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"Omkring Holmegaarden"
af Hans Chr. Thomsen.

Holmegaardens historie er formodentlig en af de mest unikke
gårdhistorier på Vestegnen.
Den har dannet ramme om en kongelig adjudants elskerinde,
lagt jord til det første parkanlæg i kommunens historie,
leveret grus til Vestbanen,
givet husly til en del af Kierkegaardslægten,
lagt navn til en vej og meget meget mere.
Bogen, som er på ca.100 sider præsenteres ved en reception
på Holmegårds Bibliotek d.11 maj 2000.

Betalt Kontingent giver ret til et gratis eksemplar (værdi kr.SO)
af bogen mod forevisning af dette postomdelte blad og kan
desuden erhverves ved henvendelse i åbningstiderne på Ryt
terskolen og Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv, samt ved vore
medlemsmøder.
Tilbudet er gældende til d. 13. november 2000.
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Husk I tilmelding til møderne på vor telefonsvarer.: 3647 3444.
Ma.17.apr. Rytterskolen kl.13.00 -16.00.
Åbent Hus i Rytterskolen. Vi afholder, som tidligere et arrangement, hvor
alle er velkomne til at bese stedet og få en lokalhistorisk sludder.
Der vil blive lejlighed til at se diverse videoer om det gamle Hvidovre.
Til denne dag modtager vi gerne, evt. til låns, ting og sager, som har
lokalhistorisk interesse.

Afsløring af mindeplade ved Holmegården på Kløverprisvej.
Efterfølgende reception på Holmegårds bibliotek, hvor den nye bog

To.11.maj.

"Omkring Holmegården" præsenteres og udleveres.
(Omtale sidste side).
d.20 - 22 juni incl. I samarbejde med arkæologisk forening "Tværpilen",
vil vi atter i år arrangere udflugter med børn fra kommunens skoler, de
første dage af skoleferien.
Ma.18.sept.
Ma.16.okt.
Ma.13.nov.

(Bibliotekscafeen) ikke endeligt fastlagt.
(Bibliotekscafeen) ikke endeligt fastlagt.
(Bibliotekscafeen) ikke endeligt fastlagt.

Med henvisning til Vagn Oluf Nielsens popularitet, vil der til efteråret
blive arrangeret 5 foredrags-tirsdage i Rytterskolen om formiddagen
kl.10 - 12, hvor Vagn Oluf Nielsen vil fortælle om Vikingetiden.
Foredragsrækken er arrangeret af Tværpilen - Hv.lok.hist.selsk.- AOF.
Prisen for disse foredrag vil blive annonceret i AOF's katalog og kan kun
betales hos AOF, da det er dem der står for arrangementet.

Siden Sidst.

v/P.E.Hansen
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Ma.14.feb. Bibliotekscafeen.
Mødet med lektor Vagn Oluf Nielsen var en ubetinget succes. Han fortalte
om vikingerne og deres tidsepoke, så levende, at man undertiden følte sig
hensat til vikingetiden. Fremmødet på over 80 personer, vidner om, hvor
populær en foredragsholder han er. Stor tak til Vagn Oluf Nielsen.
Ma. 13.marts. Bibliotekscafeen.Generalforsamlingen.
Formanden bød velkommen. Til ordstyrer valgtes Knud Weile, der straks
gav ordet tilbage til formanden. Denne gennemgik det svundne års
aktiviteter og fortalte lidt om de kommende planer.
Poul Sverrild berettede om arkivet og om et arbejdspres, der trods flere
ansatte, blev stadigt større. Han glædede sig over beslutningen om at
flytte lokalhistorisk arkiv til Avedørelejren. Den gamle officersmesse vil
blive en værdig ramme for lokalhistorien i Hvidovre og Avedøre.
Sverrild fortalte om bysamfundet Avedørelejren, som i nærmeste fremtid
vil blive forsynet med "Gade"navne, som relaterer til stedets fortid.
Projektet "Historien i Gaden" fik en nærmere omtale, som refereres sær
skilt her i bladet. Endelig varslede vor arkivar udgivelsen af tre publikatio
ner i nærmeste fremtid, nemlig "Holmegårdsbogen", Hvidovre Kirkebog
1778-99 og "Gårdene i Avedøre", sidstnævnte om ejerforholdene i Avedøre
ca.1660-1800.
Kasseren fremlage regnskabet, som blev godkendt.
Kasserens "Hjertesuk", her i bladet, er selvfølgeligt kun møntet på de
medlemmer, der har forlagt girokuponen eller på anden måde - glemt - at
betale. Penge er et nødvendigt onde, når man skal drive et foretagende
som vores selskab. Vi vil leve op til til vore vedtægter, der bl.a. siger, at vi
- om muligt - støtter udgivelsen af lokalhistorisk litteratur om Hvidovre. Det
er dyrt, men pengene kommer tilbage til medlemmerne i form af gratis
uddeling af nye publikationer, som det, f.eks" nu sker med bogen om
Holmegården (læs på bagsiden).
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev alle genvalgte på nær vor
næstformand Kjeld Jørgensen, der ønskede at trække sig. Kjeld blev
hædret som Æresmedlem af selskabet, som i øvrigt har endnu et medlem
med titlen, idet Jens Kristensen blev æresmedlem for ca.1O år siden.
Bestyrelsesposten blev erstattet af Kirsten Andersen.
Aftenen sluttede med kortfilmen : "Vestvolden i går, i dag og imorgen".
Deltagere.: 35 pers.
3
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Avedøreselskabet
lokalafdeling af Hvidovre lokalhistoriske Selskab

