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N˙˔ ˆ˒ˁ  ˆˏ˒ˍˁˎ˄˅ˎ 

Af Ole Asbjßrn Petersen 
 

Tirsdag den 15. marts kl. 19.00 

afholdes den ordinÞre general-

forsamling i Lille Frihedens Akti-

vitetssal. Vedlagt i dette med-

lemsblad er indbydelse og dags-

orden til generalforsamlingen. 

Sammen med ßvrige betalings-

former er der mulighed for at 

betale ¬rskontingent i Ryttersko-

len torsdag den 3. marts kl. 10-

12, hvor kasserer og formand vil 

vÞre til stede. 

Den 18. januar holdt fungerende 

museumsleder, Anja Olsen, et 

glimrende foredrag om Forstads-

museets aktiviteter. (NÞrmere 

omtale af foredraget i nÞste 

medlemsblad).  

To forhold vil jeg dog omtale her. 

Forstadsmuseet havde endnu en 

gang fremsendt ansßgning om 

statsanerkendelse. Ansßgningen 

var fremsendt under den tidlige-

re regering, men afgßrelsen l¬ nu 

p¬ den nye kulturministers bord. 

DesvÞrre var der p.t. ikke ßkono-

mi til at imßdekomme ansßgnin-

gen, men vendingen for 

ònuvÞrendeò giver anledning til 

fortsat arbejde med statsaner-

kendelsen. 

Det andet forhold er arbejdet 

med bevaringsvÞrdige bygnin-

ger. En hjÞlp i dette arbejde er 

modtagelsen af 404 kasser med 

Hvidovre kommunes byggesager. 

Sagerne er blevet digitaliseret, s¬ 

ogs¬ vore medlemmer kan benyt-

te sig af arkivet.  

I det forlßbne ¬r har medlems-

bladet vÞret ¬bent for 4 annon-

cßrer. Vi er glade for samarbejdet 

med ejendomsmÞgler Max 

Mardorf, og vil gerne opfordre 

medlemmer med kontakt til mu-

lige annoncßrer at henvende sig 

til formanden.  

P¬ gensyn til  

generalforsamlingen. 
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Af Lisbeth Hollensen 

 
I portefßljen over skoler i 
Avedßre og Hvidovre, der var 
engang, fßlger her historien 
om Skolen i Hvidovregade. 
Nedenst¬ende artikel er ud-
drag fra udgivelserne òDa 

Hvidovre blev mindreò af H.O. 
Nordlund og Poul Sverrild, 
Lokalhistorisk Arkiv 1981 og 
òGlimt af livet i Hvidovre 1925
-40. Skolenò, udgivet af PÞda-
gogisk Central og Hvidovre 
Lokalhistoriske Selskab 1985. 
 

Fra Rytterskolen til  
Skolen i Hvidovregade 
Sogner¬dets stßrste enkeltpro-
jekt i starten af 1900-tallet var 
udskiftningen af Rytterskolen 
med en ny og mere tidssvaren-
de skole. Til dette form¬l kßb-
te sogner¬det i 1901 5 skÞpper 

jord (3.448 m2) i Hvidovrega-
de af jordbruger J. Larsen, og 
senere samme ¬r antog sogne-
r¬det det billigste af de ind-
hentede tilbud p¬ bygningen 
af en ny skolebygning. Tilbud-
det lßd p¬ kr. 17.749. 
 

Skolen i Hvidovregade 

Skolen i Hvidovregade 1908 
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Fra amtsr¬det fik sogner¬det 
tilladelse til at bruge kr. 2.500 
til jordkßbet og til i alt at bru-
ge kr. 20.000 til jord og skole-
bygning. Det blev samtidig til-
ladt at tage disse kr. 20.000 af 
den sum, Hvidovre havde 
modtaget fra Kßbenhavn i for-
bindelse med Valby og Viger-
slevs indlemmelse i Kßben-
havn. 
 
Det viste sig imidlertid, at det-
te belßb ikke var tilstrÞkke-
ligt, og i forbindelse med beta-

lingen af skolen det fßlgende 
¬r m¬tte sogner¬det l¬ne cirka 
kr.1.000 i Den frie Fattigkas-
se. Skolen forsikredes i ßvrigt 
for kr. 24.000.  
 
I et forsßg p¬ at undg¬ at m¬tte 
l¬ne penge til den ny skole hav-
de sogner¬det i 1901 besluttet 
at ville forsßge at sÞlge Rytter-
skolen. Skolen blev solgt i 1902 
og indbragte kommunen kr. 
6.100. 
 
Frem til 1902 fungerede Rytter-
skolen endnu som kommunens 

Skolen i Hvidovregadeé.fortsat 

Tegning over skolen i Hvidovregade 28. maj 1901 
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skole. Den nÞrmede sig s¬ sm¬t 
en alder af 200 ¬r, og den var 
efterh¬nden b¬de meget utids-
svarende og ved at blive for lille 
til det stigende antal bßrn i 
kommunen. 
 
Den ny Hvidovre Skole i Hvid-
ovregade blev indviet i 1902 un-
der stor festivitas, hvor sogne-
r¬det lod servere kaffe, chokola-
de og ßl.  
 
Den ny skole muliggjorde en 
forbedring af undervisningen, 
idet der for eksempel blev mu-
lighed for at anskaffe en fysik-
samling (1910). Gymnastikun-
dervisningen fik dog ikke bedre 

vilk¬r, idet der heller ikke var 
gymnastiksal til den ny skole. 
En s¬dan fik man fßrst i 1924 
p¬ Kettevejskolen. Gymnastik-
undervisningen m¬tte alts¬ 
fortsat foreg¬ udendßrs med 
det resultat, at undervisningen 
ofte m¬tte afbrydes midt i en 
time p¬ grund af regnvejr eller 
helt aflyses. 
 
Skolen havde kun ®n lÞrer, og 
bßrnene gik kun i skole hver 
anden dag. S¬dan "hver anden 
dags undervisning" fortsatte 
dog p¬ landsbyskoler rundt om 
i landet til langt efter 2. Ver-
denskrig og var alts¬ ikke noget 
specielt for datiden. 

Skolen i Hvidovregadeé.fortsat 

Skolen i Hvidovregade 1909 
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Skolen i Hvidovregadeé.fortsat 

Fra Bytoften til Kettevej 
Helge Wiese (Fßdt i 1914 i Sorß, 
kom til Hvidovre omkring 1917) 
fortÞller her om sin skolegang 
i Bytoften/Hvidovregade og 
p¬ Kettevejskolen (den senere 
SßnderkÞrskolen): 
 
Jeg begyndte at g¬ i skole der, 
hvor der nu er dommerkontor 
(artiklen er fra 1985, og den-
gang var der dommerkontor 
p¬ den gamle skole). Om som-
meren gik vi barbenet, og om 
vinteren havde vi trÞsko p¬. 
Dengang var Hvidovrevej jo 
slet ikke fßrt op fra Kette-
vejskolen til Hvidovre Torv, 
men der var den gamle Hvid-
ovregade, der var hoved-
fÞrdslen op gennem Hvidov-
re. 
N¬r man s¬ kom ind p¬ sko-
len, var der en stor forhal 
med rum, hvor man kunne 
stille sine trÞsko og hÞnge 
sin trßje. Inde i skolestuen 
stod der en stor kakkelovn. 
Der var to klasser, en mod 
vest og en mod ßst. Mellem 
disse to klasser var der en bu-
et dßr, s¬ der kunne st¬ en lÞ-
rer. Denne lÞrer kunne fak-
tisk undervise begge klasser 
p¬ en gang. Det gjorde man 
nu ikke s¬ tit, men de kunne 
holde ßje med os. OverlÞrer 

Claus Petersen, en fremra-
gende mand i alle retninger, 
boede bag ved disse to klas-
ser. 
 
Der var en syklasse for piger-
ne oppe p¬ fßrste sal. Det var 
gamle frßken Larsen, der un-
derviste i syning. Vi havde 
hende ogs¬ engang imellem, 
n¬r hun var aflßser for de an-
dre lÞrere. Der var lÞrer 
Christiansen og lÞrer Betz, og 
der var en, der hed lÞrer 
Flindt, og s¬ var der Brock 
Johansen.  
 
Vi havde gymnastiksal i g¬r-
den. Der var s¬dan et halv-
tag, og der stod vores buk, 
hest, skamler og tov til tov-
trÞkning, og det var meget 
spartansk. Der var rejst to 
bomme med en overligger, og 
s¬ kunne man kßre den op og 
ned til armgang osv.. Vi styr-
tede rundt derude, n¬r vi hav-
de gymnastik; det var nu me-
get sjovt. N¬r det regnede alt 
for meget, blev det aflyst. 
 
I dansk og regning kom vi op 
til tavlerne for at vise, hvem 
der kunne skrive pÞnest. Det 
var altid hos overlÞrer Peter-
sen, og vi fik f.eks. et A eller B. 
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Skolen i Hvidovregadeé.fortsat 

Alle kom op for at skrive, og 
s¬ blev det flotteste udvalgt. 
Karaktergivning 
N¬r vi fik karakterer, var det 
s¬dan, at den, der sad forrest, 
var den dygtigste, og nr. to 
var den nÞstdygtigste efter 
lÞrerens beregninger. Og s¬ 
gik det derned ad. F.eks. hvis 
man var 14 drenge, var den 
14. dreng alts¬ dummest efter 
den orden. 
S¬ blev man flyttet rundt, og 
jeg sad oppe i den gode ende, 
og jeg har da ogs¬ siddet nr. 
et. Men hvis man lavede et 
eller andet, blev man rykket 
ned, og s¬ blev der sat en an-
den op. Det skete ikke s¬ tit, 
men han rokerede s¬dan, at 
de dygtigste sad foran. Han 
skulle vel nok have gjort det 
omvendt, mener jeg, s¬ de 
dygtigste sad bagved, for de 
havde ikke s¬ meget behov 
som dem, der ikke vidste s¬ 
meget. 
 
