OZ785 NHC
PER E HANSEN
GREHHUSENE 26
Z&50 HVIDOVRE

4?

000

0
0
0
0
-

N
<n

HVDOVRE
Lokalhistoriske Selskab

Reserveret post Danmark.

Hvndlovre
lokallhistoriske
Se�skab
Ryttersko!en
Hv!dliovire Kirkeplads 1

2650 Hvidovre.

i 1-f

ITTl

3 47' 34 44.

5.

ÅRGANG NR.

1

FEBRU

97t.

l
I
lid giver:
f /vidovre f,okalhisloriske ,'-,'e/skah.

I

Rvtterskolen

0

I/vie/ovre f.:.irkeplac/.,· 1

Siden sidst.

2650 Ilvidovre.
konlingent:kr.80 pr. år.Pensionister kr.50.

Telefon: 36 47 34 44

side 3.

Der vil være enkelte artikler, der relaterer til

Siden sidst

vort forsidebillede og bagsidebillede.
Der vil være artikler, der er indsendt af vore

side 4.

medlemmer og Hvidovre kommunes lokal

Kommende aktiviteter.

historiske arkiv.

Redaktion:

Dan Olsen ansvarshavende redaktør
Per E.Hansen.
Kjeld Jørgensen.
Kirsten. Andersen

side 5.
A. Herold fortæller med egne
ord og billeder om Hvidovregade
og sin mening om helheden i dag

Eftertryk tilladt mod tydelig

side 11.

kildeangivelse.

Dan Olsen - om Rytterskoledage

Artikler og oplysninger af lokalhisto
risk art modtages gerne til eventuel
optagelse i bladet.

280
2650 Hvidovre.
Åbningstid: Tirsdag - onsdag

16-19
ISSN nr. 0902-3046

kl.13 - 16

Hvidovres borgmester Britta Christensen og kulturattache
fra
Irlands ambasade Jim Kelly åbnede udstillingen.
Læs mere om udstillingen på side 10.

De nyvalgte medlemmer mødte op med en meget positiv og vel

årets udflugt.
Forsidebilledet er Hvidovre
set fra luften ca.1951.
Bagsiden er den gamle Spurve

Hvidovrevej

og fantasien i højeste gear.

side 14.

Rytterskolen.

Medborgerhuset

·

Mandag d. 2.december var der konstituerings bestyrelses

fra arrangements udvalget om

Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv

Udstillingen var tilrettelagt i samarbejde med Poul Sverril
d fra
Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv og lærer John Christiansen
fra Engstrandskolen.
Det var en stor international udstilling af Engstrandsk
olens Ele
ver, hvor de præsenterede et halvt hundrede sorte papæs
ker
med indbygget collage og billedserier med kreativitet I
højsædet

i projekt "Nordliv" regi.

Her kan du læse om et forslag

Post skal sendes til vor adresse på

Mandag d. 2.december åbnede en udstilling på Rytterskolen

med det lidt mærkelige navn "Historien på æske".

gård fra før den brændte i 1912.

Torsdag kl.

næste nummer af bladet
udkommer i April 1997.
2

møde i Rytterskolen kl.19.

villig indstilling til vort lokalhistoriske arbejde, og fordelingen af

vore forskellige udvalgsposter blev besat med velvilje.
Læs på side 15 hvordan posterne blev fordelt.

Mandag d. 20 januar startede vi med årets første foredrag
af
pensioneret politikommisær Leif Christensen.

Leif Christensen underholdt de 50 deltagere med sin store
vi
den om politi etaten - om hvordan han i sin tid startede med
at
komme på politiskolen, og hvordan han igennem en lang
årræk
ke var betroet mange tillidshverv - var kørende færdse
lsbetjent
og sluttelig lærer på politiskolen.
En stor aften i rækken af vore foredragsaftener, og vi siger
mange tak til Leif Christensen for et utrolig godt foredrag.
3

Hv· ovregade.
Forandringer i 1990'erne.
Mandag d. 17. februar er der foredrag med lysbilleder i Bib
30
liotekscafeen, Medborgerhuset, Hvidovrevej 280. kl. 19 ·

af Albrecht Herold.

Dan Olsen vil tage os en tur rundt i Hvidovre og omegn og se
på gamle og nye bygninger specielt med et lille HIP til de kom
munale myndigheder om, hvorfor de må være oppe på dupper
ne for at holde på bevaringsværdige bygninger. Specielt om

Hvis dette hus så længe står
indtil had og vid på jorden forgår
så står det ikke kun kort tid
så står det i al evighed.

Avedøre, der heldigvis stadig har noget som vi ikke har.
Tilmelding på vor telefonsvarer er nødvendig. 36473444.