Ved generalforsamlingen d.13.marts
blev det klart, at vor næstformand Kjeld
Jørgensen Ikke ønskede at forsætte

..

�

�

Det var I de dage hvor Me borgerhuset blev Indviet og Hvor Kommunen I
opdagede, at Hvidovre også havde en lokalhlstorle. Tanken var grundlagt
og udmøntede sig I forskellige underudvalg med lokalhlstorlske specialer.
Men d�t blev hverdag Igen og, bortset fra Arkivleder Norcflunds Indsats, led
selskabet meget snart af "Åndenød".
Det var Jens Kristensen, der pustede liv i "Hvidovre" Lokalhlstorlske Sel
skab", som vi kender det ldag. Den 22.noverriber 1978, var der stiftende
generalforsamling på vor forening og I bestyrelsen fandt vi dengang også
Kjeld Jørgensen. Han har været med i samtlige af vore bestyrelser, lige •
siden, de senere år som næstformand.
VI kender Kjeld som et venligt menneske, altid parat til en snak om diverse•
emner og altid med en anekdote I baghånden.
Kjeld har skrevet flere beretninger og er på det seneste Igangsætter og
medforfatter på bogen "Omkring Holmegården", som udkommer I midten
af maj.
Hvilke personlige grunde, der har fået Kjeld Jørgensen til at tage sin
beslutning, ved bestyrelsen Ikke. VI har dog ønsket, at bevare
forbindelsen og vise vor respekt, samt takke for det arbejde han har ydet
gennem årene, ved at tildele ham hvervet som""""
·

Æresmedlem I Hvidovre Lokalhistorlske Selskab.
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Af programmet fremgår det, at der vil blive rundvisning i den gamle
landsby. Man vil, på det efterfølgende møde,
blive orienteret om baggrunden for oprettelse af selskabet.

·

Bestyrelsen.

�� :::

I et referat, af d. 4 marts, meddeler Avedøreselskabet, at der afholdes
møde tirsdag d. 4.april kl. 19.00
i den gamle landsbyskole i Smøgen, Avedøre by.

som medlem af bestyrelsen. Kjeld har
tidligere luftet tanken om at holde Inde,
men er hidtil blevet overtalt til at
forsætte.
Kjeld er· "Nestor" I vor forsamling, Idet
han har været med "hele vejen". Han
var KB-medlem og dermed medlem af
det kulturelle udvalg, hvor man hent
ede medlemmer til det første "Hvidovre
Lokalhistoriske Selskab", som blev
stiftet d. 7. maj 1973.

d
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Poul Sverrild opfordres til at fortælle om, hvordan
Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv kan støtte det nye selskab og især,
hvad der ligger af Avedørehistorie i arkivet.
Erling Groth giver oplæg til borgernes deltagelse i Avedøreselskabet
og der uddeles en liste med følgende muligheder.:
a. at man ønsker at blive orienteret om hvad der sker videre.
b. at man ønsker at deltage i een af følgende tre arbejdsgrupper.

