, svarede 
Inge Larsen: Den historie er s¬ forkert! 
Hvidovre Kommune var klart ikke inte-
resseret i sammenlÞgningen af Aved-
ßre og Hvidovre. Det ville koste òad 
Pommern til!ò Hvidovre Kommune fik 
Avedßre p¬dut-
tet. DavÞrende 
borgmester 
Svend Aagesen 
blev indkaldt til 
mßde hos in-
denrigsminister 
Egon Jensen. 
Her fik han en 
ordre og fik 
nÞrmest h¬nd-
jern p¬. Andre 
muligheder var 
afprßvet, og Avedßre skulle sammen-
lÞgges med Hvidovre pr. 1.4.1974. Han 
var ked af det, da han kom hjem og 
forklarede situationen. 

Inge Larsen kunne se enkelte fordele 
ved sammenlÞgningen: Kommunen 
ville blive mere homogen, og Hvidovre 
Kommune, der var meget tÞt bebygget, 
ville med Vestvolden og Avedßresletten 
f¬ noget mere grßnt. Til gengÞld fik 
Hvidovre Kommune en masse forplig-
telser.  

Hele arbejdet med sammenlÞgningen 
var meget hemmelighedsfuldt af en 
eller anden grund. Jeg ved ikke hvor-
for. Vi, der ikke deltog i mßderne, fik 
ikke spor at vide, fik ikke referaterne og 
fik, hvad Aagesen ßnskede at fortÞlle 
os. N¬r vi, der ikke sad i ßkonomiud-
valget, spurgte, s¬ fik vi en sludder for 
en sladder. Politikere er jo gode til at 
snakke udenom!  Aagesen hßrte d¬r-
ligt. Han svarede i ßst, hvis man spurg-

te i vest eller omvendt! N¬r jeg blev 
trÞt af at spßrge, s¬ begyndte Grethe 
(Olsen) eller i omvendt rÞkkefßlge, og 
s¬ blev Aagesen endnu mere trÞt i an-
sigtet! Svarene vi fik var f¬ og sm¬. 

For mange Hvidovre-borgere har det 
synlige bevis p¬ sammenlÞgningen vÞ-
ret checken p¬ kr. 32.134.199,24. 

Poul Sverrild fortÞller, at n¬r jeg holdt 
foredrag i Hvidovre, s¬ sad Hvidovre-
borgerne der, og s¬ snart jeg satte 
checken op p¬ vÞggen, s¬ sagde de: 
òDet er ogs¬ for galtò. Checken blev et 
symbol. Avedßre blev symbolet p¬ det 
onde. Det var Avedßres skyld, at Hvid-
ovre Kommunes ßkonomi ikke var, 
hvad den havde vÞret i 1960erne, men 
sammenlÞgningen faldt prÞcist sam-
men med, at oliekrisen kom.  

Kurt Hollmann husker arbejdet i FÞl-
lesudvalget (mellem Glostrup og Hvid-
ovre kommuner) som godt og tillids-
fuldt. Udvalget skulle opgßre Glostrup 
Kommunes formue og Avedßres andel 
heraf. Kurt Hollmann prÞciserer, at det 
var tale om de bogfßrte vÞrdier. Der 
var klare regnskabsregler for, hvordan 
det skulle gßres op. Det var ens over 
hele landet, s¬ der er ikke noget òhokus-
pokusò i det. 
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Det, man skal hÞfte sig ved ogs¬, er, at 
der i en masse ¬r var bygget og inve-
steret i Avedßre, og Avedßre havde jo 
halvdelen af arealet i den gamle Glos-
trup Kommune. S¬ det var naturligt, at 
veje og kloakker var forholdsvis dyre. I 
Glostrup Kommunes samlede regnskab 
var vÞrdien af faste ejendomme 
(bygninger) og inventar 116 mio. kr., 
men n¬r man delte op, hvor bygninger-
ne l¬, s¬ var 43 mio. i Avedßre, mere 
end de 25%, som Avedßres areal ud-
gjorde. 

Man var i fuld gang med at kloakere ï 
separat kloakering. Halvdelen af kom-
munens udlÞg til kloakforsyning l¬ i 
Avedßre ï 13,5 mio. kr. ï igen mere 
end de 25%, arealet udgjorde. Hvidov-
re Kommune fik adgang til at krÞve 
disse penge ind fra borgerne via en-
gangsbidrag og lßbende indtÞgter. 
Kloakkerne var s¬ nye, at de ikke var 
betalt endnu.  

P¬ en anden stor post ï fÞrdige anlÞg 
ï var det ud af 74 mio. kr. de 21, der l¬ 
i Avedßre. Ud af en anden post p¬ 53 
mio. kr. var det 25 mio. kr., der l¬ i 
Avedßre. Sammenlagt var der 124 mio. 
kr. i bogfßrte vÞrdier, der hßrte til 
Avedßre. Hvidovre Kommune overtog 
ogs¬ de l¬n, der var i nogle af ejendom-
mene i Avedßre.  

Hvidovre Kommune fik vÞrdi for pen-
gene, understreger Kurt Hollmann og 
fortsÞtter, at FÞllesudvalget ikke havde 
problemer med regnskabet, der selvfßl-
gelig ogs¬ var revideret. Hvidovre 
Kommune fik ogs¬ et omr¬de, der var 
dobbelt s¬ stort som det gamle Hvidov-
re. 

Inge Larsen husker fra drßftelserne i 
den socialdemokratiske gruppe, at med-
lemmerne af fÞllesudvalget selv var 

forundrede over belßbets stßrrelse. Det 
var som om, de bare gerne ville have 
det afsluttet. De var trÞtte af at disku-
tere det, s¬dan virkede det. Vi, der ikke 
sad i ßkonomiudvalget og fÞllesudval-
get, var nÞrmest stemmekvÞg, der 
bare skulle stemme for opgßrelsen. 

Regnskabet forel¬ i juni 1975, men 
sammenlÞgningen var jo sket, og da 
kan man kun tage det til efterretning. 
Det var lidt uinteressant. Jeg lÞste for-
mentlig regnskabet igennem, men fik 
ikke megen glÞde af det uden at kunne 
f¬ ord sat p¬ det. 

S¬ tog Aagesen sin bil og kßrte ud til 
Glostrup R¬dhus den 15. juni 1975 og 
afleverede checken p¬ de kr. 
29.858.650, 82 plus 11% i rente, i alt kr. 
32.134.199,24. Kurt Hollmann, der jo 
kendte Hvidovre Kommunes gode ßko-
nomi, tilfßjer med et drilsk smil: Hvid-
ovre Kommune fik Avedßre for en slik. 
Det, Hvidovre Kommune skulle betale, 
kunne bogfßres p¬ kontoen for diffe-
rencer! 

En af de historier, der har vandret rundt 
i mange ¬r, har g¬et p¬, at Glostrup 
Kommune byggede en svßmmehal for 
pengene - en svßmmehal man senere 
skulle have f¬et store problemer med,  

 

Inge Larsen  
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da den efter nogle ¬r blev utÞt og m¬tte 
lukkes.  

Den historie har intet p¬ sig, siger Kurt 
Hollmann. Der er nogle ting, der er ble-
vet sammenblandet her. Glostrup Kom-
mune havde et friluftsbad ude i Glos-
trup IdrÞtspark, der blev lukket og 
fyldt op, da opvarmningsudgifterne 
steg som fßlge af oliekrisen. Og hvad 
Glostrup Kommune brugte pengene til, 
kommer ikke sammenlÞgningen ved. 
Da Glostrup Kommune i mange ¬r hav-
de investeret alt p¬ udviklingen af 
Avedßreomr¬det, s¬ var investeringer i 
andre dele af Glostrup blevet udsat. 