Frisen p¬  
SßnderkÞrskolen 
Jeg kan huske frisen, der sid-
der oppe p¬ midten af Sßn-
derkÞrskolen p¬ den side, der 
vender ud mod Hvidovrevej.  
En dag, mens vi havde over-
lÞrer Petersen, kom der to 

meget flotte herrer ind s¬dan 
med fuldskÞg osv., og de gik 
og gloede noget p¬ os, mens 
overlÞrer Petersen underviste 
os. OverlÞrer Petersen sagde: 
òDer er ham d®r og hende 
d®r.ò 
S¬ udtog de otte, fire drenge 
og fire piger, og der var jeg 
imellem. Der skulle laves en 
frise, der skulle sidde oppe p¬ 
spidsen midt p¬ SßnderkÞr-
skolen. 
 
S¬ blev vi bragt i en eller an-
den bil ind til en billedhugger, 
jeg kan ikke huske, hvor han 
boede, men det var inde p¬ 
Nßrrebro, mener jeg. 
Vi blev modelleret og tegnet i 
alle mulige stillinger. Jeg blev 
tegnet bl.a. liggende og st¬en-
de med matroshue og st¬ende 
med kasket. Der var som sagt 
fire piger og fire drenge, og vi 
blev alle sammen s¬dan 
mixet, s¬ der var en masse 
billeder osv., til n¬r de skulle 
lave frisen. 
 
Vi blev kßrt derind de fßrste 
par gange. S¬ efterh¬nden 
vidste vi, hvor det var, og s¬ 
tog vi selv derind. Vi kßrte el-
ler gik ind til Tofteg¬rds 
Plads. Der var dengang be-
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Skolen i Hvidovregadeé.fortsat 

hvidovre@home.dk 

gyndt at kßre en enkelt rute-
bil, ikke fra Tofteg¬rds Plads, 
dengang holdt de ved Valby 
Jernbanestation, og vi tog lin-
je 18 der, og det var med fßr-
ste sal p¬ sporvognen. Vi kßr-
te ind og hoppede af, hvor bil-
ledhuggeren boede. 
Vi kom ind p¬ hans store ate-
lier. Det var en mÞgtig byg-
ning med gipsfigurer og 
bronzehistorie osv., og der gik 
en masse mennesker. De gik i 
krig med os p¬ alle leder og 
kanter, og det var meget 

sjovt. Vi fik to kroner hver 
gang, s¬ vi var nogle holdne 
fyre, n¬r vi tog derinde fra. 
 
Sprittere p¬ skolevejen 
Dengang gik vi ad Mellem-
digsvej (som senere blev til 
Hvidovrevej) til skole. Det var 
s¬dan en skÞrvevej med grßf-
ter p¬ begge sider, og de var 
altid fyldt med vand. Vi gik 
hjemmefra en halv time fßr, 
s¬ vi lige kunne n¬ at vÞre 
oppe i Bytoften, hvor skolen 
var. Det kunne s¬dan lige 
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passe med en halv times tid. 
 
Der var nogle, der boede helt 
ude ved stranden, f.eks. Ellen 
Knudsen og forskellige andre. 
De boede helt nede ved Hvid-
ovre MßrtelvÞrk. S¬ de kom 
ikke i skole, n¬r vejret var 
d¬rligt, og de var tit fravÞ-
rende p¬ grund af sne. Det 
var ikke til at stride sig frem, 
for der blev ikke skovlet sne 
og s¬dan; det blev der nok, 
men det varede altid lÞnge, 
fßr det kom ordentlig i gang. 
 
N¬r man s¬ skulle hjem d®r 
om sommeren, var der tit 
sprittere og lßse piger i de her 
grßfter; det var ganske for-
fÞrdeligt. Mange af disse un-
ge mennesker, der l¬ d®r som 
sprittere, havde delirium og 
kastede sig hid og did i kram-
per. Det gik vi bßrn og kikke-
de p¬, og det var s¬dan, at vi 
ikke var bange, men vi var 
ikke rigtig trygge ved det, for-
di nogle r¬bte efter os, og 
nogle generede os. 
S¬ skete det flere gange, at 
overlÞrer Petersen eller en 
anden lÞrer fulgte os p¬ vej 
ud forbi den nuvÞrende Glim-
vej, dengang hed den Grßnne-
vej, for at sikre os mod alle de 

her mÞrkelige individer, der 
l¬ der og drak, og det var jo 
ikke ßl, de drak, det var sprit 
og mÞlk blandet sammen 
med alt muligt mÞrkeligt. De 
var fuldstÞndig fra sans og 
samling, og vi var faktisk lidt 
halvbange for dem. N¬r vi gik 
i skole om morgenen, var de 
der selvfßlgelig ikke, ikke ret 
tit i hvert tilfÞlde. 
 
Îblerov 
Jeg kan huske, at der nede p¬ 
Hßvedstensvej stod et Þble-
trÞ. P¬ Kettevejskolen sagde 
overlÞrer Petersen til os, at 
ingen drenge m¬tte stjÞle Þb-
ler der, og selvfßlgelig var det 
drengene. Pigerne gjorde det 
jo ikke.  
Vi var ikke klar over, at han 
havde en kikkert, s¬ n¬r vi gik 
hjem, gik vi selvfßlgelig hen 
og rystede trÞet lidt og s¬ vi-
dere. 
Dagen efter m¬tte man stille 
op og f¬ et par p¬ siden af ho-
vedet, for han havde kunnet 
se i sin kikkert, hvem det var. 
Det sagde han i hvert tilfÞlde, 
og det var altid de rigtige. S¬ 
var det meget hyggeligt, n¬r 
man mßdte dagen efter; og 
der vankede, men det var der 
ikke noget at gßre ved.
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Gamle film fra Hvidovre p¬ internettet 

Af Anja Olsen 
 

Efter en velbesßgt filmcafe p¬ 

Risbjergg¬rd fredag d. 11 sep-

tember ligger en del af de film, 

der blev vist, nu p¬ hjemmesi-

den, 

www.forstadsmuseet.dk.    

Filmcafeen var arrangeret af 

Hvidovre Lokalhistoriske Sel-

skab og Forstadsmuseet, og 

filmene, der blev vist, var en 

perlerÞkke af digitaliserede 

lokalhistoriske smalfilm om 

Hvidovre i gamle dage fra For-

stadsmuseets arkiv. 

Forstadsmuseet modtager for-

sat gerne film fra eller om 

Hvidovre i gamle dage: ñDet er 

vores ßnske at koble den lo-

kalhistoriske formidling sam-

men med endnu flere levende 

billeder, der i fremtiden kan 

fßre til lignende arrangemen-

ter eller helt nye tiltag,ò sagde 

fg. museumschef p¬ Forstads-

museet Anja Olsen efter ar-

rangementet. Der bliver mu-

lighed for at gense et par af 

filmene, mandag d. 29. febru-

ar kl. 14-16 p¬ Rytterskolen. 
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der var kunstnerisk leder af 

Hvidovre Teater i perioden 

1984 - 2000.  

 

Af Ole Asbjßrn Petersen 

Onsdag den 11. november 2015 

havde vi besßg af Sejer Ander-

sen i Auditoriet i Avedßre Lej-

ren. Formanden bßd de frem-

mßdte og Sejer Andersen vel-

kommen, og straks tog fore-

dragsholderen ordet og hen-
vendte sig i hjertelige toner til 

Hanna Jensen, der dengang var 

i Hvidovre Teaters bestyrelse og 

var med til at ansÞtte ham.  En 

ganske sÞregen ansÞttelses-

procedure. Sejer Andersen var 

dengang leder af Caf®teateret. 

Han fik en forespßrgsel fra 

Hvidovre Teaters bestyrelse, 

om han kunne tÞnke sig at vÞ-

re leder af en studietur til Paris 
med teaterforestillinger som 

hovedpunkt. Med uddannelse 

fra universitet som cand. mag. i 

fransk var det lige en opgave for 

ham og en kÞrkommen lejlig-

hed til at gense Paris. Hvad, 

han ikke vidste, var, at hoved-

form¬let var at se ham an som 
en kommende kunstnerisk le-

der af Hvidovre Teater. 

Det gik godt, og starten p¬ 16 ¬r 

som leder var p¬begyndt. Lin-

jen fra Caf®teateret blev fortsat, 

og blandt de mange forestillin-

ger fremhÞvede han isÞr 

òSwing Sistersò og 
òGjßngehßvdingenò, der blev 

ßkonomske topscorere. òSwing 

Sistersò fandt sin start i den tid-

ligere skolebetjents kßkken. Bo-

ligen var nu overdraget til tea-

teret. Sammen med Kirsten 

Vaupel, Lise-Lotte Norup og 

Kirsten Siggaard blev stenene 
lagt til den store succ®s. Med-

borgersalen blev ogs¬ anvendt 

til forestillinger. 