·�

Dokumentationsgruppen, som skal danne overblik over, hvad der er
af materiale om Avedøre. Samt indsamle yderligere materiale.
H

som skal behandle information om Avedøre og !l
inddrage forskellige instanser og borgere i processen.
:;
Der tales om at oprette et Web-sted til behandling og vidergivelse af \l
"
div. informationer.
Formidlingsgruppen,

:J

Arrangementsgruppen, som skal samle trådene, økonomien, afholdelse af møder, forhandle med Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og 1
kommunen, med henblik på videre forhold.

··

Avedøreselskabet forventer et godt møde, med mange deltagere, der l
er interesseret i Avedøres nutid og fortid, som vil være aktive og gøre J
"
noget for sagen.
peh. ]
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/-\vedøre i 30erne 09 4-0erne.
Erindringer fra mit hjem i "Paradislejren".
2.del af Jørgen Gamst.

Besættelsen.

Besættelsen mærkede vi selvfølgelig men her skal kun nævnes to mindre
episoder. Under folkestrejken i juni 1943 var vi drenge en dag cyklet til
badeanstalten "Neptun" lidt udenfor fæstnlngsterrænet. VI havde kun vort
badetøj på. Da vi skulle hjem havde tyskerne lavet spærring af Køgevejen
ved fæstningen og de forlangte legitimationskort for at sllppe os Indenfor
og det havde vi Ikke med. Heldigvis opdagede vi at der blandt de danske
politibetjente som var med ved afspærringen var en gammel klassekam
merat og han sagde god for os så vi slap for at skulle cykle til Glostrup i
badetøj efter ny legltlmatlon.

for at gennemlede huset. Min ene søster fortalte, at da hun bad om at
mått?. gå ud til w.c.'et i gården fulgte der en soldat med opplantet gevær.
Familien var ret bange og de anede ikke, hvor far var ført hen. Et par dage
senere ringede han, at han sad interneret på Frederiksberg slot og 14 dage
senere, at vi kunne prøve at komme ind og besøge ham. Han havde det
godt men det varede næsten en måned, inden han kom hjem. Han så en
dag at vagterne var borte og så tog han bare hjem, han var jo ikke aktiv
militær men gik i uniform. Godt at han korn hjem for min bror Palle skulle
konfirmeres den 4 oktober. Det skete jo fra kirken I Glostrup og vi kørte
dertil I en lånt jumbe. Min far havde haft hest og jumbe på Masnedøfortet.
Om Palle en enkelt historie fra 12 års alderen. En dag ringede købmand
Nielsen hjem blot for at orientere om at Palle netop havde været inde i
forretningen (som dengang var en lille petroliumsoplyst bygning) for at
købe en bajer.
CB tjeneste.

CB-Jørgen med et
model biplan. 1942.
(Foto:Hv.Lok.arkiv)

Jørgen Gamst I
svæveflyet. 1943.
Klar tll start.
(Foto:Hv.Lok.arkiv)
Den anden var den 29. august samme år. Jeg var som sædvanlig i
weekenden I �oskilde og svæveflyve, da jeg kom hjem på cykel sent
søndag eftermiddag kunne jeg se at der var noget galt. Birketræsbommen
fra vejen Ind til gårdspladsen var sprængt. Tyskerne havde været der ved
middagstid og hente min far som sammen med andre militær personer
blev Interneret. Det havde været noget dramatisk fordi de havde fundet en
lllle revolver I en skuffe. At det kun var en, der skød med løse patroner for
et afrette jagthunde til Ikke at være skudrædde, kunne de ikke straks
forsta. Så efter at være kørt med far, blev der nogle bevæbnede soldater
6

Under besættelsen blev unge mænd jo Ikke soldater men I stedet Indkaldt
til at forrette tjeneste i deres fritid som CB ( civilbeskyttelsen ) Indenfor
politi, brand eller sanitets eller rednings- og rydningstjenesten. Jeg fik
indkaldelse til det sidste og mødte på 2 ugers grundskole i Rødovre på
Hendriksholmskolen.
Een af de Instruktører vi havde glæde af , var den legendariske overbet
jent Duelund. Han gav os lange rygepauser under den ensformige evalu
ering og så fortalte han historier. Det skal nok være sandt, når han
berettede om hvordan han kunne vågne op om natten og fornemme, at
7