Beslutningsprocessen omkring Avedßre 
Stationsby har i hßj grad betÞndt Hvid-

ovres forhold til Avedßre.  

Avedßre Stationsby blev bygget som led 
i Kßge Bugt-planen (Kßge-Bugt-lov, 
1961), der var en udlßber af Fingerpla-
nen. En rÞkke nye bebyggelser i Aved-
ßre, Brßndby Strand og Ishßj blev etab-
leret langs Kßge Bugt-banen.  Inden 
kommunesammenlÞgningen skete, var 
det besluttet at bygge Avedßre Stations-
by. Kommunerne havde ikke den store 
indflydelse p¬ den udvikling. 

 

Inge Larsen bemÞrker, at det var et 
problem for Hvidovre Kommune, at 
alt, undtagen Store Hus, var planlagt 
og besluttet. Glostrup Kommune havde 
lovet et bibliotek og en skole mere 
(KÞrg¬rdsskolen). Vi kunne ikke sige, 
at vi ville vente med at bygge lejlighe-
der. Projektet var der, der var lavet 
aftaler. Det kunne vi ikke gßre noget 
ved.  

Det hed sig, at man byggede Stations-
byen, for at folk var tÞt p¬ arbejds-
pladser p¬ Avedßre Holme. Det blev 
bare ikke en realitet. Den udvikling, 
man planlagde ud fra, kom ikke. Dertil 
kom oliekrisen i 1973. Stationsbyen var 
for stor, og det var ikke muligt at inte-
grere s¬ mange mennesker med for-
skellig baggrund p¬ ®n gang.  

Kurt Hollmann supplerer.  Da vi skulle 
have en ny udvikling i Hvissinge, blev 
det klart diskuteret politisk, at det skul-
le ske stille og roligt, sm¬ etaper, be-
lÞrt af erfaringerne fra Avedßre og 
Brßndby Strand. Det m¬tte ikke ske s¬ 
voldsomt. 

Og, fortsÞtter Inge Larsen, det var 
ogs¬ bekymrende, at Glostrup Boligsel-
skab havde s¬ mange lejligheder i Sta-
tionsbyen. Efter 1974 sad Glostrups 
borgmester ogs¬ som formand for bo-
ligselskabet, og hvis boligselskabet ud 
fra sin venteliste skulle anvises en lej-
lighed til nogen, der ville koste Glos-
trup Kommune penge, blev de p¬gÞl-
dende sendt til Hvidovre, til Avedßre 
Stationsby. S¬ enkelt var det! 

Inden sammenlÞgningen fandt sted, 
var der kommunalvalg til den nye kom-
munalbestyrelse. Socialdemokratiet og 
Det konservative Folkeparti havde sßr-
get for at placere henholdsvis Gunnar 
Gªrtner og Erik Holm s¬ tilstrÞkkeligt 

Borgmester Sv. Aagesen kßrer i landauer  

til Avedßre for at hente de to nyvalgte  

kommunalbestyrelsesmedlemmer 
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hßjt p¬ listerne, s¬ de med stor sandsyn-
lighed ville blive valgt. De havde begge 
vÞret medlemmer af Glostrup kommu-
nalbestyrelse. Gunnar Gªrtner havde 
vÞret viceborgmester. 

Inden sammenlÞgningsdagen oprandt 
holdt Glostrup Kommune en afskedsfest 
for Avedßre-borgerne i Frydenhßjsko-
lens hal.  

Socialdemokraterne i Avedßre lovede 
ved en afskedsfest Glostrups borgme-
ster, Martin Nielsen, at man altid ville 
vÞre p¬ vagt over for eventuelle angreb 
p¬ landsbymiljßet i Avedßre. Ehrlin Jo-
hansen overrakte Martin Nielsen en 
afskedsgave: En dunk med vand fra 
Avedßre GadekÞr! 

Det stod at lÞse i Hvidovre Avis den 28. 
marts 1974, hvor det ogs¬ blev fortalt, at 
man ikke i Hvidovre havde planlagt en 
modtagelsesfest. P¬ baggrund af den 
sidste bemÞrkning erkendte borgme-
ster Sv. Aagesen, at sammenlÞgningen 
mellem Avedßre og Hvidovre ikke kun-
ne g¬ stille af, s¬ dagen m¬tte markeres 
p¬ behßrig vis. 

P¬ bagsiden af sektion 1 i Hvidovre Avis, 
torsdag den 4. april 1974 bringes İ side 
om, òDa Avedßre og Hvidovre blev òDet 
nye Hvidovreòò. 

Den 1. april 1974 faldt p¬ en mandag og 
kl. 15 hentede borgmester Aagesen ifßrt 
sin borgmesterkÞde de to nye kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer fra Avedßre, 
Gunnar Gªrtner og Erik Holm i landau-
er og ledsaget af Tambourkorpset fra 
DUI-Leg og Virke og 20 ryttere fra 
Avedßre Rideskole drog optoget afsted 
mod Hvidovre. 

Fra Fjeldstedvej stod optoget i paraply-
ernes tegn. Fremme ved Medborgerhu-
set blev optoget modtaget af den samle-

de kommunalbestyrelse, som ledsagede 
de forfrosne deltagere ind til festen i 
Medborgerhuset. 

Her var der tale af borgmesteren. Der 
var mulighed for at kßbe en sammen-
lÞgningsplatte (3 stykker mad plus 1 ßl 
for 6 kr.). Der var folkedans ved Hjerter 
To, tryllekunstner og dans til Gitte 
Broksßs Band. Tivolis fyrvÞrkerimester 
arrangerede stort fyrvÞrkeri p¬ pladsen 
foran r¬dhuset som afslutning p¬ den 
historiske dag. 

Ogs¬ Hvidovre Avis, ved Niels Erik 
Madsen, havde i en leder den 28. marts 
1974 budt Avedßre velkommen til Hvid-
ovre med bl.a. fßlgende bemÞrkninger: 

 

 

 
òDer har vÞret delte meninger om den-
ne sammenlÞgning. De politiske tillids-
mÞnd og flere foreningsledere i Aved-
ßre lagde ikke skjul p¬ deres varme 
fßlelser for Glostrup ï isÞr i de senere 
¬r, hvor bysamfundet Glostrup har 
interesseret sig mere for òvasalstatenò 
Avedßres problemer. Modsat var ad-
skillige kommunalpolitikere i Hvidovre 
skeptiske, eftersom sammenlÞgningen 
ßkonomisk set ikke var òlutter lagkageò 
for Hvidovre. 

Tilbage bliver s¬ det vigtigste ï borger-
ne! Mon ikke de fleste menige Avedßre-
indbyggere altid har fßlt sig som Hvid-
ovre-borgere? De har Hvidovre som 
postdistrikt, Hvidovre som telefonnum-
mer, mange deltager i Hvidovres for-
eningsliv, benytter Hvidovres facilite-
ter og kßber ind i Hvidovres forret-
ningskvarterer og centreò. 
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Om Hvidovre Musikskoles start, 

udviklingen i de fßrste ¬r samt 

milepÞle i Musikskolens udvik-

ling. 

 

Af Jens Frederik Jßrgensen 

For et lille ¬rs tid siden fortalte Musik-

skolens leder, Per Egholm, mig, at han 

savnede Musikskolens fßdselsattest. 

Per Egholm spurgte, om jeg mon kunne 

hjÞlpe med at finde ud af, hvorn¬r Mu-

sikskolen var startet. 

Jeg sagde ja til opfordringen, og det 

skulle vise sig at blive en interessant og 

spÞndende opgave, der fßrte mig ind i 

et for mig nyt emneomr¬de. Jeg m¬tte 

lede lÞnge, grave dybt, spßrge vidt og 

bredt for at f¬ svar p¬ Per Egholms 

spßrgsm¬l. Musikskolens etablering var 

nemlig ikke markeret med fanfarer eller 

med en rßd snor, der blev klippet over 

af borgmesteren. 