Det blev 16 gode ¬r, men Hvid-

En aften med Sejer Andersen 

Sejer Andersen  

Foto: Jette Randal-Lund   
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ovre Teater m¬tte dreje nßgler-

ne i i ¬r 2000, da det statslige 

tilskud forsvandt. Sejer forsßgte 

sig nu med et stykke p¬ teateret 

òSorte Hestò, men samarbejdet 
mellem den kvindelige insruk-

tßr og den anden skuespiller gik 

s¬ d¬rligt, at stykket blev taget 

ned efter 14 dage. Senere skri-

ver forfatteren Gregers 

Dirckinck- Holmfeld stykket 

òOg her ligger man som en an-

den idiotò om den danske sßfa-

rer og opdagelsesrejsende Vitus 

Bering. I samarbejde med kom-

ponisten Bo Holten og Gregers 

bliver stykket til en monolog 

med Sejer i hovedrollen. 58 mi-
nutter alene p¬ scenen. Stykket 

blev fßrste gang opfßrt i 2004, 

og senere har Sejer optr¬dt p¬ 

turn® i b¬de Danmark og Rus-

land med monologen. Gennem 

arbejdet i bestyrelsen i Det Rej-

sende Landsteater oprettedes 

flere kontakter. DavÞrende 

En aften med Sejer Andersené.fortsat 

Sejer Andersen fortÞller 

Foto: Jette Randal-Lund   
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En aften med Sejer Andersené.fortsat 

borgmester i Horsens, Vagn 

Rye Nielsen, fandt forestillin-

gen s¬ god, at teateret i Horsens 

blev stillet gratis til r¬dighed i 3 

aftener. Som Sejr lakonisk sag-
de:ò Vitus Bering er fßdt i Hor-

sensò.  

Andre steder gik det ikke s¬ 

glat. Besßg p¬ gymnasier og pri-

vatskoler kunne nogle gange 

vise sig at f¬ ganske f¬ tilskuere. 

Placering i skoletiden, hvor ele-

verne ikke kunne f¬ fri fra un-
dervisningen eller forestilling i 

et musiklokale, hvor vindues-

karmen var eneste scene, var 

praktiske omstÞndigheder, der 

skulle overvindes. Som Sejer 

fortalte de skuespillere, han 

gennem livet har instrueret: 

ÌòOm der s¬ blot er 1 tilskuer, 
skal forestillingen gennemfß-

resò. Man ved aldrig, hvem den 

ene kunne vÞre. P¬ Caf®teate-

ret var den kendte skuespiller, 

Henning Mouritzen, en gang 

den ene af 3 tilskuere. I en ef-

terfßlgende samtale med Sejer, 

spurgte han om Sejers uddan-
nelsessted. Det var foreg¬et p¬ 

den barske m¬de. Direkte p¬ de 

skr¬ brÞdder og selvstudium. 

For at spare penge havde han 

og andre meldt sig til retorik p¬ 

Folkeuniversitetet. Det kostede 

faktisk nÞsten intet, og de fik 

en fremragende skuespiller, 

Martin Hansen, som lÞrer.  

Efter en velfortjent pause (en 

times foredrag) fortalte Sejer 

om sit nuvÞrende liv. Han er i 

gang med at skrive et dramatisk 

skuespil, skriver digte og forbe-

reder 80 ¬rs fßdselsdagen den 

13. juli 2016. Som med meget 

andet i Sejers liv bliver denne 
dag ogs¬ speciel. Den skal fore-

g¬ p¬ Berings Ï, hvor han opfß-

rer skuespillet om Vitus Bering. 

Med sig tager Sejer fotografen 

Preben  Keldsen, der gennem 

mange ¬r har fulgt Sejer. Tan-

ken er, at der skal fremstilles en 

film om Sejer med den forelßbi-
ge arbejdstitel: òUd i Vitus Be-

rings fodspor og hjem i Sejersò. 

At det til sommer er 25 ¬r si-

den, man fandt Vitus Berings 

grav, gßr det endnu mere rele-

vant.  

Sejer havde ikke ®n, men to 

overraskelser at slutte af med. 
Medens Sejer var p¬ Hvidovre 

Teater, tilskuttede man sig  Den 

EuropÞiske Teaterkonvention. 

De store teatre i Europa udgiver 
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hvert andet ¬r en flot publikati-

on, hvor deres produktioner 
bliver omtalt. Her st¬r Hvidov-

re Teaters produktioner p¬ lige 

linje med europÞiske storbyers 

teatre. Der findes i Danmark to 

udgivelser af bogen:òEurope On 

Stage 1988-2000ò. Den ene til-

hßrer nu Hvidovre Lokalhisto-

riske Selskab, den anden Sejer 
Andersen,  

Ved Hvidovre Teaters 25 ¬rs 

jubilÞum fremstillede en bos-

nisk kunstner en meget smuk 

plakat. Den forestiller Hvidovre 

set gennem en bosnisk kunst-
ners ßjne. Billedet er spejl-

vendt, men forestiller huse og 

bygninger i Hvidovre. Billedet 

er med guldtryk, som Sejer fik 

Levinson til at sponsorere. Den 

indrammede plakat skÞnkede 

Sejer ogs¬ til selskabet. 

En dejlig aften var forbi, og der 
er kun at sige Sejer Andersen 

tak for oplevelsen og held og 

lykke med de kommende ¬rs 

opgaver. 

En aften med Sejer Andersené.fortsat 

Sejer Andersen skÞnker plakat til HLS 

Foto: Jette Randal-Lund   
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 Af Jens Frederik Jßrgensen og  

Jßrgen Snedled 

I nr.1 af medlemsbladet for 

2015 efterlyste vi historierne 

bag de tre navne, der er ind-

graveret i den trompet, der 

hÞnger p¬ Hvidovre Musik-

skole. 

Den fßrste indgravering er: 

Henning Naschou Jensen 

1965. 

Henning Naschou Jensen, der 

boede p¬ IdrÞtsvej 58, fortÞl-

ler, at trompeten var en kom-

munal Þresbevisning. Trom-

peten skulle hvert ¬r uddeles 

til et orkestermedlem i et af 

ungdomsorkestrene i Hvidov-

re. 

Henning Naschou Jensen fik i 

1965 trompeten i forbindelse 

med en koncert i Holmeg¬rds-

skolens aula i for¬ret 1965. 

Han spillede 2. kornet i FDFs 

orkester. Henning Naschou 

Jensens navn blev indgraveret 

p¬ trompeten. 

Henning Naschou Jensen var 

meget overrasket over at f¬ 

trompeten, da han ikke selv 

mente at vÞre det mest musi-

kalske orkestermedlem. Det 

var nok snarere en anerken-

delse af hans engagement. 

Trompeten blev uddelt efter 

indstilling fra orkesterlederen 

Bßrge Witzel, der var en meget 

kendt skikkelse i FDF p¬ 

landsplan, idet han bl.a. i en 

periode havde vÞret For-

bundssekretÞr i FDF. 

òOrkesterlederen mente, at 

Bidrag til trompetens historie 

Fra Hvidovre Avis 
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trompeten havde en s¬ ringe 

klang, at han nedlagde 

òforbudò mod at bruge den i 

orkestret. Den kunne m¬ske 

bruges til jazzmusik, men ikke 

i et brassbandò. 

Henning Naschou Jensen var 

blevet medlem af FDF fra 

1959 (medlem  nr. 44 det ¬r, 

hvilket indikerer vÞksten i 

Hvidovre FDF i de ¬r) og af 

FDFs orkester i 1961, hvor han 

startede med at spille flßjte i 

tambourkorpset. Faren H.G. 

Jensen, der ogs¬ var aktiv i 

FDFôs forÞldrekreds, var med 

til at bygge FDFs hus p¬ Bibli-

otekvej 60 D i perioden 1963 ï 

64. 

FDF-Hvidovre var dengang en 

meget stor og markant ung-

domsforening i Hvidovre med 

over 250 medlemmer, et stort 

tambourkorps og et brass-

band/march orkester med ca. 

35 medlemmer.  

¡ret efter  - 1966 ï blev trom-

peten givet til Karin SkjÞr-

bÞk, DUI.  

Karin SkjÞrbÞk boede p¬ 

Strandmarksvej 43 og var som 

13 ¬rig begyndt i DUIs tam-

bourkorps, hvor hun spillede 

tromme. Hun kom hurtigt 

med i DUIs drengeorkester, 

hvor hun fßrst spillede signal-

horn og senere trompet. Hun 

havde altid interesseret sig for 

musik. At hun fik overrakt 

trompeten af Sv. Aagesen, en 

dag i slutningen af juni 1966 

var en stor overraskelse for 

hende. Begrundelsen husker 

hun ikke.  