Så stærke ord, skulle der i sin
tid til, for at bevare Hvidovre

Søndag d. 16. marts kl.14 har vi aftalt med Broholmskirkens

gade 57.

menighed om at besøge deres kirke og høre dens historie.

Takket være især naboerne

Broholmkirken har en interessant historie - det var bl.a. her

og genboernes enorme op

Risbjerg sogn i sin tid blev startet.

bakning, og til sidst kommu

Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af lejligheden til at se

nalbestyrelsens omtanke,

denne smukke lille kirke. Man kan forhånds-tilmelde sig til vort

kan vi alle glæde os over det

bestyrelsesmedlem Esther Hansen, der tager sig af .dette

vel nok bedst bevarede -

arrangement sammen med Dora Orneborg. tlf:36780661 eller til

hjørne af det gamle Hvidovre.

vor telefonsvarer på Rytterskolen 36473444.
Billedet nedenfor viser " huset" fra den dengang ubebyggede

30
Mandag d. 17.marts kl.19 · er vi igen på Bibliotekscafeen og

grund.

denne gang er det Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv's chef

I baggrunden skimtes Hvidovregade 88 - fordums

Poul Sverrild der viser lysbilleder - ting og sager - video fra det

Eriksens butik".

gamle Hvidovre.
Der er endnu ikke sat nogen titel på denne aften, men med vort
positive kendskab til Poul, vil det blive alle tiders.
Tilmelding er nødvendig på vor telefonsvarer 36473444.
Mandag den 21.april er der atter gang i den på Bibliotekscafeen
det er arkitekt Kirsten Andersen, der vil fortælle om grund-

·

ejerforeningen "Strandhaven" og dens historie. Det er Avedøre
historie så det forslår. Kirsten skriver for tiden på en
lokalhistorisk bog om dette emne. Tilmelding til denne aften er
nødvendig på vor telefonsvarer 35473444.
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Madam

P.J.AUTOVÆJ
HV!DOVRt'.GAPE 61

En vellykket forandring.
billedet her og på næste side

De høje træer på dette
billede, giver gaden
landsbystemning
I billedet på næste side er
huset blevet mere synligt og
det "store" stråtag skaber en
fin kontrast til baghaven med
træstubbene

1111111111111

Materialeskur-materialegård der
forsvandt. Det lå mellem nr.57 og
motionsinstituttet. Hvidovre kommunes
første materialeskur , indeholdt "borgerstue" formands-kontor, redskabsrum og
garage.
Det var bygget på den grund hvor
kommunens fattighus før lå,og som blev
revet ned i midten af 1930 erne. Senere
blev der plads til en rigtig materialegård
i 1954 på Høvedstensvej.
kilde: "Abe Erik og de andre rødder"af Poul Sverri Id .
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En rigtig og meget nødvendig trafikregulering har givet ro og
orden på dele af Hvidovregade.
7
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Til sidst en bøn til kommunen.
Nu hvor Baunebakkens beboere ved nænsom restaurering af
arealet som støder op til Hvidovregade, haven og parkerings

·Der er stadig balance i gade

pladserne i forbindelse med motions instituttet, aktivitetscentret

billedet. De røde sten har

og børnehaven virker som en harmonisk helhed - ville det

godtnok ikke noget med lands

. være synd og skam at ødelægge miljøet ved at ofre haven til

bygade at gøre, men den bløde

den gamle skole (nu rets og politibygning) for at udvide parke

og varme farve virker moderne

ringspladsen. Det dybdegivende, lidt bakkede terrain og træer

og skaber ro.

ne giver den fordums gamle landsbyskole perspektiv - også i
det næste århundrede - en fin fornemmelse.
Albrecht Herold.

Der var engang.
Tag luppen frem og nyd det gamle billede fra dengang Hvidovre endnu
var landlig. Det gamle fotografi er venligst udlånt af Hvidovre Lokal
historiske Arkiv. Til højre i forgrunden -Tolver Fisehers hus (nr.57) .
Til venstre i forgrunden - madam Eriksens butik. Det var hundekoldt
den dag - bemærk damens holdning i en strid modvind, reklamerne på
butikken, de pragtfulde træer og svinget rundt om huset i midten af
billedet. I det bagerste hus lå telefoncentralen fra 1915 - 1924.
8
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Denne udstilling startede d. 2. december og varede en uge

�

frem. et �ar en udstilling om en anderledes måde at arbejde
.
med h1storre 1 undervisningen.

Rytterskoledage i Projekt"Nordliv""
Mandag d. 13.januar 1997 åbnede foreningen Norden, Hvidovre,
ved formand Arne Bech og projektkonsulent Jesper Boysen, i

�n. gruppe ele.ver fra Engstrandskolens 1O. klasse deltog sidste

Hovedbibliotekets forhal en Udstilling med det særprægede navn

Projektet havde også deltagelse fra Finland, Grækenland og

Dan Olsen og Eigil Jørgensen var, med mange andre deltagere,

ar 1 et 1nternat1onalt projekt med rødder i Irland.
flere andre lande.