Artiklen kunne ikke have vÞre skrevet 

uden stor velvilje fra personer, der tidli-

gere har vÞret tilknyttet Hvidovre Mu-

sikskole. Jeg vil her isÞr takke Per 

Borgsten, Keld Johansen, Carsten Edel-

bo, Holger Steinrud og Sonja Munk. 

Fßrst nogle betragtninger om, hvorle-

des musik blev hvermandseje og om 

starten p¬ musikskoler landet over. 

Derefter kommer Hvidovre Musikskole 

i centrum for artiklen.  

 

Forord 

Musik var langt op i forrige ¬rhundrede 

forbundet med kirken, militÞret samt 

overklassens liv p¬ herreg¬rde, i hoved-

staden og i de store provinsbyer. 

Historien om musikskolerne er histori-

en om, hvordan musik skulle vÞre 

hvermandseje. Musik blev spillet af 

uddannede professionelle musikere, 

mens sangen havde vÞret hvermandse-

je. Med musikskolernes fremkomst 

skulle musik ikke vÞre noget, de fleste 

var henvist til passivt at lytte til. Alle 

bßrn og unge under 25 ¬r skulle have 

lige adgang til og mulighed for at spille 

musik. Musik havde vÞret udtryk for 

dannelse i de bedre kredse, nu skulle 

det vÞre almen dannelse for de bredere 

kredse, for alle. 

Hvis man, som jeg er fßdt i 1940erne og 

vokset op p¬ landet, var det fßrste mßde 

med musikken i kirken. Orglets 

òbrusenò ledsagede salmesangen juleaf-

ten. Det nÞste mßde med musikken var 

i landsbyskolen, hvor lÞreren havde en 

violin, og hvor nogle lÞrere faktisk ogs¬ 

evnede at spille p¬ instrumentet. Vi 

elever havde salme- og sangbogen som 

stßtte for vores bidrag til den fÞlles 

musikalske oplevelse. Var der fest i 

landsbyens forsamlingshus var det som 

oftest lokale spillemÞnd  - der havde 

modtaget begrÞnset musikundervis-

ning, men havde et godt gehßr ï som 

snuppede fiolen/violinen og spillede op 

til dans ï folkedans. 

Musik skulË der til 
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I provinsbyerne var der i hßjere grad en 

musikkultur - mest forbeholdt overklas-

sen. Her kunne der vÞre byorkestre 

med professionelle musikere. Havde 

byen en kaserne, kunne man hßre regi-

mentet spille til soldaternes marchture. 

Bßrn og unge kunne som medlemmer 

af et spejderkorps eller af byens garde, 

som oftest en pigegarde, lÞre at spille 

p¬ instrumenter. P¬ byens store restau-

ranter spillede danseorkestre op til 

dansen. 

Kendetegnende nok var det de f¬, der 

var aktive og spillede, og de mange der 

lyttede, sang med eller dansede til mu-

sikken. 

I 1960erne Þndrede billedet sig p¬ 

mange omr¬der. De store efterkrigs¬r-

gange, ßget fritid og velstand samt 

fremkomsten af grammofonen og TV, 

betßd, at flere forsßgte sig med musik-

ken. Rocken kom buldrende ind som 

inspiration for en hel generation. Klave-

ret, violinen og blokflßjten som havde 

vÞret de mest almindelige instrumen-

ter fik nu for alvor konkurrence af gui-

taren ï elguitaren ï og af trommer. 

Musikken var ikke lÞngere noget, man 

hßrte p¬ grammofonen, men var blevet 

noget, mange unge selv forsßgte sig 

med i kÞldre og garager. Hvidovre var 

et af de steder i landet, hvor rocken i 

disse ¬r blomstrede, og mange unge ï 

mÞnd ï blev musikudßvere. Det karak-

teristiske var ogs¬, at de unge ikke spil-

lede efter noder. 

 

Det privilegium at lÞre at spille musik 

rigtigt, det vil sige efter noder, havde 

vÞret forbeholdt et f¬tal af de unge. Det 

forudsatte, at forÞldrene havde r¬d til 

at lade deres bßrn g¬ hos en af de ud-

dannede musikere eller musikpÞdago-

ger, der i alle byer tilbßd privatunder-

visning. Var man s¬ heldig, at man kom 

fra et hjem med klaver, skulle familien 

ikke ud at kßbe et instrument. Man 

kunne ogs¬ i familien have arvet en 

violin. Ellers m¬tte man ud at kßbe et 

instrument. En blokflßjte var i den hen-

seende et almindeligt og overkommeligt 

instrument, en guitar straks noget dyre-

re. 

Musikundervisning breder sig 

landet over 

Allerede i 1930erne var der blevet etab-

leret folkemusikskoler, der var selv-

stÞndige private skoler, hvor elever i 

alle aldre kunne f¬ sang- og musikun-

dervisning og spille sammen med an-

dre. 

I 1940erne og 1950erne begyndte der 

flere steder i landet at blive etableret 

frivillig musikundervisning knyttet til 

kommunens skolevÞsen, og det blev 

kimen til etablering af musikskoler i 

alle kommuner.  

Med folkeskoleloven af 1958 blev det 

vedtaget, ò at eleverne kunne tilbydes 

undervisning i deres fritidò, alts¬ mu-

sikundervisning uden for skoletiden. 

Skolernes sang- og musikundervisning 

havde hovedvÞgt p¬ sang, da det ikke 

var muligt at undervise en hel klasse i 

brug af instrumenter. Eftermiddagsun-

dervisningen skulle foreg¬ p¬ sm¬ hold. 

Det blev fra ministeriets side tilskyndet 

til, at musikken ï skolekor og skoleor-
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kestre - blev taget med ind i skolens 

tjeneste, s¬ ofte der var lejlighed hertil. 

Det var stadig helt frivilligt, om en 

kommune ville tilbyde musikundervis-

ning. Kommunen kunne vÞlge at gßre 

det eller lade vÞre. 

Folkeskoleloven af 1975 tilskyndede 

yderligere kommunerne til at tilbyde 

musikundervisning. Muligheden blev 

nÞvnt i lovens Ä3, stk. 3, og i mange ¬r 

bar tilbuddet i skolekredse det uforst¬e-

lige og lidet folkelige navn: òÄ3, stk. 3-

undervisningò. 

I 1990 kom loven om musik tillige med 

bestemmelser om musikskoler. Nu fik 

kommunerne mulighed for at opn¬ til-

skud fra staten til musikskoleundervis-

ning forudsat, at kommunerne opfyldte 

nogle bestemte krav. Der skulle etable-

res en bestyrelse for Musikskolen, og 

den samlede elevbetaling m¬tte hßjst 

udgßre 1/3 af lÞrerudgifterne. Folketin-

get sßgte med den gulerod, der hed 

ßkonomisk stßtte, at f¬ kommunerne til 

at lÞgge musikskoleundervisning i me-

re faste og strukturerede rammer. 

I 2007 var det slut med frivilligheden 

for en kommune i spßrgsm¬let om mu-

sikskole eller ej. Alle kommuner skulle 

have en musikskole, i det mindste i et 

samarbejde med en anden kommune. 