Bidrag til trompetens historieé.fortsat 

Karin SkÞrbÞk  f¬r overrakt trompeten  

af Sv. Aagesen: 

Foto: Hvidovre Avis 
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Hun brugte trompeten og hu-

sker den som en god og ud-

mÞrket trompet. Tiden i DUI 

tÞnker hun, der i dag bor i 

nÞrheden af Lßgstßr, mange 

gange tilbage p¬. òDet var en 

virkelig fantastisk tid, og der 

var altid skÞg og ballade, n¬r 

vi var p¬ lejr.ò 

Karins kusine, Susanne Skov-

bro fortÞller, at de begge star-

tede med at vÞre fanebÞrere i 

DUI-Hvidovres drengeorke-

ster, mens de lÞrte at spille 

signalhorn. Da de var blevet 

dygtige nok hertil, lÞrte de 

ogs¬ at spille trompet og fik 

lov til at spille sammen med 

drengene. Fra tiden som fane-

bÞrer mindes Susanne Skov-

bro en pinlig episode: 

 òVi gik bag orkestret med fa-

nerne. Min fane satte sig fast i 

et trÞ, og jeg m¬tte kÞmpe 

for at komme fri. De andre ï 

p¬ nÞr Karin ï opdagede ik-

ke, at jeg var langt bag efter.ò 

Hvidovre Avis bragte den 1. 

juli 1966 et billede, hvor borg-

mester Sv. Aagesen overrÞk-

ker Karin SkjÞrbÞk trompe-

ten.  DUIs orkester, der stod  

Bidrag til trompetens historie 

Med de bl¬ pigespejdere (Det danske Pigespejderkorps ï i dag Det danske Spejderkorps).  

Foto: Prvatfoto 
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opmarcheret til parade p¬ 

DUIs davÞrende residens p¬ 

Arnold Nielsens Boulevard. 

 Det tredie navn, der er ind-

graveret p¬ trompeten er 

Randi Villads-Petersen. 

Hun fik Þrestrompeten i 1967.  

Hun og familien flyttede ind 

p¬ Cath. Boothsvej i 1961. Hun 

kom i 1962 med i de bl¬pige-

spejdere (Det danske Pige-

spejderkorps ï i dag Det dan-

ske Spejderkorps). De bl¬ pi-

gespejdere i Rßdovre og Hvid-

ovre havde et fÞlles orkester. I 

orkestret spillede hun ene og 

alene signalhorn. De andre i 

orkestret spillede p¬ trommer 

og piccoloflßjter. 

Randi, der i dag hedder Niel-

sen til efternavn, husker ikke 

begrundelsen for, at hun fik 

Þrestrompeten, men begrun-

delsen ò var vel, at kommu-

nen ßnskede, at trompeten 

skulle g¬ p¬ omgang mellem 

orkestre i spejder- og ung-

domskorps i Hvidovreò. 

Orkestret ßvede p¬ Holme-

g¬rdsskolen, og spejderne 

havde lokaler p¬ 1. sal, Hßved-

stensvej 50. 

Randi Nielsen forsßgte at spil-

le p¬ trompeten. òDen duede 

godt nok, men blev ikke testet 

i samspil i orkestretò. Efter et 

¬r skulle den afleveres. Om 

nogen fik den derefter, vides 

ikke. Der er ikke flere navne 

p¬ trompeten. 

Inga Rahbech var en dygtig og 

engageret tropsfßrer, og den 

helt store oplevelse fra tiden 

som spejder var turen til Lap-

land i 1964. 

I 1965 var det blevet s¬ popu-

lÞrt at g¬ til spejder, at der 

blev oprettet en ny spejder-

trop i Strandmarksomr¬det. 

Her flyttede Randi Nielsen 

med over, og hun var spejder 

frem til 1968. 

Randi Nielsen flyttede fra 

Hvidovre i 1971, blev uddan-

net jurist, er i dag administre-

rende direktßr i mandens in-

genißrvirksomhed og bor i 

Birkerßd. 

Bidrag til trompetens historie 
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Af Per Arild 

En af Hvidovres Þldste 

sportsklubber fyldte i efter-

¬ret 90 ¬r, og i den anled-

ning har Hvidovre Lokalhi-

storiske Selskab bedt for-

manden for Hvidovre 

IdrÞts Forening, HIF, Per 

Arild om at fortÞlle om, 

hvordan de 90 ¬r er g¬et: 

I 1924 var det officielle ind-

byggertal i Hvidovre 1387, og 

Hvidovre var s¬ sm¬t ved at 

udvikle sig til en forstad til 

Hovedstaden. Blandt de man-

ge nye tilflyttere var der en 

ung mand ved navn Helmer 

Grand. Han var stÞrkt sports-

interesseret og havde bl.a dyr-

ket atletik i KIF og spillet fod-

bold i Valby Boldklub. 

En sommerdag s¬ Helmer 

Grand nogle drenge spille ï 

noget der i hvert fald lignede -  

fodbold. Han fik fat i et par af 

drengene, der kunne fortÞlle, 

at det var den eneste form for 

idrÞt, der blev dyrket i Hvid-

ovre. Han foreslog derfor, at 

de skulle mßdes p¬ Risbjerg-

g¬rd Kro for eventuelt at stifte 

en idrÞtsforening. P¬ det mß-

de blev man enige om, at man 

ville arbejde videre med sa-

gen, og den 15. oktober 1925, 

havde man et lovudkast klar, 

som man ville forelÞgge p¬ en 

stiftende generalforsamling 

senere p¬ ¬ret. Men datoen 

den 15. oktober har siden vÞ-

ret betragtet som HIFs stiftel-

sesdag, selvom den fßrste ge-

neralforsamling fßrst blev 

holdt i december samme ¬r. 

P¬ denne generalforsamling 

blev Helmer Grand som en 

HIF - 90 ¬r 

Per Arild 

Privatfoto 
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selvfßlge valgt til den fßrste 

formand for HIF.  

Da Helmer Grand tilbage i 

1925 fik den glimrende ideô at 

grundlÞgge HIF, kunne han 

nÞppe forudse, hvordan klub-

ben ville udvikle sig gennem 

de nÞste 90 ¬r. 

Man havde sßgt Sogner¬det, 

som det hed dengang, om at 

kunne benytte skolelodden 

ved Holmeg¬rden til sports-

plads, og samtidig gav man 

udtryk for, at man ßnskede sig 

opfßrt et omklÞdningsrum 

samme sted, men fßrst i 1926 

fik man bevilget et belßb p¬ 

hele 2.500,- kr. Det betßd, at 

man kunne f¬ et godt gedigent 

omklÞdningsrum med et lille 

kontor. Denne bygning blev 

benyttet langt op i 50ô erne. 

Det var sm¬t, og der var langt 

fra plads til alle de, der gerne 

ville fßlge med i, hvad der ske-

te p¬ kontoret, og jeg ved ikke 

hvor mange, der er blevet Þdt 

op af myg i den periode, fordi 

de, der m¬tte st¬ udenfor, 

kunne s¬ stikke hovedet ind 

ad vinduet, der kunne vippes 

udad, og dermed vÞre med i 

fÞllesskabet. Bygningen blev 

senere brugt af stadion til op-

bevaring af materialer og blev 

fßrst derefter revet ned. 

I foreningens fßrste ¬r blev 

der, foruden fodbold, ogs¬ 

spillet h¬ndbold, ligesom man 

forsßgte sig med atletik, men 

det blev ikke den store succes. 

Man forsßgte sig foruden lßb 

ogs¬ med spydkast og kugle-

stßd. 

HIF - 90 ¬ré.fortsat 

Helmer Grand 

Foto: Hvidovre Avis 
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HIF - 90 ¬ré.fortsat 

En ¬rlig tilbagevendende begi-

venhed var 

òRisbjergg¬rdlßbetò. Det fore-

gik p¬ en 4 km. lang rute fra 

Risbjergg¬rd til Frihedskroen 

og retur. Ingen i dag ved, om 

der var indlagt en pause p¬ 

Frihedskroen, inden man lßb 

retur?  

Ja, al begyndelse er svÞr, og 

de fßrste ¬r var da ogs¬ en evig 

kamp for at holde sammen p¬ 

stumperne og for at f¬ nogen-

lunde t¬lelige forhold til at 

spille og trÞne under. Forhold 

man nÞppe ville n¬ ret langt 

med i dagens Danmark, hvor 

mange unge bare tager det 

som en selvfßlge, at alting er 

lige ved h¬nden. HIF har i dag 

til huse i en kommune, der, p¬ 

trods af at man ikke ligefrem 

svßmmer i penge, dog har set, 

at det kan betale sig at ofre 

penge p¬ idrÞtten og dermed 

holde bßrnene og de unge 

mennesker vÞk fra gadehjßr-

nerne. 

I tusindvis af Hvidovreborge-

re, deres bßrn og bßrnebßrn er 

i ¬renes lßb g¬et igennem 

HIFs rÞkker og har der f¬et 

glÞde af at kunne dyrke netop 

deres favoritsport under gode 

og ordnede forhold, og vi skyl-

der alle de frivillige ledere og 

trÞnere, der gennem ¬rene 

har stillet deres arbejdskraft 

gratis til r¬dighed for andres 

bßrn, en kÞmpe tak. De har 

vÞret med til at gßre HIF til 

det, vi er i dag.  

 At forholdene Þndrer sig gen-

nem 90 ¬r, er jo klart for en-

hver, og fra ydmyge forhold i 

tyverne op gennem trediverne 

og ikke mindst under og lige 

efter krigen og til i dag, er der 

jo en kÞmpe forskel b¬de p¬ 

den m¬de, man lever og bor 

p¬, men ogs¬ p¬ de faciliteter, 

man mßder p¬ idrÞtspladser-

ne og de haller, der i dag er til 

r¬dighed. 