igennem, ved deres flugt fra Østtyskland, gjorde ikke indtryk. Vi syntes

der var tyveknægte på spil et eller andet bestemt sted. Så stod han op og
cyklede hen tll stedet - og ganske rigtigt der var tyve på spil, som så blev
anholdt på gerningsstedet. Hvis fornemmelsen Ikke havde været rigtig,
var natteturen ikke altid forgæves. Han benyttede lejligheden til at standse
cyklister der i den sene nattetime kom kørende med en sæk på cyklen.
Ofte var der tyvekoster i sækken, når han kiggede etter og så var der bi d.
Efter grundskolen skulle jeg møde til øvelse hver anden søndag formiddag
i Glostrup. Vi var omkring 60-70 mand og her genså jeg to gamle
klassekammerater. Om vinteren mødte vi også til gymnastik om aftenen
hver 14. dag. I rednings og rydningstjenesten var det mest håndværkere
der blev benyttet . Som kontormand kunne jeg ikke gøre meget faglig
gavn men jeg blev snart efter sendt på videreuddannelse på undergruppe
førerskolen I Lyngby. I 4 år var jeg så en af befalingsmændene I Glostrup.
Jeg passede mit civile job men skulle dag og nat møde på kommandocen
tralen i Glostrup, når der blæstes luftalarm. Sidst på krigen skete det
forholdsvist ofte, men heldigvis indførte man noget der hed forvarsel når
man skønnede, at der kun var tale om overflyvning af Danmark af krigsfly
på vej fra England til bombardementer I Tyskland. Så skulle jeg ikke møde
for det var nu Ikke sjovt alt for ofte at stå op om natten og cykle helt til
Glostrup med alt udstyr på. Skal vi kalde det en pudsighed, at jeg ved
luftalarm om dagen skulle begive mig afsted til Glostrup pr. gåben, fordi
alt offentligt trafik ikke måtte køre - også de 2 år jeg midlertidigt var på
kontor på Østerbro. Nå, jeg nåede nu sjældent længere end til en bænk I
Fælledparken, før der kom afblæsning.
En af de få gange der virkelig var brug for os var efter Royal Airtorces
angreb på Shellhuset i marts 1945, som jeg i øvrigt var henne og se
brænde lige efter bombardementet, men snart fortrække fra, fordi der blev
skudt efter flygtende fanger. Ulykkeligvis strejfede stifindermaskinen en
lysmast ved godsbaneterrænet og måtte kaste sine ledebomber som faldt
ved Den franske Skole ved Frederiksberg Alle. Det betød, at nogle af
Mosquitomaskinerne bombede her i henhold til deres instrukser. Mange
skolebørn omkom og det ret nye store beboelseskvarter bagved blev
næsten udslettet. Vi var et af de redningshold, der de næste 2-3 dage var
med til at grave i ruinerne efter omkomne og vælte enligt stående mure
der var til fare for redningsmandskab.
Lige efter 5. maj 1945 blev jeg fast Indkaldt , først til at bevogte tyske
flygtninge, der var anbragt på skolen på Vlgerslevvej. Vi var nu blevet
bevæbnet og var på et ganske kort skydekursus med gevær og pistol.
Det Jeg bedst husker fra den måned jeg var med der, var lugten fra de
sammenstuvede kvinder, børn og gamle. At de havde været frygtelige ting

ikke de var rigtige mennesker, de var fjender. Dette sagt meget apropos
den standende diskussion om danske lægers behandling eller mangel på
samme overfor flygtningene.
Derfra kom jeg til bevogtningen af fængslede tyskerhåndlangere på
Herstedvester Forvaringsanstalt. Her var den samme lugt i cellerne, hvor
der sad 4 mand i eenmands celler.
To oplevelser herfra: en dag jeg som vagtkommandør skulle hente en
tilfældig fange fra en tilfældig celle til at gøre rent i vort mandskabslokale
indenfor murene, så jeg til stor forbløffelse en jævnaldrene kammerat som
jeg ellers kun kendte som modstandsmand . Han blev naturligvis udplukket
til den eftertragtede tjans, for der vankede altid en levnet madpakke eller
en avis. Det var jo strengt forbudt at tale med ham, men om aftenen
ringede jeg en fælles bekendt og fortalte om mødet . Han forklarede at "
Ole" en kort overgang var lokket i tysk militærtjeneste af sin nazibe
gejstrede far, men på sin første orlov i Danmark flygtet til Sverige og
derfra senere taget på undergrundsarbejde i Danmark. Han slap med �
års fængsel.
Den anden oplevelse var makaber : en eftermiddag jeg mødte til tjeneste
var der sammenstimlen af C Bere i portindgangen. En af vore vagter lå
død på jorden. Han var ramt af et vådeskud, idet han havde spurgt sin
makker der bar maskinpistol om de skulle bytte våben en stund på
vagtrunden. Han var kun oplært i gevær og fejlhåndterede den farlige
maskinpistol.