 

Musikskoler landet over 

Udviklingen var i store trÞk ensartet 

landet over. Musikundervisning efter 

skoletid var opst¬et p¬ skole efter skole, 

og efterh¬nden blev musikstilbudene 

koordineret inden for den enkelte kom-

mune, og kommunen havde f¬et en 

musikskole. I 1997 var der organiserede 

musiktilbud i 230 af landets 275 kom-

muner. Det var afslutningen p¬ en mere 

end 60 ¬rig udvikling. Fra de fßrste 

spÞde frivillige tilbud om musikunder-

visning over tilskyndelser via lovgivnin-

gen, ßkonomiske tilskud, til et krav til 

alle kommuner. Nu havde alle bßrn og 

unge have krav p¬ at have mulighed for 

at f¬ musikundervisning efter skoleti-

den. Lige adgang hertil for alle ï et ud-

slag af demokrati p¬ dette omr¬de, som 

p¬ s¬ mange andre samfundsomr¬der. 

 

Musikundervisning skyder frem i 

Hvidovre 

Denne udvikling kom ogs¬ til at prÞge 

Hvidovre. Det skete, at en musiklÞrer 

p¬ en skole tilbßd skolens elever musik-
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undervisning efter skoletid. Det nÞste 

skridt var, at en elev, der var meget in-

teresseret i at spille et bestemt instru-

ment, kunne sßge om at lÞre at spille 

p¬ instrumentet hos en lÞrer p¬ en an-

den skole, hvor den form for musikun-

dervisning blev tilbudt. Den frivillige 

musikundervisning med udgangspunkt 

i den enkelte skole voksede frem. 

I 1970 var Carsten Edelbo blevet ansat 

som sang- og musiklÞrer p¬ Langhßj-

skolen, der var blevet taget i brug i peri-

oden 1968-70. Han fik i 1971 ansvaret 

for at tilrettelÞgge den frivillige musik-

undervisning p¬ Langhßjskolen.  Han 

sendte som den daglige leder musiktil-

bud ud til skolens forÞldre, der s¬ til-

kendegav, hvilket instrument deres 

barn gerne ville have undervisning i: 

klaver, guitar, violin, blokflßjte. Guitar 

var det helt store hit.   

Han sorterede ansßgningerne, tilrette-

lagde undervisningen, skaffede lÞrere 

og lagde skema for lÞrerne.  

Carsten Edelbo havde kartotek over 

musikskolelÞrere. Han lagde skema 

f.eks. for en guitarlÞrer, der kom 2 ef-

termiddage om ugen. Han skulle ogs¬ 

òkradseò elevbetalingen ind. Det var 

ikke skolens musiklÞrere, der varetog 

musikundervisningen, men uddannede 

musikere, der kom udefra. Der var ikke 

krav om, at musikerne skulle vÞre kon-

servatorieuddannede. Undervisningen 

var tilrettelagt s¬ledes, at en elev fik 25  

minutters undervisning . S¬ havde lÞ-

reren en pause p¬  5 minutter, inden 

den nÞste elev fik 25 minutters under-

visning. Det var som regel enkelt-

mandsundervisning og kun lidt holdun-

dervisning. Betalingen skete for en pe-

riode, vistnok for en sÞson. Betalingen 

skete ikke direkte fra elev til lÞrer, som 

det var tilfÞldet ved privat musikunder-

visning. ForÞldrene skulle betale til 

skoleforvaltningen, hvorfra Carsten 

Edelbo fik lister over, hvem der havde 

betalt og ikke betalt, s¬ han kunne sen-

de rykkere ud. 

Som p¬ Langhßjskolen var der i begyn-

delsen af 1970erne tilsvarende daglige 

ledere af den frivillige musikundervis-

ning p¬ de ßvrige skoler. De daglige 

ledere var kede af, at de i 1974 blev òsat 

fra bestillingenò, s¬dan som Carsten 

Edelbo formulerer det. Kommunen 

havde besluttet, at den frivillige musik-

undervisning p¬ samtlige skoler skulle 

styres og koordineres af ®n leder. Det 

var mange kommuner begyndt p¬. 

Per Borgsten fortÞller, at han pr. 1. au-

gust 1974 blev ansat ved Hvidovre kom-

munale skolevÞsen som skolekonsulent 

for sang- og musikundervisningen og 

som musikskoleleder, hver funktion p¬ 

İtid.    Per Borgsten har stadig sit an-

sÞttelsesbrev.  

Den fßrste sÞson med koordineret fri-

villig musikundervisning i Hvidovre 

Kommune startede 1. september 1974. 

Den 1. august 1974 m¬ s¬ledes vÞre  

 

Hvidovre Musikskoles fßdselsdag. Det 

var starten p¬ Hvidovre Musikskole. 

Per Borgsten og Carsten Edelbo 

fortÞller om de fßrste ¬r i Musik-

skolen:  

I interviewet med Per Borgsten og Car-
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sten Edelbo fortÞller Per Borgsten, at 

der hvert ¬r fßr sommerferien blev lavet 

en brochure, der blev udsendt til alle 

skoleelever. Forud for sÞsonen havde 

Per Borgsten mßde med lÞrerne om 

skema og antal elever. Undervisnings-

stederne, der l¬ ude p¬ de 11 folkesko-

ler, blev aftalt. SÞsonen kßrte fra 1.9 til 

31.5. 

Per Borgsten havde som leder ikke no-

get at gßre med opkrÞvning af elevbe-

taling. Det stod skole- og fritidsforvalt-

ningen for. Per Borgstens kontor var 

derhjemme, men han kom hver dag op 

p¬ forvaltningen, hvor han aftalte det 

nßdvendige med Elin Riisager. 

Elin Riisager var i 1974 blevet ansat i 

forvaltningen med Musikskolen som 

sin hovedopgave. Hun var Musiksko-

lens administrative medarbejder frem 

til hun gik p¬ efterlßn i 2002. 

Per Borgsten havde intet med Musik-

skolens budget at gßre. òAlt kunne lade 

sig gßre p¬ det tidspunkt, der var man-

ge penge i kommunen dengangò kon-

staterer Per Borgsten. 

Eleverne kunne fra Musikskolens start 

l¬ne et instrument gratis. Instrumen-

terne blev kßbt hos de fineste instru-

mentmagere i Kßbenhavn. Per Borgsten 

tilstrÞbte at lave udvalget af instru-

menter mere alsidigt. Carsten Edelbo 

supplerer med, at ogs¬ det nye musiklo-

kale p¬ Langhßjskolen var udstyret med 

ordentlige instrumenter. òDer var det, 

der skulle til, det var imponerendeò. 

Der blev etableret sammenspilsgrup-

per, det var meget populÞrt. En gang 

om ¬ret, om for¬ret, var der koncert p¬ 

hver skole, hvor eleverne spillede for 

forÞldre og andre interesserede. Hvert 

¬r blev der tillige arrangeret en koncert 

i Medborgerhuset, deltagerne var ud-

valgt fra de forskellige skoler, og der var 

tilrettelagt et flot og alsidigt program 

med mange tilhßrere. 

Musikskolen havde svÞrt ved at f¬ 
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etableret et samarbejde med musiklÞ-

rerne p¬ folkeskolerne. Carsten Edelbo 

uddyber ved at sige, at Musikskolen, 

efter at vÞre blevet en central musik-

skole, der omfattede hele kommunen, 

var blevet fjerntliggende for folkesko-

lerne. Det var svÞrt at holde kontakten 

til de bßrn, der gik p¬ Musikskolen. 

Per Borgsten understreger, at musikun-

dervisningen i folkeskolerne i hßj grad 

var sangtimer. Musikskolen var noget 

helt forskelligt. Carsten Edelbo supple-

rer: ò Det var to forskellige ting. Det 

ene var at have 27 elever i klassen, det 

andet i Musikskolen var at have enkelt-

mandsundervisningò. 

Per Borgsten tog flere initiativer til et 

bedre samarbejde med folkeskolerne.  