"På sporet af Norden". Den varede 2 uger frem.

tilstede ved åbningen. Undervejs i udstillingen fødtes en ide med at

De sorte æsker var resultatet af elevernes arbejde med historis
ke emner fra de seneste hundrede år. Kulturhistorie om mange
emner fra mange lande, produceret af elever fra de mange

arrangere Rytterskoledage i Projekt Nordliv.
Der blev indgået en aftale med Arne Bech om at afholde et møde for at
planlægge et eventuelt arrangement.

forskellige lande.

Foreningen Norden i Danmark har taget initiativ til et fælles nordisk

Primus motor med udstillingen var Poul Sverrild og lærer John

fremtid, for at styrke det almene kendskab til nordisk historie og

Christiansen fra Engstrandskolen og til at åbne udstillingen var
Hvidovres borgmester Britta Christensen og kultur attache fra
Irlands Ambasade Jim Kelly.

projekt "Nordliv" 1995 - 1997

-

nordisk identitet i fortid, nutid og

nordiske samfundsforhold, særligt blandt unge.
Kampagnen indledtes 23.marts 1995 og afsluttes med festlighol
delsen af 600 års dagen for Kalmarunionens jubilæum i 1997.
I denne sidste etape af projektet har nationalmuseet lagt ud med
speCialudstillingen om Dronning Margrethe den I , - og alle har vel
hørt historien om den, af svenskerne, røvede kjole ! .
Ja på den tid blev den slags gennemført med hård hånd og magt.
I dag hvor demokratiet har taget over, er det "kun" historie.
Men et demokrati kan kun overleve så længe det er gennemskueligt,
det har vi set mange tydelige eksempler på rundt om i verden.
Men her og nu er det projekt "Nordliv" det drejer sig om. For at få
tingene til at være synlige i vore Rytterskoledage, er der aftalt et møde
med Arne Bech, deltagere fra Foreningen Norden, arkæo
logiforeningen Tværpilen og medlemmer fra selskabet. Mødet er
mandag d. 10. marts kl.10. i Rytterskolen. Resultatet af dette møde vil
blive omtalt i næste udgave af dette blad.
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I lighed med tidligere år håber vi at vore medlemmer vil hjælpe os
med at skaffe nye medlemmer til selskabet.
Hvorfor ikke fortælle et familiemedlem eller gode venner om lokal
historisk selskabs mange arrangementer - måske får de lyst til at

ammelt Hvidovre Lysthus

holder flyttedag.
.
Poul Svernld har ekstra fart på i denne tid. Ifølge en aftale med
Amtsmuseumsrådet skal alle udstillingerne fra det Stor-køben

havnsk � område, der gik under navnet "Rejse mod lys og luft"
nu opstilles som en samlet udstilling på Trinitatis kirkeloft ' der er
stort nok til at rumme dem alle"

I den anledning holder det gamle lysthus flyttedag en ekstra
gang, da det naturligvis skal repræsentere Hvidovre smukt på
denne udstilling.

deltage! Hvis du kender en, der gerne vil være medlem - ring til et
af vore bestyrelsesmedlemmer (tlf. nr. i bladet) eller få et girokort
f.eks. ved en foredragsaften.
Udfyld kortet med det nye medlems adresse, post det - eller aflever
det til et bestyrelsesmedlem. Husk også at påføre dit eget navn, så

Huset er en foræring til lokalhistorisk arkiv. Det er blevet restau
reret af Poppelgårdens byggehold, så det nu næsten ser ud som
da det blev bygget af udflyttere fra København til Hvidovre i
1919.

vi kan se hvem der skal deltage i lodtrækningen om præmier - udsat

Vi ø �sker det lykke og held på rejsen til Chr. d.IV gamle kirkeloft,

af vore flinke sponsorer.

og v1 anbefaler de mange(ca.1800), der så udstillingen, at be

Nye medlemmers kontingent vil dække

hele 1997 - helt frem til

nytte lejligheden til et gensyn og samtidig se de andre byers
udstillinger til "Rejsen mod lys og luft". Det er et besøg værd.

februar 1998.
Kontingentet er kr. 80,- pr. år - dog kun kr. 50,- for pensionister.

Der er indgang fra Rundetårn og man skal et stykke op af den
Ud over at kunne deltage i alle vore arrangementer, får alle medlem
mer mindst 4 gange årligt tilsendt vort medlemsblad. Her vil være ar

snørklede vej inde i tårnet, indtil man er ved indgangen til det

tikler og billeder af lokalhistorisk art, samt naturligvis meddelelser

meget store kirkeloft. Tag ungerne med de vil glæde sig over den
fine udsigt fra Rundetårn.

om vore arrangementer m.v.