Flyvepladsen ved Avedøre.
Den gamle Avedøre flyveplads som stadig kan ses fra Gl. Køge Landevej
lige vest for fæstningsterrænet så vi kun blive benyttet en enkelt gang. Det
var lige før krigen, hvor John Tranum en februardag skulle forsøge at
sætte verdensrekord i faldskærmsudspring fra stor højde.
Som bekendt døde Tranum af iltmangel, da hans åbne tosædede militær
maskine

befandt sig i godt 8.000 meters højde over Sorø. Da piloten

observerede, at Tranum ikke reagerede på hans vink om at springe satte
han straks næsen nedad for at lande så hurtigt som muligt på Kløver
marken, hvor de var startet fra. Ledsagemaskinen fulgte med nedefter,
men landede på pladsen her ved Avedøre . Vi havde set at der kredsede
en lille todækker militærmaskine over pladsen og ind over vort hus og at
den tilsyneladende landede. Vi afsted over voldgraven og så netop de to
piloter stige ud af deres åbne cockpit i deres store flyverdragter. Min far
hjalp dem at gnide deres forfrysninger i hænderne med lidt af den smule
9
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sne der lå på græsset.
På flyvepladsen ses stadig de to fredede hangarer og de vist også fredede
murstensbygninger tæt ved. Disse var opført af tyskerne til afprøvning af
reparerede flymotorer. De larmede infernalsk, når portene i hver ende af
de små prøvestande var åbne og motoren afprøvedes på fulde om
drejninger. I det modsatte hjørne af flyvepladsen var der før krigen anlagt
en slaggebane, der gennem to somre blev benyttet til dirttrackbane . Når
Morian Hansen var med i løbene kom der et stort publikum.

med tog fra Glostrup. Oprindeligt havde vi fløjet fra Lundtofte flyveplads
men det blev forbudt af værnemagten. Herfra mente man det var for let at
nå til Sverige under gunstige svæveflyveforhold. I Roskilde bestemte man
,at der ikke måtte stiges højere til vejrs end 400 meter af samme årsag .
Det skete nogle få gange men resulterede da i at en tysk jagermaskine
blev sendt op fra Værløse og runderede over pladsen i lige 400 meters
højde til advarsel.
En episode skal fortælles: en kold efterårsdag med lavt skydække hørte vi
under træningsflyvning kanontorden oppe over skyerne, som fra en
luftkamp. Det viste snart at være rigtigt for nogle minutter senere så vi at
der steg sort røg op nogle få kilometer vestfor. Vi løb over markerne til
stedet . På afstand kunne vi se, at der var mavelandet en maskine mellem
en lille skov og et mindre husmandssted. Den var helt omspændt af
flammer og vi kunne se een a piloterne sidde i cockpittet med ild i
flyverdragten. Til vor store lettelse viste det sig at være den tyske maskine
der var blevet skudt ned. Den anden pilot i JU 88eren havde forsøgt at
redde sig i faldskærm men fra den lave højde havde den ikke nået at folde
sig helt ud så den hængte i en trækrone og piloten var faldet ned gennem
grenene og lå på jorden. I den bløde skovbund lå han død i en fordybning.
Han havde ramt jorden lige på ryggen og flyverdragten var revnet i siden.
Vi skyndte os tilbage, inden der kom tyske soldater og vor flyveleder
forlangte at alle mand skulle en tur i luften for ikke at gå og få angst for at
blive trukket tilvejrs næste weekend.

Ture til

Avedøre Flyveplads. 1966. (Foto:Hv.Lok.arkiv.)
Svæveflyvning.