Han sßgte samarbejde med skolernes 

musiklÞrere om at lave musicals p¬ 

skolerne, det kunne vÞre for alle 2. og 

3. klasser eller for en enkelt klasse. 

I Hvidovre Avis den 10.juni 1976 for-

tÞller Per Borgsten om, hvad Musik-

skolen st¬r for under overskriften òEn 

billig fritidsinteresseò. Antallet af elever 

er nu oppe p¬ over 600, hvilket er dob-

belt s¬ meget som ¬ret fßr. Fra 1974 til 

1975 er elevtallet steget fra 392 til 659, 

eller 267 flere elever. Det er guitar, kla-

ver, slagtßj, musikgrupper og òsang, 

spil og bevÞgelseò, der st¬r for frem-

gangen.  

Per Borgsten fortÞller i interviewet i 

Hvidovre Avis i 1976, at der er oprettet 

to bßrnekor, alternativer til det dygtige 

pigekor, der allerede eksisterede, men 

hvor pigerne kun kan optages, hvis de 

kan klare ret store musikalske krav. De 

nye kor synger folkesange og beatsange. 

Mange af sangene er blevet dramatise-

ret, s¬ det bliver til en bßrnemusical, 

der skal opfßres i Medborgerhuset. Mu-

sikskolens musikgrupper inddrages og 

akkompagnerer sanggrupperne. 

Elevbetalingen er ikke steget og hßrer 

til landets billigste. 

Musikskolernes undervisning fandt 

sted i lokaler p¬ folkeskolerne. Per 

Borgsten ville gerne samle bßrnene fra 

og med 4. klasse p¬ 3 skoler i kommu-

nen, s¬ledes at bßrnene ikke blot mßdte 

en lÞrer, men ogs¬ s¬ og hßrte andre 

elever. Det ville ogs¬ gßre det lettere at 

lave sammenspilsgrupper. Denne ide 

kunne han ikke f¬ godkendt af skoledi-

rektßren. Det var hoved¬rsagen til, at 

han stoppede som leder af Musikssko-

len. 

Da Per Borgsten starter som leder i 

1974, var Poul Schßnnemanns Hvidov-

reskolernes Pigekor lige etableret. Per 

Borgsten var ikke leder for Poul Schßn-

nemann, koret kßrte helt ved siden af 

Musikskolen. Koret var af hßj kvalitet, 

Schßnnemann gjorde det godt. De nßd-

vendige midler til korets drift sßrgede 

skoledirektßr Th. Dalby for.  

Carsten Edelbo supplerer med, at koret 

holdt til p¬ SßnderkÞrskolen, hvor 

Schßnnemann var ansat. Der blev hvert 

¬r sendt invitationer ud til alle skolerne 

om muligheden for at komme til at syn-

ge i det kor, der var fÞlles for kommu-

nen. 

Hvidovre Musikskoles orkester, brass-

bandet, ledet af Ulf Nordlund kom til i 

de fßrste ¬r. Ulf Nordlund havde ret frie 

hÞnder til at lede og drive orkestret. 
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Keld Johansen fortÞller om Mu-

sikskolen 1990-93: 

I december 1989 reflekterede Keld Jo-

hansen p¬ en annonce fra Hvidovre 

Kommune. Kommunen sßgte en leder 

af Den frivillige Musikundervisning. 

Kommunen sßgte ikke en specielt udfa-

rende musisk person. Der var ikke i 

annoncen noget krav om, at man skulle 

kunne musik. VÞgten i annoncen var 

lagt p¬ de administrative opgaver. I 

annoncen anfßres det, at Hvidovre 

kommunale Musikskole pt. har 500 

elever og beskÞftiger 30 lÞrere. Hvis 

den nye leder ikke i forvejen var ansat 

under skolevÞsenet, ville lederen blive 

ansat som halvtidsbeskÞftiget (p.t. 19 

timer pr. uge). 

Keld Johansen blev ansat som leder, og 

han var fortsat beskÞftiget İtid (2dage 

om ugen) som lÞrer i Albertslund Kom-

mune. 

N¬r Keld Johansen kort skal karakteri-

sere den musikskole, han blev leder af, 

siger han, at den bestod af undervisning 

i forskellige instrumenter, Ulf Nord-

lunds skoleorkester, Sambaskolen p¬ 

Enghßjskolen ledet af Michael ¡by og 

s¬ Poul Schßnnemanns pigekor. Pige-

koret opfattede ikke sig selv som en del 

af Musikskolen, men blev lßnnet herfra. 

Poul Schßnnemann var en meget kom-

petent og professionel leder af koret, 

der var p¬ samme hßje niveau som 

Danmarks Radios Pigekor. 

Keld Johansen var ansat i skole- og 

fritidsforvaltningen p¬ Hvidovrevej 59 

A. Her mßdte han op som nyansat le-

der.  Han mßdte Elin Riisager, der var 

administrativ medarbejder i forvaltnin-

gen og havde Musikskolen som sit ho-

vedjob. Hun havde kartotekskort over 

elever og instrumenter. Hun stod for 

opkrÞvning af elevbetalingen, det skul-

le lederen ikke beskÞftige sig med. 

Keld Johansens òkontorò var et lille 

bord og en stol, der stod i forlÞngelse af 

Elin Riisagers skrivebord. Her var det 

tanken, at han skulle sidde som leder af 

Musikskolen.  Keld Johansen lagde 

hurtigt mÞrke til, at der p¬ 1.sal var et 

depotrum fyldt med alt muligt. En 

weekend ryddede han alt ud, gjorde 

rent, satte et skrivebord og blomster 

ind. S¬ mandag morgen, da de ßvrige 

medarbejdere i forvaltningen mßdte op, 

var Musikskolens kontor etableret. Mod 

forventning fik Keld Johansen lov til at 

bevare kontoret, selvom andre medar-

bejdere i forvaltningen regnede med, at 

de stod for tur til at f¬ eget kontor!  

Keld Johansen fortÞller, at begyndel-

sen af 1990erne var en brydningstid for 

Keld Johansen 
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musikskolen med store udfordringer. 

At f¬ egnede lokaler til musikundervis-

ningen var en af dem. 

òEn gymnastiksal er egnet til gymna-

stikundervisning med salens redskaber 

og streger p¬ gulvet. Et musiklokale 

krÞver noget helt andet. Det havde 

ingen rigtig tÞnkt overò, siger Keld 

Johansen og fortsÞtter, òder skal vÞre 

en tavle med nodelinjer p¬, og der 

m¬tte ogs¬ gerne som inspiration 

hÞnge et billede af Beethoven!ò 

Der opstod tit ballade p¬ skolerne, hvis 

stolene ikke stod p¬ deres pladser, n¬r 

Musikskolen havde l¬nt et klasselokale 

til musikundervisningen. Keld Johan-

 sen fortÞller malende om, hvorledes 

musikskolens lÞrere havde en fornem-

melse af òikke at hßre til ï ikke at m¬tte 

vÞre derò. òMusikskolens lÞrere fßlte 

sig som kunstnere, de var nßrdede med 

det kunstneriske indtryk, deres instru-

ment kunne give. N¬r andre lÞrere p¬ 

skolen havde l¬nt klaveret til fÞlles-

sang og ikke stillet det p¬ plads, eller 

eleverne òi sjovò havde ßdeladt klave-

ret, s¬ fßltes det som et personligt an-

greb p¬ et menneske, som dyrkede 

kunst p¬ et voldsomt hßjt niveau. N¬r 

musikskolelÞreren s¬ derudover ind 

imellem blev skÞldt ud af skolebetjen-

ten, kunne de ikke finde ud af, hvordan 

verdenen s¬ ud!ò 

Taffelklaver fra ca. 1840 - forÞret til Musikskolen  af en Hvidovreborger 
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Musikskolens fßrste egne lokaler kom 

p¬ Frydenhßjskolen. Her skaffede Ulf 

Nordlund i en periode et ßvelokale og et 

depot til sit skoleorkester. Musikskolen 

i ßvrigt kunne ikke bruge lokalerne, 

men fik senere tilbudt 2 lokaler p¬ Gun-

gehusskolen og en ugentlig aften i fest-

salen. òDet kan m¬ske lyde af sm¬ting, 

men i skolesammenhÞng var det en 

milepÞl. Man begynder at ane kontu-

rerne af en òskoleòò, understreger Keld 

Johansen og fortsÞtter, òMusikskolen 

kunne nu ogs¬ holde lÞrer¬dsmßder og 

blive lige s¬ lÞnge, man ville og skulle 

ikke g¬, n¬r skolebetjenten sagde, at de 

skulle g¬ò. 