I ¬rene lige efter krigen var 

h¬ndbold mest en udendßrs 

sport, der dyrkedes om som-

meren, fordi der nÞsten ikke 

var nogen haller. S¬ skulle 

man spille om vinteren, ja s¬ 



23 

 

 
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 

[ƻŀƭƘƛǎǘƻǊƛŜ ƛ !ǾŜŘǄǊŜ ƻƎ IǾƛŘƻǾǊŜ 
ǿǿǿΦƘǾƛŘƻǾǊŜƭƻƪŀƭƘƛǎǘƻǊƛǎƪŜǎŜƭǎƪŀōΦŘƪ 

 

IǾƛŘƻǾǊŜ [ƻƪŀƭƘƛǎǘƻǊƛǎƪŜ {Ŝƭǎƪŀō [ƻƪŀƭƘƛǎǘƻǊƛŜ ƛ !ǾŜŘǄǊŜ ƻƎ IǾƛŘƻǾǊŜ 

.ŀƴƪƪƻƴǘƻΥ  ǊŜƎΦƴǊΦрлнр ƪƻƴǘƻƴǊΦ млнурно - DƛǊƻƪƻƴǘƻΥ унфо птлт 
/±wκ{9 ƴǊΦ ом стс осо 

 

24 

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab 

[ƻŀƭƘƛǎǘƻǊƛŜ ƛ !ǾŜŘǄǊŜ ƻƎ IǾƛŘƻǾǊŜ 
ǿǿǿΦƘǾƛŘƻǾǊŜƭƻƪŀƭƘƛǎǘƻǊƛǎƪŜǎŜƭǎƪŀōΦŘƪ 
 
 
 

 

 

KÞre medlem 

Sammen med dette nummer af Hvidovre Lokalhistorie fremsendes 

girokort til indbetaling for 2016. Betaling er uÞndret kr.125 og for 

pensionister kr. 100. Betaling kan foreg¬ p¬ posthus, i bank, netbank 

eller i Rytterskolen torsdag den 3. marts mellem kl. 10.00 ï 

12.00.  

Indbetaling vil ogs¬ kunne foretages ved generalforsamlingen tirsdag 

den 15. marts i Aktivitetssalen i Lille Friheden, Strandmarksvej 2. Ge-

neralforsamlingen starter kl. 19.00, s¬ eventuelle indbetalere anmodes 

om at komme i god tid. 

Indkaldelse til generalforsamling  

Der indkaldes til ordinÞr generalforsamling tirsdag den 15. marts 

2016 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 fritidsudvalg (perioden 2014-2018). 

Der skal i lige ¬r vÞlges 2 medlemmer og i ulige ¬r 3 medlemmer. ¡r 

2016 skal der vÞlges 2 bestyrelsesmedlemmer. P¬ valg er Lars Bo 

Henriksen og Frank H. Gudmann. Lars stiller ikke op. Suppleanter og 

revisor/revisorsuppleant vÞlges for et ¬r. 

 

 

Suppleanter: Karen Johansen 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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trÞ-

nede man p¬ Frederiksberg 

Slot sßndag morgen fra 8 - 9 

eller fredag aften fra 21-23 p¬ 

Svanemßllens Kaserne. I slut-

ningen af 50 erne fik man dog 

noget trÞningstid i den meget 

lille hal p¬ Avedßre Kaserne. 1 

dribling og tre skridt, s¬ var 

man oppe i den anden ende og 

kunne skyde p¬ m¬l. Men det 

var dog bedre end ingenting. 

Det har vÞret gode og spÞn-

dende 90 ¬r, hvor vi undervejs 

blev danske mestre i fodbold, 

fßrste gang i 1966 med et hold, 

der p¬ rekordtid var g¬et hele 

vejen fra 4. div. til 1.div., hvor 

man alts¬ i 1966 vandt det fßr-

ste DM til HIF med trÞneren 

Ernst Netuka. Det var et super 

hold, der fyldte Hvidovre Sta-

dion hver sßndag formiddag 

HIF - 90 ¬ré.fortsat 

Dansk pokalmester 1980 

Bagerst fra venstre: Michael Manniche, Finn Johansen, Michael Chri-

stensen, G¿nther Lindahl, Jßrgen Jacobsen, Jßrgen Kirk,  

Tadeusz Gapinsky. 

Forrest fra Venstre: Curlie Nielsen, Sten Hansen,  

Steen Ziegler, Jens Kurt Petersen, Poul Arne Andersen, Henrik Jensen 
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kl. 10.00 og som gang p¬ gang 

satte tilskuerrekord p¬ stadi-

on. Mesterskabet gav adgang 

til at spille i Europacupturne-

ringen, hvor vi var s¬ heldige 

at trÞkke selveste Real Ma-

drid, der allerede den gang var 

et klassemandskab. Jeg min-

des endnu, hvordan det var, 

n¬r 40.000 tilskuere i IdrÞts-

parken taktfast r¬bte HIF, 

HIF, og hvor holdet flot spille-

de 2-2 mod stjernerne. At vi s¬ 

senere tabte 4-1 i Madrid, var 

vel nÞrmest forudsigeligt. 

 H¬ndboldafdelingen kunne 

glÞde sig over, at man endelig 

fik bygget en hal i Hvidovre. 

Dansborghallen blev indviet i 

1966, og det betßd, at h¬nd-

boldspillerne i Hvidovre ende-

lig kunne komme til at trÞne 

under ordentlige forhold, og 

det havde den betydning, at 

allerede ¬ret efter, i 1967, kun-

ne vores dameynglinge sikre 

HIF det fßrste danske mester-

skab, og dette talentfulde hold 

kunne man s¬ bygge videre p¬, 

og det gav sammen med det 

allerede eksisterende 1. hold 

mange gode oplevelser p¬ hal-

gulvet. Det var jo ogs¬ i de ¬r, 

at vi fik et slagkraftigt herre-

hold, der i 1968 spillede sig op 

HIF - 90 ¬ré.fortsat 

Dansborghallen ð Foto Jßrgen Snedled 
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i 3. div, og det betßd, at vi nu 

havde 2 divisionshold, idet 

damerne allerede var i 2.div. 

Og som fßlge af det kunne vi 

nu for fßrste gang selv arran-

gere vore hjemmekampe, som 

vi valgte at lÞgge p¬ lßrdag 

eftermiddage, hvilket betßd, at 

vi kunne fylde Dansborghallen 

med et stort og trofast publi-

kum, der vel nÞrmest var at 

betragte som en ekstra mand 

p¬ banen, og vi vandt da ogs¬ 

rigtig mange hjemmekampe i 

de ¬r. 

Fodboldens succes i 1966 be-

tßd, at der begyndte at komme 

penge ind i fodbold, og en del 

af spillerne valgte at tage 

springet, da de s¬ guldet glim-

te for enden af regnbuen. Bl.a. 

lokkede USA med professio-

nelle tilstande, men det blev 

nu ikke den ventede oplevelse, 

s¬ de kom hurtigt tilbage til 

Europa igen. Her var det s¬ 

Holland, Sverige og Ïstrig, 

der kaldte, og de fik da ogs¬ 

nogle gode ¬r der. Men de var 

savnet i Hvidovre, hvor det 

pludseligt ikke var s¬ let at 

vinde kampe som tidligere.   

 Disse udrejser satte ogs¬ de-

res prÞg p¬ h¬ndboldafdelin-

gen. Hvorfor nu det?  

Jo, vi var jo tÞt p¬ hinanden 

den gang. Hver sßndag stod 

hele h¬ndboldafdelingen p¬ 

sidelinjen og heppede, n¬r 

fodboldholdet spillede p¬ sta-

dion, og fodboldspillerne var 

med til at fylde Dansborghal-

len, n¬r damerne og herrerne 

spillede lßrdag eftermiddag. 

Det betßd jo ogs¬, at der op-

stod òsßd musikò mellem spil-

lerne fra de to afdelinger, s¬ 

da f.eks John Steen Olsen rej-

ste, ja s¬ tog han vores dygtige 

m¬lvogterske Lena med p¬ 

eventyr. Flere òblandede Þgte-

skaberò blev indg¬et i de ¬r, 

men h¬ndboldafdelingen kla-

rede sig gud ske lov alligevel, 

og h¬ndboldherrerne havde jo 

ogs¬ selv et godt ßje til damer-

ne, men s¬ blev de heldigvis 

p¬ òhjemmebanenò.                                            

Nogen h¬ndboldspillere mar-

kerer sig mere end andre, og 

HIF - 90 ¬ré.fortsat 
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et par af de navne, der stadig 

huskes, er f.eks. Arne Rßmer 

(der senere blev halinspektßr i 

Avedßre IdrÞts Center), han 

scorede et hav af m¬l og kÞm-

pede sammen med sine hold-

kammerater det hvide ud af 

ßjnene, og han huskes bl.a. for 

at score mange m¬l direkte p¬ 

tremeterkast. Og det var ogs¬ 

det ¬r, hvor vi fik vores fßrste 

landsholdsspiller, Jette Pe-

tersen (nu Jßrgensen), der 

debuterede p¬ ungdomslands-

holdet. Senere var hun i man-

ge ¬r b¬de trÞner og bestyrel-

sesmedlem, og hun arbejder 

stadig for h¬ndbolden i Hvid-

ovre ved at vÞre primus motor 

ved det ¬rlige DM for puslin-

ge, der trÞkker spillere til fra 

hele landet, og som afvikles 

over en weekend i 4 haller her 

i byen. Derfor benyttede vi ju-

bilÞet til, helt naturligt, at ud-

nÞvne hende til Þresmedlem 

p¬ jubilÞumsdagen. 