På Avedøre kasernes store øvelsesplads mellem kasernen og volden var
der gennem 3-4 år træning i svæveflyvning for medlemmer af Polyteknisk
svæveflyvegruppe. Pladsen var ikke ideel, den lå for tæt på vandet til at
der kunne opstå god termisk opvind, som er nødvendig, hvis man virkelig
skal tilvejrs. På det tidspunkt havde jeg taget certifikat og var medlem af
Svæveflyveklubben "Ringen" i København. Vi fløj under krigen fra
Roskilde eksercerplads, hvortil jeg cyklede hver weekend eller kørte til
10

København.

Når vi skulle til København på cykel var den korteste vej ind forbi
kasernen og videre mod Brostykkevej. Men Brostykkevej sluttede, hvor
Phoenixhusene sluttede. Imidlertid havde de mange soldater fra kasernen
på deres orlovsture til København trampet en fast sti gennem marken, der
hvor der var skel mellem to ejeres marker. Den ene ejer hed Andreasen og
på hans marker dyrkede han ene hvidkål og det var vist en rigtig god
forretning.
Vi cyklede ad Gl. Køge Landevej når vi skulle over at besøge vor fætter
Svend-Erik og forældrene onkel Svend og moster Ellen. De "lå på landet"
om sommeren i Hvidovre. Deres sommerhus lå på Langhøjvej ud til
græsarealet og er først revet ned for få år siden og nu ligger der et langt
tofamiliers parcelhus. Min onkel kørte hver dag i sommermånederne i sin
bil til damekonfektionsforretningen på Nørrebrogade ved højbanen. For
retningen ejes nu af 4. generation. Sommerhuset var velbygget og
rummede verandastue 3 soverum ( husassistenten var jo med) køkken og
11

1 et hjørne af haven det lille hus med hjerte i døren og avispapir pænt

�.kåret i passende stykker. Ud til vejen en ældre trægarage som et

11lrnindeligt tilbehør.
Når vi cyklede på besøg eller jeg var på nogle dages ferieophold hos

I ælteren var det mindeværdige dage. I hans køjerum havde han installeret

elektrisk lys ved hjælp af en radioakkumulator og sengelampe med
cykelpære i. Tilstrækkeligt til at vi kunne ligge og læse den tids drengelæs
ning af bøger og blade hovedsageligt med fortællinger fra det sorte Afrika.
Vi svælgede i beretninger om menneskeædere, krigsdanse, løvejagter
med spyd og selvfølgelig missionærer Ofte cyklede vi til stranden, hvor
fætteren havde en lille robåd liggende ved den lange træbro der førte over
det lave vand med slimet bund ud til de to badehuse ved sandbunden et
par hundrede meter ude. Her ude lå 3 - 4 elegante små sejlbåde for svaj.
Mange år senere skulle en anden bror Palle og jeg blive ejer af en disse
"Ryler" som var konstrueret og bygget i Hvidovre omkring 1930. I 1948/49
havde vi den liggende i sejlkubben "Enighed" i Sydhavnen og gjorde
spændende ture i alt slags vejr til Dragør, Køge, Hven og Landskrona .

Mit job.
I de arbejdsløshedsplagede 30ere gjaldt det for manges vedkommende
om at komme i en fast stilling. Jeg blev pr. 1/8- 1937 ansat som assisten
telev i Direktoratet for Københavns Skattevæsen, Gyldenløvesgade 15 i
København , rodefoNaltningen, og sluttede min embedsgerning, da jeg
blev pensioneret som 70-årig i 1990. I dag forekommer det næsten
utænkeligt at være i samme job over 50 år. Tro det eller ej men det har
været travle og spændende år. Mit liv efter pensioneringen blev snart
optaget af frivilligt arbejde mest på det socialt betonede område.

' ··j·
:I
:::

Dette er skrevet I 1999, mindre end 200 dage før
århundredet og årtusindet udrinder. Det er ejendom
meligt at tænke på hvor mange, mange generationer
II det vil vare inden der næste gang skiftes årtusinde og
I! i at vi var midt i vikingetiden sidste gang I
.

Herfra hjembragte vi de første bananer og den første pose rigtige kaffe,
idet Sverige fik forsyninger hjem nogle år før Danmark .

Lidt

)!!

om priser.