Da Gungehusskolen igen selv skulle 

bruge lokalerne, fik Musikskolen tilbudt 

lokaler p¬ Risbjergskolen. Man ser for 

sig Musikskolen som en karavane, der 

m¬ flytte fra den ene lille oase til den 

nÞste, men en udvikling frem mod egne 

og egnede lokaler var i gang.  

I den tid Keld Johansen var leder, blev 

det ogs¬ overvejet at bruge dele af Pop-

pelg¬rden til Musikskole, ligesom òden 

hvide villaò p¬ hjßrnet af Brostykkevej 

og Hvidovrevej blev overvejet. òAlt det 

blev ikke til nogetò siger Keld Johansen, 

der dog noterer sig, ò at der var prikket 

hul p¬ en byld i Musikskole-

sammenhÞngò.  

Keld Johansen fremhÞver musikskole-

lÞrernes overenskomst   som et andet 

spßrgsm¬l, der er brugt meget tid p¬ i 

musikskoleregi. 

MusikskolelÞrerne fik i 1990 en over-

enskomst, en kopi af folkeskolelÞrernes 

overenskomst, s¬ledes at musikskolelÞ-

rerne fik r¬dighedstid ï tid til andet 

arbejde. Lederen havde ikke òmagtò til 

at bestemme, hvad den tid skulle an-

vendes til og f.eks. angive hvor mange 

mßder, koncerter, en lÞrer skulle leve-

re. Musikskolens undervisning blev delt 

op i timer p¬ 45 minutter, hvilket betßd 

at 2 elever hver kunne f¬ prÞcis 22İ 

minuts undervisning. 

MusikskolelÞrernes overenskomst og 

ansÞttelsesforhold gav anledning til 

store problemer, da ßkonomien stram-

mede til, fremhÞver Keld Johansen. 

Han havde ikke haft noget med Musik-

skolens ßkonomi at gßre. Ïkonomien 

var timestyret, forst¬et p¬ den m¬de, at 

han som leder meddelte forvaltningen, 

hvor mange undervisningstimer Musik-

skolen havde behov for ï for at kunne 

gennemfßre undervisningen. Hvordan 

timerne blev finansieret tog forvaltnin-

gen sig af. 

Keld Johansen fortÞller, at elevernes 

tilmeldinger kom ind i forvaltningen, 

hvor de blev lagt p¬ et bord. Fra en be-

stemt dato kunne lÞrerne komme op og 

tage de elever, de ville have. Hvor man-

ge, de ville have, kunne variere fra ¬r til 

¬r. LÞreren lavede s¬ et skema for sine 

elever efter aftale med elevernes forÞl-

dre. 

1991-92 var en svÞr ßkonomisk perio-

de. Der kom besked fra forvaltningen 

om, at budgettet var overskredet ï 

halvdelen af Musikskolens undervis-

ning skulle slutte efter jul.  Keld Johan-

sen husker det som smertefuldt at skul-

le give elever og forÞldre besked her-
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Februar 2015  

KÞre medlem 

Sammen med dette nummer af Hvidovre Lokalhistorie fremsendes girokort til ind-

betaling for 2015. Betaling er uÞndret kr.125 og for pensionister kr. 

100. Betaling kan foreg¬ p¬ posthus, i bank, netbank eller i Rytterskolen torsdag 

den 26. februar eller torsdag den 5. marts mellem kl. 10.00 ï 11.00.  

Indbetaling vil ogs¬ kunne foretages ved generalforsamlingen torsdag den 19. marts 

i Aktivitetssalen i Lille Friheden, Strandmarksvej 2. Generalforsamlingen starter kl. 

19.00, s¬ eventuelle indbetalere anmodes om at komme i god tid. 

Indkaldelse til generalforsamling  

Der indkaldes til ordinÞr generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i 

Lille Friheden. 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning 

3 Forstadsmuseets beretning ved Anja Olsen 

4 FremlÞggelse af revideret regnskab 

5 FastlÞggelse af ¬rskontingent 

6 Behandling af indkomne forslag  

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

9            Eventuelt 
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Bestyrelsen best¬r af 5 medlemmer + 2 medlemmer fra kommunens kultur- og fritids-

udvalg (perioden 2014-2018). 

Der skal i lige ¬r vÞlges 2 medlemmer og i ulige ¬r 3 medlemmer. ¡r 2015 skal der vÞl-

ges 3 bestyrelsesmedlemmer. P¬ valg er Jens Frederik Jßrgensen, Ole Asbjßrn Petersen 

og Jette Randal-Lund. De to fßrstnÞvnte er villige til genvalg, mens Jette Randal-Lund 

ikke stiller op.. Suppleanter, revisor/revisorsuppleant vÞlges for et ¬r. 

 

Suppleanter: Gitte Jacobsen og Birte Gerdes (1 ¬r) 

Revisor: Hubert Steffensen (1 ¬r) 

Revisorsuppleant: Inge Larsen (1 ¬r) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ole Asbjßrn Petersen 

Formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab  
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om. P¬ grund af overenskomst og an-

sÞttelsesforhold var det meget kompli-

ceret at reducere i lÞrerstaben. De fast-

ansatte lÞrere havde 6 m¬neders opsi-

gelse, hvorfor det kun var timelÞrere, 

der kunne fyres. Det var derfor helt 

vilk¬rligt, hvilke fag/instrumenter, be-

sparelserne ville komme til at g¬ ud 

over. 

Krisen blev overvundet, siger Keld Jo-

hansen og vendt til en diskussion om, 

hvad for en musikskole, man fremover 

skulle have. Der blÞste positive vinde 

fra politikerne og forvaltningen, og der-

for blev der fundet en lßsning p¬ ßko-

nomien. Krise var vendt til udvikling. 

En sidste stor udfordring var musiksko-

leloven fra 1990, der stillede krav til de 

kommunale musikskolers organisering. 

Som noget af det sidste, Keld Johansen 

som leder af Hvidovre Musikskole var 

med til, var at formulere vedtÞgter for 

Musikskolens nye bestyrelse og fastlÞg-

ge procedure for valg af en bestyrelse. 

Om hoved¬rsagen til, at han stoppede i 

1993 fortÞller Keld Johansen, at stillin-

gen som leder reelt havde udviklet sig 

til en heltidsstilling. Det lykkedes at f¬ 

stillingen gjort til en heltidsstilling, 

men stillingen skulle sl¬s op, s¬ Keld 

Johansen i givet fald m¬tte sßge p¬ lige 

fod med andre ansßgere. Han sßgte - og 

fik - i stedet stillingen som leder af Mu-

sikskolen i Lyngby-T¬rbÞk Kommune. 
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Resume 

I denne artikel er der redegjort for en 

rÞkke milepÞle i Musikskolens udvik-

ling med udgangspunkt i de forskellige 

elementer, der samlet udgßr Musiksko-

len. Det drejer sig om lovgrundlag, ved-

tÞgter, bestyrelse, program, elever, 

undervisningsformer og undervisnings-

tilbud, lÞrernes ansÞttelse og overens-

komst, Musikskolens ledelse, musik-

skolens lokaler, kontor, regnskaber.  