Man kommer jo heller ikke 

uden om atletikken, n¬r man 

skal tale om 90 ¬r i HIF. 

HIFs atletikafdeling var stor 

og havde mange talenter. En 

af de mest kendte er vel nok 

Annelise Damm Olesen og 

sikkert ogs¬ den, der har op-

n¬et de flotteste resultater. 

Efter at have lßbet hÞkkelßb i 

en lang ¬rrÞkke fandt hun i 

1968, nÞrmest ved en tilfÞl-

dighed ud af, at hun ogs¬ var 

god til at lßbe 800 meter. Hun 

skulle sammen de ßvrige HIF 

atletikpiger deltage i SjÞl-

landsmesterskaberne, og her 

HIF - 90 ¬r 

EM-sßlvvinder i 800m-lßb 

Annelise Damm Olesen, 1969 

Foto: Ole Mik 



31 

 

manglede man en til at lßbe 

800 meter for at skaffe point 

til holdet. Det gjorde hun s¬ 

flot, at hun senere p¬ sÞsonen 

vandt det danske mesterskab 

og dermed udtagelse til OL i 

Mexico samme ¬r. Her blev 

det til en 5. plads i det indle-

dende heat, og kun de 4 bed-

ste gik videre. Med lidt mere 

rutine havde hun nok ikke nß-

jedes med at lßbe opret i m¬l, 

men kastet sig frem over m¬l-

stregen ligesom de mere ruti-

nerede lßbere. Et sßlle 1/10 

sekund skilte hende fra videre 

deltagelse. Men allerede ¬ret 

efter, ved EM i Athen, lßb hun 

en flot sßlvmedalje hjem til 

Danmark, og ved den lejlighed 

sad hele Hvidovre helt ude p¬ 

kanten af stolen og fulgte hen-

des flotte lßb. Hun var klemt 

inde p¬ inderbanen, men 

pludselig opstod der et hul, og 

det var Annelise ikke sen til at 

opfatte, og hun spurtede sig til 

den flotte sßlvmedalje. I alt 

satte Annelise 29 danske re-

korder, og har vundet 17 dan-

ske mesterskaber.                                                                                                 

DesvÞrre opstod der uenighed 

i atletikafdelingen, og det fßrte 

til et brud og en opdeling i to 

atletikklubber. HIF og HAK 

dystede side om side til den 

daglige trÞning p¬ stadion, 

men til stÞvner var det to 

klubber, der kÞmpede mod 

hinanden. Til sidst enedes 

man dog om at lave en fusion, 

og i 1997 blev den nye atletik-

klub en realitet under navnet 

HIF - 90 ¬r 

Jette Jßrgensen 
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Hvidovre Atletik & Motion, og 

dermed ophßrte atletikken 

med at vÞre en del af HIF. 

HIFs historie gennem 90 ¬r 

kan ikke bare gengives p¬ f¬ 

sider, og navnene p¬ store 

spillere og ledere burde m¬ske 

komme med i omtalen af HIF, 

men jeg vil da lige nÞvne, at 

fodboldafdelingen igen vandt 

DM i 1973 og 1981, mens det 

blev til en pokaltriumf i 1980, 

idet HIF vandt pokalfinalen i 

IdrÞtsparken med 5-3 over 

Lyngby. Den mest festlige og 

velspillede finale i turnerin-

gens historie. 

Jeg m¬ ogs¬ lige have med, at 

fodboldafdelingen i 2012 af 

DBU blev udnÞvnt til den 

bedste breddeklub i Danmark. 

Til en hjemmekamp kom TV 2 

sporten flyvende i en helikop-

ter og overrakte en fin pokal 

som bevis for at denne Þre til-

faldt HIF. Senere p¬ ¬ret blev 

vi ogs¬ fremhÞvet p¬ det ¬rli-

ge sportssjov, der blev TV 

transmitteret fra Boxen i Her-

ning. 

Og s¬ har vi jo ogs¬ vÞret hel-

dige: Vores kronprinsepar 

Frederik og Mary fik netop 

den 15. oktober 2005 en sßn, 

prins Christian, som jo p¬ et 

eller andet tidspunkt ude i 

fremtiden bliver Danmarks 

konge, og det betyder, at der 

altid fremover vil blive hejst 

flag over hele landet p¬ vores 

stiftelsesdag. 

Med det potentiale der i dag er 

i afdelingerne, ser fremtiden 

lys ud for HIF, og det, som 

foreningens stifter, Helmer 

Grand i 1925 kaldte òsinò klub, 

er nu blevet hele Hvidovres 

klub, en klub man taler om 

med respekt, og som er kendt 

landet over, og jeg h¬ber p¬ 

fortsat fremgang for HIF i ¬re-

ne frem mod 100 ¬rs jubilÞet, 

hvor der undervejs venter nye 

oplevelser og sejre ikke alene 

for den store medlemsskare, 

men for hele Hvidovres 

sportsinteresserede befolk-

ning.  

udvalgt og redigeret af  

Jens Frederik Jßrgensen 
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JubilÞums¬ret 1976 var ind-

rammet af snestorme. ¡rets 

fßrste weekend satte kommu-

nen alt disponibelt mandskab 

ind mod snemasserne. Og 

weekenden fßr jul tog det 15 

timer at komme til bunds i sne-

masserne. 

1901 var Valby og Vigerslev ble-

vet afst¬et og indlemmet i Kß-

benhavns Kommune. Lokalhi-

storisk Arkiv markerede jubilÞ-

et med en udstilling p¬ òÏenò 

p¬ Hovedbiblioteket og senere 

p¬ de 2 andre biblioteker. Arki-

vet udgav i 1976 sin fßrste bog: 

òBogen om Beringg¬rdò. Arki-

vets leder H. O. Nordlund var 

hovedkraften bag udstilling og 

bog. 

Trafikminister Niels Mathias-

sen skßd et af ¬rets domineren-

de og gennemg¬ende temaer i 

gang med forslaget til en ny 

motorvej gennem Hvidovre 

over Avedßre Holme. Fßrst 

skulle broen vÞre 13 meter hßj, 

senere 6-7 meter hßj. En tunnel 

kunne kun komme p¬ tale, hvis 

kommunen ville betale udgiften 

ï 135 -150 mio. kr. En enig 
kommunalbestyrelse - bakket 

op af foreninger og af under-

1976 ï set gennem Hvidovre Avis 

Fra Hvidovre Avis 
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skrifter indsamlet i centre og 

Hvidovre Avis ï protesterede 

og holdt mßder med ministeren 

og folketingsmedlemmer. Ved 

¬rets udgang var det uklart, 

hvordan motorvejen ville blive 

fßrt over Kalveboderne. 

Hvidovre Avis fik lavet uoffici-

elle stßjm¬linger flere steder i 

Hvidovre. Resultat: Hvidovre 

var mange steder stßjplaget. Et 

af de mest stßjramte omr¬der 

var uden tvivl Vestmotorvejen 

ved Spurveg¬rden. Senere p¬ 

¬ret offentliggjorde Hvidovre 

Avis m¬linger af luftforurening. 

Hvidovre l¬ i toppen. 

Amtet gav grßnt lys til at bygge 

en ny skole p¬ òSukkertoppenò. 

En klage fra partierne til hßjre 

for Socialdemokratiet afvistes 

s¬vel af amtet som af tilsynsr¬-

det. Licitationen blev vundet af 

Brdr. Teichert. Borgmester Aa-

gesen m¬tte afvise, at han skul-

le have f¬et tilbud om eller 

modtaget ydelser fra firmaet. 

Byggeriet af Engstrandsskolen 

kunne g¬ i gang. 

Ketty (Kristensen) indkaldte til 

to borgermßder for at se, om 

der var grobund for en privat 

skole, da forÞldre havde fortalt 

hende, at bßrnene ikke lÞrte 

nok i dansk og regning. 

Som reprÞsentant for et parti, 

der ikke havde sÞde i kommu-

nalbestyrelsen, anmeldte Fl. 

Cramer Larsen (V) ¬rets mßder 

i kommunalbestyrelsen. Hans 

hovedindtryk var: DrÞbende 

lange debatter og mßder, der 

ikke forlßb i fred og fordragelig-

hed. 

I januar fremlagde formanden 

for Hvidovre Teaterforening, 

Flemming Thßgersen planer 

om at bygge et teater p¬ amtets 

grund mellem Gammel Kßge 

1976 ï set gennem Hvidovre Avisé.fortsat 

Ketty Kristensen 

Foto: Hvidovre avis 
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Landevej og Frihedens Butiks-

center. Grunden hed fremover 

òTeatergrundenò. Forslaget rej-

ste ogs¬ debat om etablering af 

en biograf i Hvidovre. 

P¬ taget af hßjhuset i Friheden 

blev der opsat den fßrste para-

bolantenne i Hvidovre. Beboer-

ne kunne s¬ for 200 kr. pr. lej-

lighed se 3 tyske TV-

programmer. I ¬rets lßb blev 

det diskuteret, om der kunne 

etableres parabolanlÞg for hele 

Hvidovre. 