Gennem 1930erne holdt de fleste priser på varer og ydelser sig nogen

;: Til slut vil jeg håbe, at gennemlæsning af
min
·;; beretning vil få en del læsere til at erindre sig flere
scener fra tv serien MATADOR.
.

lunde på det samme niveau, men under krigen kom der stigninger ( og

Jørgen Gamst.

især mangler ) som dog blev holdt i ave ved hjælp af rationeringer og
maksimalpriser. I gemte avissider fra krigens tid skal nævnes enkelte
tiltag: Tilbud om at sy Cottoncoat af 2 lagener, vende Tøj så den pæne
Habil/Frakke fik det luvslidte indad , Cykelhandleren tilbød Ovnlakering af
den gamle cykel så den blev næsten som ny, påsætning af faste Dæk,

Generation = Afstanden mellem to slægtled.

som dog gjorde Cyklen tung at træde men punkterfri . Bedre var det dog at
få vulkaniseret ny Slidbane på de gamle Cykeldæk, men så var der en
på at den lokale Biograf ikke spillede om Onsdagen på Grund af Brænd
selsmangel eller f. eks. offentlig Bekendtgørelse den 3/4-1945 om at det

Nyt slægtled kan dannes fra vi er forplantningsdygtige. f.eks. 18 år.
Almindeligvis regnes 30 år til et slægtled, men det er nok for meget,
går vi midt imellem og siger 25 år mellem leddene,
svarer det til 4 slægtled på hundrede år eller 40 led på tusinde år.

Overforbrug blev der lukket for Lys og Gas et Tidsrum svarende til
Overforbruget.

Man skal, med andre ord, ca .40 slægtled tilbage
for at finde sine vikingeforfædre.

meget stor risiko for at Cyklen blev skrællet. Annoncer i Avisen kunne lyde

tilladte Forbrug af Elektricitet øjeblikkeligt nedsættes til det Halve d.v .s. til
2 kWh pr. Husstand pr. Dag + 1 kWh pr. Medlem af Husstanden . Ved

peh.
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Kommentar
efter Arkivarens beretning
ved Generalforsamlingen
af P.E.Hansen.

At Hvidovre er en trist affære, historie-løs og uinteressant, uden bemær
kelsesværdig fortid, er argumenter man ofte hører ude I byen. Hvidovre
lider af den enorme by- og befolkningsmæssige ekspansion, som er sket
de sidste ca. 50 år. Det var ikke altid, at planlægningen af det nye bysam
fund tog hensyn til fremtiden og slet Ikke til fortiden.
Landsbyen Hvidovre blev mishandlet og Hvldovrevej udviklede sig til en
lang facade-forvirret tarm, som passende kunne beholde sin ældste
betegnelse.: Fægyden. Det gik stærkt, dengang. Der var boligmangel og
den ene bebyggelse rejste sig efter den anden. Problemet blev afhjulpet
og Hvidovre efterhånden fuldt udbygget.
Befolkningen, der bosatte sig herude, var fortrinsvis arbejdere fra Køben
havns bro-kvarterer, folk, der selv var børn af industriens Import af
arbejds-kraft fra mange egne af det øvrige land. Mange Hvidovreborgere
er efterkommere af disse hæderlige mennesker, med vidt forskellige
aner, til forskel fra de oprindelige Hvidovrebønder, hvis gårdmands
slægter i Hvidovre og omegn, gik langt tilbage.
At Hvidovre er historieløs og uden bemærkelsesværdig fortid er usandt.
Der er masser af eksempler på historier med tilknytning til Hvidovre. Der
er dokumentation for landsbyens eksistens mere end 800 år tilbage og I
præstehlstorlen kan man finde mange interessante episoder, vedrørende
Hvidovre og vores bønder. En del materiale er gået tabt I tidens løb, men
puslespillet kan reetableres og skønnes ved hjælp af de brikker, som
findes og som kan danne et pålideligt blllede af fortiden.
Det kræver ihærdig søgen I diverse annaler, med meget arbejde fremo
ver, for rette vedkomne,
Den nyere tid, den vi kan huske, rummer også meget godt stof. Meget er
allerede udgivet på skrift, men der dukker hele tiden historier op, som
forklarer episoder, der fortjener at blive husket.

l4

Kendskab til lokalhistorie er også et forsøg på at føle sig tilrette hvor man
bor, kende historien bag stedet, vide at her var det, at det skete og vide
baggrunden for hændelserne.

Projektet "Historien i Gaden".