HovedvÞgten er lagt p¬ Musikskolens 

fßrste 20 ¬r. Der er ikke som tidligere 

understreget tale om et fuldstÞndigt 

billede, men om brudstykker til en mo-

saik. Artiklen har ogs¬ kort berßrt sam-

arbejdet med folkeskolen, der hele ti-

den har budt p¬ sÞrlige udfordringer.   

HovedtrÞkkene i Hvidovre kommunale 

Musikskoles udvikling frem til 1993 

viser et billede af en musikskole, der 

gradvis òvokser fremò. Den starter ikke 

fiks og fÞrdig fra 1. dag, men f¬r efter-

h¬nden mere og mere karakter af en 

òskoleò med alt dertilhßrende.  

¶ Undervisningen i musik efter skole-
tid er startet ude p¬ de enkelte sko-
ler.  

¶ 1.8.1974 ansÞttes en leder for den 
kommunale musikskole. Han f¬r 
ansvaret for al den frivillige musik-
undervisning i kommunen. Musik-
skolens administration varetages af 
forvaltningen. 

¶ Det fßrste sÞsonprogram for den 
samlede musikskole udsendes i 
1975 med sÞsonstart 1.9. 1975. 

¶ Elevtallet vokser hastigt, og antallet 
af instrumenter, der undervises i, 
vokser. 

¶ Sammenspil i form af kor, orkestre, 
sanggrupper mv. udgßr en stadig 
stßrre del af aktiviteterne. Tilknyt-
tet og som en del af Musikskolen 
finder man Hvidovreskolernes Pi-
gekor, Skoleorkestret (brass-
bandet ) og Sambaskolen. 

¶ Der sker en gradvis professionalise-
ring af lÞrerkredsen, der i hßjere 
grad f¬r baggrund ikke som musik-
lÞrere, men som musikere med 
konservatorieuddannelse.  

¶ LÞrerne f¬r deres egen overens-
komst. 

¶ Der vedtages i Folketinget en sÞrlig 
lov om Musikskoler. 

¶ Musikskolen begynder at f¬ egne og 
egnede lokaler. 

¶ Ïkonomien g¬r fra at vÞre timesty-
ret ud fra antallet af tilmeldte elever 
til at vÞre styret inden for et bud-
getlagt ßkonomisk ramme. 

¶ Musikskolen f¬r egen bestyrelse og 
en fultidsansat leder. 

Set udefra er Musikskolen fra 21. januar 

2011 blevet en òrigtig skoleò, da man 

tager faste ßvelokaler og egen koncert-

sal i brug p¬ SßnderkÞrskolen, hvor 

Musikskolens òselvstÞndige adresseò 

og administration allerede var flyttet til 

i 2008. Musikskolens  gavle var i 2000 

blevet flot markeret med Monica Ritter-

brandts  gavludsmykning  med nodefi-

gurerne èHimmelstrÞberneç.  

 

òDen lille Þllingò var nu vokset op 

og blevet en smuk svane! 
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Neerg¬rds All® munder òskÞvtò ud i 

Hvidovrevej. Det skyldes, at Neerg¬rds 

all® ved byggeriet af Bredalsparken beva-

rede sit oprindelige forlßb, som den all®, 

der fßrte op til Bredalsg¬rden med ho-

vedbygningen (Hvidborg) fra 1890erne. 

Neerg¬rds All® er opkaldt efter Johan 

Vilh. de Neerg¬rd, der ejede Bredalsg¬r-

den 1896-98. 

I 1903 flyttede den kendte restauratßr 

Frederik Laurentius Feilberg med tilnav-

net òLorryò ind p¬ Hvidborg. Feilberg 

skabte Lorry-etablisementet p¬ Frede-

riksberg. Han dßde p¬ Hvidborg i 1917, 

58 ¬r gammel.  

I 1929 blev Hvidborg solgt til Kristelig 

Forening for Bßrn og Unge, der etablere-

de et skole- og ungdomshjem for bßrn og 

unge. 

 

 

Bredalsparken/

Neerg¬rds all® 

Bredalsparken ï Neerg¬rds All® - 2013 

Hvidovre Musikskole har en trompet 

hÞngende med fßlgende indgravering: 

1958 

EN HILSEN FRA 

KOLBOTN GUTTEMUSIKKORPS 

NORGE 

I trompeten er der tillige indgraveret 3 

navne og ¬rstal: 

HENNING NASCHOU JENSEN 

1965 

KARIN SKJÎRBÎK 1966 

RANDI VILLADS-PETERSEN 1967 

Musikskolen er meget interesseret i at 
kende trompetens historie, og kan du 
bidrage hermed, s¬ modtager Jens Frede-
rik Jßrgensen (tlf: 24230595) gerne dine 
bidrag til trompetens historie. 

Trompet efterlyser 

sin historie 

Den efterlyste trompet 
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Af Jens Frederik Jßrgensen efter sam-

taler med Hans Otto Lindgren, Niels 

Valentin Nielsen og Merete Carstens, 

Valby Lokalhistoriske Selskab 

Indtil 1891, da brygger Carl Jacobsens 

Jesuskirke var blevet bygget, var Hvid-

ovre Kirke sognekirke for borgerne/ 

òbßnderneò i Valby. Hvor gik kirkestien, 

som man gik ad? For man gik i kirke, 

man kßrte ikke! 

Det kunne en vinterdag vÞre en kold 

fornßjelse at g¬ i kirke. Hvis vi nu skal 

prßve at fßlge kirkestien, s¬ lad os i ste-

det forestille os, at det er en dejlig for-

¬rsdag, vi g¬r turen. 

Vi starter i Valbys centrum, ved Tingste-

det og Rytterskolen i Skolegade. Deref-

ter ad AnneksstrÞde til Remisevej, i dag 

Valby Langgade. Kirkestien drejede til 

venstre, der hvor Timotheus-kirken 

(indviet 1911) i dag ligger. Stien gik syd 

om og fulgte herefter en sti, der danne-

de skel mellem to Valby-g¬rde ï Hoff-

manns Minde, der renoveret stadig lig-

ger p¬ Valby Langgade, og Bechg¬rden, 

der l¬ der, hvor i dag Herman Bangs 

Plads og Valby Langgade Station ligger. 

Stien fulgte det, der i dag er Overbys 

All®.  

Efter at banen til Roskilde var blevet 

anlagt i 1847, m¬tte man passere en 

bom og krydse sporene. Sikkert ovre p¬ 

Ad kirkestien fra Valby til Hvidovre 
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den anden side af banen gik stien i ret-

ning af Danshßj og Vigerslev Landsby. 

Senere er der p¬ dette stykke af stien 

kommet nok en jernbane (1909) og ko-

lonihaver. 

Man kan i dag se en stump af den gamle 

kirkesti i udkanten af Vigerslev Lands-

by. Mellem Langagervej og Skygge-

lundsvej g¬r der stadig en sti. Den er et 

stykke af den gamle kirkesti.  

Stien fortsatte gennem det trekantede 

grßnne omr¬de. Niels Valentin Nielsen 

fortÞller, at den gik i hans baghave. 

Hans forÞldre boede p¬ den anden side 

af stien. Niels Valentin Nielsen fortÞl-

ler, at hans far engang fandt en gammel 

mßnt, som givetvis er blevet tabt af en 

kirkegÞnger. 