20 overborgmestre fra Tysk-

land og 170 nordiske biblioteks-

folk var p¬ besßg i Medborger-

huset og Hvidovre Bibliotek, 

der regnedes for Nordens mest 

moderne. I december vedtoges 

det at sÞtte en fontÞne af Hvid-

ovre-billedhuggeren, Ib Braun 

op foran Medborgerhuset. 

Strandmarkskirken fik 100.000 

kr. til indianeruge med india-

nerlejr ï 1.-7.august ï bag Fri-

hedens Butikscenter. Corrie de 

Place Hansen, kirkens ung-

domssekretÞr var en af hoved-

krÞfterne. 

Den gamle Handelsbank p¬ 

hjßrnet af Hvidovrevej og Bro-

stykkevej blev nedrevet. Frisßr 

Kaj FÞrch drejede nßglen om. 

Elektriker Keblov flyttede til 

Spurveg¬rden 20. SpÞkhßke-

ren, fru Alstrup og en skomager 

m¬tte ogs¬ vige for den nye 

1976 ï set gennem Hvidovre Avisé.fortsat 
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Handelsbank. 

HIF stemte i DBUs reprÞsen-

tantskab ja til kontraktspillere i 

Danmarksturneringen. HIFs 

formand, Sv. Borring Sßrensen 

udtalte: òVi er nok en af de 

klubber, der bedst kan  

klare det ò. 

Ernst Netuka kom tilbage som 

trÞner i HIF og boede i starten 

i òHerbergetò p¬ Stadion ï 2 

sovesale og 2 badevÞrelser. òEt 

herskabshusò kaldte han det. 

HIF havde en svag for¬rssÞson, 

der fik redaktßr Niels Erik 

Madsen til i en kommentar at 

skrive, at HIF var i bekneb for 

spillere i divisionsklasse ï et 

hold uden temperament gav en 

usikker tilvÞrelse i 2. division. 

Da HIF i nÞstsidste kamp 

vandt over Frederikshavn, sik-

redes forbliven i 2. division. 

HIF var bedste klub i efter¬rs-

sÞsonen. 

éé...fortsÞttelse fßlger i se-

nere medlemsblad é... 

Af Pia Brandtberg 

Jeg blev fßdt i 1953 p¬ Frede-

riksberg Hospital. Kort efter 

min fßdsel blev min mor me-

get syg af òbarselsfeberò, som 

lÞgen sagde til min far, og fa-

milien blev kaldt sammen for 

at sige farvel til min mor, men 

efter en hospitalsindlÞggelse, 

hvor jeg blev anbragt p¬ bßr-

neafdelingen og kun kom op 

til min mor, n¬r jeg skulle am-

mes, blev hun rask, og vi kun-

ne komme hjem i den lille lej-

lighed, som de lejede i en villa 

i Brßnshßj. Boligen var s¬ lille, 

s¬ jeg sov i en vasketßjskurv. 

I starten af 1954 var de s¬ hel-

dige at f¬ en bolig i Hvidovre 

p¬ Hvidovrevej 128, opgang 

13. Det var en lille to-vÞrelses 

lejlighed med kßkken og eget 

toilet. Der var en kakkelovn i 

stuen, som min far sßrgede for 

blev tÞndt op om morgenen, 

s¬ der var varmt, n¬r min mor 

og jeg skulle ud af sengen. Vi 

sov i samme rum. Mine forÞl-

dre havde en seng, som skulle 

sl¬s ud om aftenen, og jeg l¬ i 

min lille barneseng. I sovevÞ-

Pigen i den  
rßde kjole 

1976 ï set gennem 

Hvidovre Avisé.fortsat 
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relset havde min mor sin sy-

maskine ï en Singer trÞdema-

skine ï st¬ende, og hun syede 

rigtig meget tßj til mig og sig 

selv. 

 Knapt 100 meter fra min bopÞl 

Pigen i den rßde kjoleé.fortsat 
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boede min moster Kett og onkel 

Ib. Jeg elskede dem, og det var 

gengÞldt. Jeg husker engang, 

hvor jeg havde vÞret nede at lege 

 i g¬rden, og inden afgang sagde 

min mor, at jeg ikke m¬tte g¬ i 

sandkassen, hvor den var fyldt 

med vand ï og det gjorde jeg 

selvfßlgelig, for der var alle de 

andre bßrn. Da jeg kom op, driv-

v¬d, fik jeg at vide, at det var det 

sidste rene og tßrre tßj, jeg fik p¬, 

s¬ nu m¬tte jeg hßre efter. Og 

hvad gjorde lille Pia, hun gik ned 

i g¬rden, og alle ungerne var i 

sandkassen, s¬ der gik jeg ogs¬ 

hen. Da jeg kom op, fik jeg en 

regulÞr skideballe og blev sendt i 

seng. Jeg har sikkert vÞret 4 eller 

5 ¬r. S¬ fik vi besßg af moster 

Kett og onkel Ib. Min onkel kom 

ind til mig og spurgte, hvorfor jeg 

l¬ i min seng, det var jo kun ef-

termiddag, og jeg m¬tte g¬ til be-

kendelse og fortÞlle ham, at jeg 

ikke havde mere tßj at f¬ p¬. Han 

gik hen i garderobeskabet og 

fandt noget sommertßj (det var 

efter¬r) og sagde til mig, at jeg 

skulle tage det p¬, og s¬ gik vi ind 

i stuen sammen. Puh hvor jeg var 

nervßs men min onkel klarede 

Þrterne for mig. 

N¬r det var jul, skulle jeg sÞtte 

min sutsko under brevkassen, og 

s¬ ville der komme en julemand 

forbi (hvis jeg havde vÞret sßd 

den dag) og putte penge i skoen. 

Pengene brugte jeg til at kßbe 

julegaver til min mor og far. N¬r 

min moster Kett og onkel Ib var 

p¬ besßg, overbeviste han mig 

om, at jeg skulle finde alle mine 

sko, hvilket jo ikke var s¬ mange, 

og sÞtte under brevkassen, jeg 

troede nu ikke p¬ ham, men blev 

Pigen i den rßde kjoleé.fortsat 
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fuldstÞndig mundlam, n¬r jeg 

stod op nÞste morgen, og samtli-

ge sko var fyldte. Jeg husker nu 

en gang, hvor min far og mor 

havde haft besßg, og da jeg stod 

op nÞste morgen, var skoen tom, 

og jeg gik grÞdende ind til mine 

forÞldre. Min mor sagde til mig, 

at det var fordi, jeg var st¬et for 

tidligt op, og jeg skulle skynde 

mig at sove, s¬ julemanden kun-

ne n¬ at komme, og til min store 

glÞde var der rigtig mange penge 

i skoen s¬dan en morgen. 

Min mor havde g¬et til dans med 

sine 4 sßskende, og hun synes 

derfor ogs¬, at jeg skulle g¬ til 

dans. Jeg skulle starte p¬ Elins 

danseskole i Hvidovregade. Hun 

havde lÞst, at sm¬ drenge gik 

efter rßd, og hun syede derfor en 

utrolig sßd spencer til mig i rßd 

velour. Jeg kan nu ikke huske s¬ 

meget fra danseskolen, men jeg 

kan huske, vi blev stillet op i to 

rÞkker, drengene i den ene og 

pigerne i den anden, og der var 

flere drenge, der styrede over 

mod mig, s¬ min mor var vist 

vÞldig tilfreds med sin strategi. 

Som tidligere fortalt blev vores 

lille lejlighed varmet op med var-

me fra en kakkelovn, som min far 

fodrede med koks fra kÞlderen. 

Det var b¬de et tungt, men ogs¬ 

et beskidt arbejde, og min onkel 

Ib havde en forretning i Valby 

med h¬rde hvidevarer ï Blßndal 

hed den. Som noget nyt kunne 

man f¬ gasvandvarmer og en gas-

varmer i stuen, og det skulle sÞt-

tes op hos os, for der var jo man-

ge lejligheder p¬ Hvidovrevej 

128, s¬ det kunne blive en god 

forretning for min onkels butik. 

S¬ jeg blev s¬ fotomodel for en 

dag, og der kom en professionel 

fotograf hjem til os, og s¬ skulle 

jeg sidde p¬ kßkkenbordet og va-

ske mig. Jeg tror ikke, jeg var et 

naturtalent som model, og til 

sidst sagde den stakkels fotograf, 

at jeg skulle sige òappelsinò, det 

hjalp vist lidt, s¬ mit smil s¬ lidt 

mere naturligt ud. Inde i stuen 

sad jeg sammen med min store 

kusine Mona og havde min fine 

rßde kjole p¬, og billederne og en 

artikel kom i Valby Bladet, for 

det var vist noget af en sensation, 

at man kunne nedlÞgge kakkel-

ovne og slippe for at slÞbe p¬ 

koks. 

I 1960 blev min lillebror fßdt, og 

jeg skulle starte p¬ Holmeg¬rds-

skolen i fßrste klasse. Inden man 
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kunne komme i skole, skulle man 

vaccineres for kopper, og det for-

talte min mor mig. Dagen op-

randt, og jeg blev òsygò, og jeg 

kunne derfor ikke blive vaccine-

ret. S¬ spurgte min mor mig en 

dag, om jeg ville med ud at g¬ 

med min lillebror i barnevognen 

og det ville jeg gerne ï vi endte i 

Holmeg¬rdsskolens aula, og jeg 

blev vaccineret og kunne komme 

i fßrste klasse efter sommerferi-

en. 