Der er officiel åbning for særligt indviterede fredag den7. februar
og der er offentlig åbent fra den 8.februar til d.17. marts.

PS

Hvis enkelte af vore medlemmer evt. ikke modtager vort blad,

venligst underret undertegnede så vil problemet blive løst hurtigst
muligt.
M. v.h. Eigil Jørgensen

Kasserer.

telefon 36 47 00 58.
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D�o Ol��n Spurvehøjv.ej 17,stvi
telefon 36 78 86 42 og: f.9 ,�3 32 ��
svej 48.
"'æstfmd. Kjeld Jørgensen ·Kløv·e-rpri
,.
'.··(· ·' ' ; ; ' ; ; " ·
telefon 36 75 20 9 1
98 C.
Kasserer. Eigil Jørgensen Hvidovrevej

.
.
Doktor Simonsens Hus - kaldet
i dagllg tale - bllvet nu revet ned
_
for at give plads til Risb·er k.
kens udvidelse for en y og mo
�
derne menighedssal ogJ v re ted
for de mange, der trl daglig
benytter Risbjerg hverdagskrr
· ke.
•

� �

telefon 3 1 49 24 70
j 22. 2'tv
Best.medl. Esther Hansen Høvedstensve

•

!1����

telefon 36 78 06 6 1
23. 3'tv
Best.medl. Eli Olsen Sognegårds Alle

telefon 36 78 30 32
evard 20
Best.medl. Bent Christiansen Paris Boul

Vi glæder os til at komme i det nye
hus nar det er færdigt. De
:
tiltag der nø dvendigvis ma· Iægges
om 1 byggetiden, flYttes mrd.
I ert1d1gt trl
· Speiderhuset "E n.ksmrn
,
de".
•

tlf.3 1 49 29 4 1
1·suppleant Erling Groth Ege Alle 4 1

·

·

I

.

Ud WM

en.

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
• afh
?fder' ar den efterhånden
traditionelle udflugt, Lørdag d.
31. MaJ .
.
Arrangements -udvalget har b
arsI e
ed et forslag om en tur til
Højsager Mølle, der ligger 2 km. øs
or Fredensborg..
Det er en gam mel o stadi
un e ende hollan sk mølle der
,
?
er meget fint vedlige oldt
g rg mø�lebevanngs hold.
Derefter ser vi in d i slots arken
ører trl Sørup havn , hvor vi
spiser den medbragte m d Der
a s ttes med et besøg i Karen
_
Bl}xen Museet, hvor vi bes�r omgrv
_
e serne og drrkker kaffe.
Pa hjemturen trækk.es der Iod om
sponsorpræmier .
.
Nærmere herom ' næste nummer
af dette blad.
.

��
� ��� � �
�
i
��
�
�
14

.

telefon 36 47 00 58
26
Best.medl. Per E. Hansen Grenhusene

Huset har i mange år været be
ny ttet bade som kordegne kontor og menigheds bru
tyret værested. Det er faktisk helt
_
nedslidt og af så ring
�værdi, at en fornyelse er nødvendigt. Re paration er ikke mu rg p.g.
a. den gamle byggemåde.

·

tsestyre1sen.

•

'J

telefon 36 77 25 11
højvej 6
2·suppleant Kirsten Andersen Kors
telefon 36 78 60 60
nsens Vænge 11. 1'th.
3'suppleant Dora Orneborg Toft Søre

telefon 36 75 70 83
- Dan Olsen og Kjeld Jørgensen
Forretningsudvalg. Eigil Jørgensen
- Eli Olsen og Esther Hansen
Sekretariatudvalg. Bent Christiansen
sen - Kjeld Jørgensen og
Lokalhistorisk udvalg. Per E. Han
Kirsten Andersen.
nsen-Eli Olsen-Esther Hansen
Arrangement udvalg. Bent Christia
Dora Orneborg og Erling Groth.
redaktør Dan Olsen - Kjeld
Redaktionsudvalg. Ansvarshavende
Andersen.
Jørgensen - Per Hansen og Kirsten
Kirsten Andersen.
Presse sekretærer. Dan Olsen og
og lignende kommunal
Udvalg for evt.bygningsbevarelse
Groth og Kirsten Andersen
politiske sager. Dan Olsen- Erling
er det førstnævnte medlem.
Formand for ovenstående udvalg
erprisvej 26
Revisor. Jens-Christian Nielsen Kløv
telefon 36 75 13 86
ersvænge 7. 2·
Revisorsuppleant. Inge Larsen Bern
telefon 36 78 47 36"
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