Stien n¬ede Vigerslev Landsby ved et af 

de tre gamle huse, der stadig ligger i 

Vigerslev, Hßjsagervej nr. 24. Huset - 

kaldet Kßnigshus - var i 1850erne laza-

ret i koleratiden. Derefter gik stien ad 

Hßjsagervej til det, der i dag er Viger-

slev All®, hvor Lykkeboskolen nu ligger. 

Her l¬ 2 g¬rde p¬ hver sin side af vejen 

til Hvidovre, Ny Hvidovrevej, der i dag 

hedder Landlystvej. 

N¬r kirkegÞngerne fra Valby havde pas-

seret Harrestrup ¡, fortsatte de til Hvid-

ovre Torvevej (i dag Hvidovrevej) og gik 

s¬ til venstre mod syd ned til Hvidovre 

Kirke.  

Vel fremme ved Hvidovre Kirke kunne 

òValbybßnderneò tage plads i Valbyski-

bet. 

N¬r livet var slut blev mange Valby-

borgere stedt til hvile p¬ Hvidovre Kir-

keg¬rd. Der findes stadig gravsteder, 

der minder herom.  
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Indtil 1859 var Hvidovre Kirke en an-

nekskirke til Frederiksberg Kirke. N¬r 

prÞsten p¬ Frederiksberg skulle til 

Hvidovre, m¬tte han ud p¬ en lÞngere 

kßretur. Han gik nemlig ikke, han agede 

i hestevogn ad Roskildevej til Dam-

huskroen, hvor man drejede mod syd ad 

Hvidovre Torvevej. Det fortÞlles, at 

prÞsterne har oplevet turen som lang 

og anstrengende, og det var ikke solskin 

og tßrvejr hver gang, at prÞsten skulle 

forrette gudstjeneste i Hvidovre. 

 

 

 

Valbyskibet: 

I slutningen af 1600-tallet blev et side-

skib i bindingsvÞrk fßjet til Hvidovre 

kirke. Det blev lavet for at f¬ plads til 

bßnderne fra Valby, som ikke lÞngere 

m¬tte komme i Vor Frue Kirke i Kßben-

havn, fordi de efter sigende drak for 

meget. Sideskibet fik sin egen indgang, 

og tilbygningen blev ï forst¬eligt nok ï 

kaldt Valbyskibet. 

Kilde: Forstadsmuseet 
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Om familien Bech - Valbyfamilie 

med tilknytning til Hvidovre 

G¬rdejer Ludvig Bech ejede i slutningen 

af 1800-tallet Bechg¬rden. Hvidovre 

Kirke var slÞgtskirke for familien Bech 

og vedblev at vÞre det ogs¬ efter, at 

Jesuskirken var bygget. 

En datter ï Frk. Johanne Bech (1886-

1984) ï har ad flere omgange til Valby-

Bladet fortalt om familien og dens til-

knytning til Hvidovre. Juledag skulle 

familien altid i kirke. Og den dag kßrte 

man i charabanc til Hvidovre Kirke. 

Om domprovst Henry Bra±m Ussing 

(1855-1943), der var  prÞst ved Jesu-

skirken, men ogs¬ fra tid til anden prÞ-

dikerede i Hvidovre fortÞller hun fßl-

gende: 

òOm sommeren spadserede han til 

Hvidovre Kirke ad den s¬kaldte kirke-

stié. Ussing havde altid travlt. Og det 

var almindeligt p¬ g¬rdene at hßre folk 

sige: Nu flagrer Ussing til kirke. Om 

vinteren kßrte han altid i hestevogn.ò 

Det fortÞlles i ßvrigt, at samme dom-

provst Ussing om sin prÞstegerning har 

sagt, at der kom f¬ i kirke den dag, han 

tiltr¬dte, og at der ikke kom flere den 

dag, han fratr¬dte. 

(Anders)Peter Bech var fßdt i 1885. Han 

var sßn af g¬rdejer Ludvig Bech. Efter 

uddannelse p¬ danske, tyske og franske 

planteskoler startede han et gartneri p¬ 

faderens g¬rd. Da denne blev udstykket, 

blev gartneriet flyttet til Hvidovre. 

P¬ Kettevej (dengang nr.69) blev der i 

1919 etableret et alsidigt gartneri p¬ 6 

Valby-skibet 

Peter Bechs  òpalÞò  
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ha. Der blev anlagt frugtplantage med 

navnlig pÞretrÞer. Der blev opfßrt driv-

huse med mange forskellige blomster-

kulturer. Der blev ogs¬ dyrket forskelli-

ge typer af grßntsager. 

I 1925 opfßrte Peter Bech et òpalÞò som 

sin bolig. Huset har efter Hvidovre for-

hold vÞret endog meget stort og impo-

nerende. Huset har to etager med fuld 

hßjde og fuld kÞlder. Det er vel 120 m2 

i grundplan. I huset skulle der ifßlge 

tegningerne indrettes et herrevÞrelse. 

Huset ligger stadig p¬ hjßrnet af Spur-

vehßjvej og Tusbyvej. Huset er selvfßl-

gelig medtaget i Hvidovre Kommuneat-

las som en bevaringsvÞrdig bygning. 

Peter Bech var i 1925 blandt initiativta-

gerne til afholdelse af Gartnernes store 

¬rlige Blomsterudstilling i Forum, og 

Peter Bech udfßrte et omfattende arbej-

de inden for gartneriets forskellige or-

ganisationer i Danmark og internatio-

nalt. Han var s¬ledes formand for Al-

mindelig dansk Gartnerforening fra 

1939 til 1960. 

I 1954 blev han konservativt medlem af 

Hvidovre kommunalbestyrelse, og han 

blev ogs¬ viceborgmester. 

I 1957 blev gartneriet p¬ Kettevej afvik-

let. Det var blevet fortrÞngt af bebyggel-

se, og jorden blev solgt til brug for Ris-

bjerg Kirkeg¬rd. 

Peter Bech flyttede fra Hvidovre i 1957. 

Han dßde 30.1.1960 og blev begravet p¬ 

familiegravstedet, der ligger p¬ Hvidov-

re Kirkeg¬rd lige ud for indgangen til 

Valbyskibet. Her ligger ogs¬ Johanne 

Bech begravet. 

Af Jens Frederik Jßrgensen 

I 1984 udkom Egon Funchs bog: òDen 

tvedelte kommune. Om Avedßres kirkeli-

ge og kommunale forbindelse med Glos-

trup gennem tiderneò. 

P¬ baggrund af bogen skal der her kort 

resumeres om opspillet til, at Avedßre pr. 

1. april 1974 sammenlÞgges med Hvidov-

re. 

I slutningen af 1930erne var der en sag, 

hvor en nyudstykket del af Brßndbyernes 

Kommune ï Vesterled ï ßnskede at blive 

en del af Glostrup Kommune. Undervejs i 

forhandlingerne kom det p¬ tale, at 

Brßndbyerne til gengÞld kunne overtage 

Avedßre fra Glostrup. Ideen blev dog 

aldrig alvorlig overvejet. Efter at Brßnd-

byernes Kommune havde opfyldt ßnsker 

om bedre vandforsyning og bedre veje, 

var sagen om Vesterleds overfßrsel til 

Glostrup Kommune ikke lÞngere aktuel. 

Kommunalreformen pr. 1. april 1970 gik 

uden om Kßbenhavns amtskreds samt 

Kßbenhavn og Frederiksberg og vedrßrte 

s¬ledes kun resten af landet. 3. marts 

1972 fremsatte indenrigsministeren et 

lovforslag om revision af den kommunale 

inddeling i Kßbenhavns amtskreds. Kom-

muner skulle have en s¬dan mindstestßr-

relse (befolkningsmÞssigt) og en s¬dan 

Avedßre  

sammenlÞgges  

med Hvidovre 

1.april 1974 