Jeg startede i august 1960 og fik 

Ole Nielsen som klasselÞrer, og 

han var en fantastisk mand. Jeg 

skrev med venstre h¬nd, som 

min mormor senere sagde: ònej, 

hvor du skriver pÞnt og s¬ med 

den forkerte h¬ndò, og Ole Niel-

sen spurgte, hvilken h¬nd jeg 

helst ville skrive med, og det var 

venstre, og s¬dan blev det ï i 

hans timer. 

 

Pia med sin dukke - Privatfoto 
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Jeg havde en regne- og sylÞrer, 

som bestemt ikke var enig, og 

n¬r vi havde regning, og jeg sneg 

mig til at skrive med venstre, 

blev jeg kaldt op til kateteret og 

skulle lÞgge min lille h¬nd p¬ 

bordpladen, og s¬ tog hun en 

trÞlineal og slog mig over h¬n-

den, s¬ jeg kunne lÞre, at jeg 

skulle bruge den rigtige h¬nd. 

Det samme i sytimerne, jeg m¬tte 

ikke sy eller klippe med venstre 

h¬nd, og det har dog resulteret i, 

at jeg klipper med hßjre h¬nd i 

dag. 

N¬, men der skulle vÞre forÞl-

dredag p¬ skolen, og min regne-

lÞrerinde stod p¬ forhßjningen 

ved kateteret og messede:ò s¬ 

tager vi blyanten i hßjre h¬nd, 

ogs¬ Piaò, og s¬ rejste min mor 

sig op og proklamerede, at hvis 

jeg skulle have blyanten i hßjre, 

skulle alle de andre bßrn have 

den i venstre, s¬ vi var ligestillet. 

Hold da op, det passede hende 

ikke, og hun bemÞrkede surt, at 

det jo var for at sk¬ne mig, n¬r 

jeg en gang kom ud i erhvervsli-

vet, s¬ ville jeg mßde megen 

modstand som venstreh¬ndet, 

men n¬r min mor insisterede, s¬ 

m¬tte det jo vÞre s¬dan. Men jeg 

tror aldrig, hun tilgav min mor, 

og mine timer med hende var et 

helvede. Hun havde et system 

med at give en prÞmie i form af 

10 ßre, n¬r vi en gang imellem 

havde en opgave for, og jeg l¬ 

altid i den bunke med fejl. S¬ var 

der en dag, hvor min far og mor 

synes, det var s¬ synd for mig, at 

jeg aldrig fik nogen prÞmie, s¬ 

de brugte en hel dag p¬ at hjÞlpe 

mig med opgaverne, og jeg fik 

endelig afleveret en bog uden 

fejl. Jeg gik jo i spÞnding for at 

f¬ min prÞmie, og endelig op-

randt dagen, hvor opgaverne var 

blevet rettet, og prÞmierne skul-

le uddeles. Nu var der pludselig 

tre bunker, de rigtige, de forkerte 

og den der var lavet med snyd ï 

gÞt hvor min var. 

Da min lillebror var ca. 4 ¬r gam-

mel, fik mine forÞldre en lejlig-

hed i Bredalsparken, hvor de 

kunne f¬ deres eget sovevÞrelse, 

og jeg, der var syv ¬r Þldre end 

min lillebror, skulle dele et kam-

mer p¬ ca. 6 m2 ï det var ikke 

sjovt, for han var et rodehoved, 

og jeg var utrolig pertentlig. 

Jeg flyttede gudskelov skole og 

kom p¬ Risbjergskolen. Jeg var 

dog stadig mÞrket af den regne-

lÞrerinde fra tidligere, s¬ det der 
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Pigen i den rßde kjoleé.fortsat 

med tal var rigtig svÞrt for mig at 

h¬ndtere, hvilket afstedkom, at 

jeg i 7. klasse ikke fik matematik, 

men kun tysk. Da skole¬ret var 

ved at vÞre forbi, blev mine for-

Þldre kaldt over p¬ skolen, og de 

fik den besked, at jeg burde have 

haft matematik, og at jeg ikke 

kunne komme i 1. real uden, s¬ 

de skulle g¬ hjem og tale med 

mig om at g¬ to gange i 7. klasse 

eller g¬ i 8. klasse med tysk og 

matematik og s¬ komme i 1. real, 

hvis jeg blev fundet egnet. Jeg 

valgte to gange i 7. klasse, og det 

blev simpelthen et vendepunkt 

for mig ï jeg blev fundet egnet til 

realen efter 7. klasse, og efter 

min realeksamen kom jeg i lÞre i 

FDM, som kontorelev. 

Efter min lÞretid kom jeg ind i 

FDMËs rejsebureau p¬ R¬dhus-

pladsen, og det var en herlig ar-

bejdsplads, men med lßrdagsvag-

ter, og det var jeg ikke s¬ glad 

for, s¬ jeg sßgte vÞk og var nogle 

¬r p¬ to forskellige arbejdsplad-

ser, og i 1978 sßgte og fik jeg et 

job i Hvidovre Kommune p¬ 

Hvidovrevej 59A, i Skole- og Fri-

tidsforvaltningen under Willy 

Storgaard. I 1984 fik jeg mit an-

det barn, og umiddelbart efter 

min barsel sßgte jeg en stilling i 

Socialforvaltningen og var bl.a. 

med til at starte dßgnplejen op.  

I 1993 blev jeg valgt som tillids-

reprÞsentant for HK-personalet 

p¬ r¬dhuset, som p¬ det tids-

punkt talte ca. 500. Det var noget 

af en opgave, men det var ogs¬ 

nogle meget lÞrerige ¬r, hvor 

man skulle lÞre at balancere p¬ 

et knivsÞg.  

Der havde i mange ¬r vÞret revy 

til julefesten, og p¬ et tidspunkt 

blev jeg spurgt, om jeg havde lyst 

til at deltage. Jeg deltog i ca. 10 

¬r, og det var grÞnseoverskri-

dende at st¬ p¬ scenen og giË den 

som kommunaldirektßr eller an-

det, men hold da op nogle sjove 

¬r. 

De sidste ¬r i mit arbejdsliv til-

bragte jeg som administrations-

chef p¬ Forstadsmuseet. Den 13. 

august 2015 sagde jeg pÞnt far-

vel og tak til min arbejdsgiver 

igennem 37 ¬r, og jeg sidder til-

bage med en fßlelse af at have 

haft et godt arbejdsliv og nyder 

nu tilvÞrelsen som livsnyder og 

pensionist. 
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Jßrn Bruun-Pedersen og Lars FlÞnß 

Nielsen fortÞller til  

Jens Frederik Jßrgensen 

Danalund Ungdomshus blev 

indviet 13. december 1965 i 

Dr. Ellums gamle villa p¬ 

Gammel Kßge Landevej 276, 

der hvor nu Kßgevejens Ung-

domshus har til huse. Da Da-

nalund Ungdomshus i februar 

1972 flyttede over i de nye 

bygninger p¬ Bavnevej, be-

sluttede man, at der stadig 

skulle vÞre en klub p¬ Gam-

mel Kßge Landevej, og at den 

s¬ meget passende kunne hed-

de Kßgevejens Ungdomshus. 

Jßrn Bruun-Pedersen fortÞl-

ler, at han, da han spillede i 

òChildrenò, i en periode havde 

fritidsjob i Danalund Ung-

domshus. Stig Mßller (fra 

Steppeulvene) underviste ogs¬ 

i guitar og p¬ et tidspunkt be-

sluttede de, at der skulle hol-

des fest i ungdomshuset. Stig 

Mßller ville forsßge at f¬ nogle 

af sine musikalske venner 

med. Da man ikke havde sik-

kerhed for, hvem der ville 

komme, annoncerede man 

blot med fest med levende 

musik. Deltagerantallet til fe-

sten var til at overse. 

For de fremmßdte blev det en 

af helt store oplevelser. Kim 

Larsen, Thomas Grue, Ole Frß 

og Stig Mßller kom og spillede 

og sang i adskillige timer p¬ 

slap line. 

Lars FlÞnß Nielsen er i gang 

med at skrive en bog om Da-

 

Jßrn Bruun-Pedersen. 

Foto: Jens Frederik Jßrgensen 

9.10. 2015 

Danalund Ungdomshus/Kßgevejens 

Ungdomshus ï 50 ¬r 
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nalund UngdomshusËs histo-

rie ï 2 bind p¬ hver ca. 350 

sider. Han har billeder fra en-

gang, hvor Kim Larsen mv. 

spillede i enten Danalund 

Ungdomshus eller Kßgevejens 

Ungdomshus.  

Jßrn og Lars er usikre p¬, hvor 

og hvorn¬r festen fandt sted. 

Kim Larsen skulle efter sigen-

de have arbejdet i Danalund 

Ungdomsklub i 2 x İ ¬r ï 

selv husker Kim Larsen det 

ikke.  

 

Hvis nogen, der lÞser det-

te, husker det, s¬ hßrer 

Lars FlÞnß Nielsen ogs¬ 

gerne herom. 

 

 

Lars FlÞnß Nielsen er til dag-

lig musikpÞdagog i Danalund 

Danalund Ungdomshus/Kßgevejens Ungdoms-

hus ï 50 ¬ré.fortsat 

Kim Larsen spillerðGenkender du nogle af personerne p¬ billedet? 

Foto: John Aagaard 