Ideen er at sætte etikette på de steder i kommunen, som er værd at
lægge mærke til. Det kan være en episode, der skete "her" eller historien
bag stedets navn, måske med henvisning til litteratur, der forklarer nær
mere, hvad det drejer sig om. Det hele plottes Ind på et kort og de lokale
steder afmærkes med en forklarende tekst.
Det er i første omgang planen, at bemærke ca. 70 steder i kommunen på
denne måde, hvor det første tiltag bliver d.4.maj på Hvldovrevej.
Her var det, at to unge modstandsfolk under krigen var blevet anholdt af
Hipo og placeret på bilens bagsæde, lænket sammen med håndjern. De
så deres snit til, trods de lænkede hænder, at overmande og dræbe Hipo
chaufføren med hans eget våben, medens dennes kollegaer var væk for
at afsøge terrænet. En efterfølgende kamp kostede flere dræbte og så
rede, men det lykkedes de sammenlænkede unge at undslippe og derved
redde deres liv.
Denne episode bliver mindet ved afsløringen af dette første punkt I pro
jektet "Historien i Gaden".
Den 11.maj kan man på Kløverprisvej overvære afsløring af en minde
plade på bygningen, som engang tilhørte "Holmegården". Bagefter er der
reception på Holmegårds Bibliotek, hvor Hvidovre Lokalhistoriske Arkiv
præsenterer sin nyeste udgivelse, bogen, "Omkring Holmegården".
(Omtalt på bagsiden).
I juni måned gælder det vejskilte.
Hvidovre Kommune har tre vejnavne opkaldt efter vore venskabsbyer.:
Oppegårdsvaj, Tusbyvej (Tuusula} og Sollentuna alle.
Vejene bliver forsynet med vejskilte, af udseende som I deres hjemland,
og en forklaring om venskabsbyernes beliggenhed og øvrige data.
Vi har også en polsk venskabsby, som endnu Ikke er beriget med et vej
navn i Hvidovre.
Den 20.august. Indvies i "Avedøre lufthavn" et monument.
Ved de fredede hangarer på Gammel Køgevej, placeres en søjle, som
skal bære et lille fly. Monumentet skal symbolisere, at her var hærens fly(forsættes næste side)
veplads i fordums tid.
15
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Der er planer om, på stedet, at etablere start og landingsmuligheder for
småfly, således at man fremover kan arrangere udstillinger og demon
strationer af flyvehistoris ke objekter.
Så kan stedet med rette bære betegnelsen "Avedøre Lufthavn" ! ! .
Den 15.o ktober. Vil et " kunstvær k" blive afsløret på Hvidovre Stadion. Det
er meningen, at promovere H.l.F- klubbens fortid og forhåbentlige glo
rværdige fremtid. Dette sker med et kæmpemæssigt arrangement i
neonlys, som s kal kunne ses viden om. Mere om dette senere.
"Historien i Gaden" prøver med disse og fremtidige arrangementer at
påpege og bevise at vores egn har mange historier at fortælle og at det
dermed i k ke er så kedelig og trist en sag, at være borger herude.
Projektet har en hjemmeside på internettet med adressen.:
http://www.historien-i-gaden.dk

Lidt om nogle af forårets helligdage.
Påsken.
Påskesøndag = Første søndag efter første fuldmåne efter jævndøgn
(21.marts). Hvis fuldmåne falder sammen med forårets jævndøgnj da
første søndag efter denne.
Påskesøndag kan tldllgst Indtræffe den 22.marts og senest d.25 �pril.
St. Bededag. =fjerde fredag efter påske.
Denne dag er kun gældende I Danmark.
Indført af Chr.d.511686 som erstatning for tre andre Bededage.
Kristi Himmelfart. =sjette torsdag efter påske.
Pinse.= syvende søndag efter Påske. Oprindeligt en jødisk forårsfest.
Ordet, der er af gtæsk oprindelse (Pentecoste), betyder 50 dage efter
påske, hvor Apostlene I Jerusalem, oplevede den hellige ånds åben
barelse.
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Den gamle officersmesse i Avedørelejren forventes at blive det
fremtidige hjemsted for Hvidovre Lo kalhistoriske Arkiv.
tegning Kirsten Andersen.
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Per E.Hansen

Grenhusene 26
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Eli Olsen

Sognegårds alle 23.3tv.
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Esther Hansen

Høvedstensvej 22.2tv.
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Bent Christiansen
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Hvidovrevej 522,3th.
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Erling Groth
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Dora Orneborg
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3675 7083

Jens Chr. Nielsen
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Inge Larsen
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