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Vi havde optræden af teatergruppen REFLEXUS der lavede deres
forestilling bygget over bogen 52 historier med "Åen" som gennem
gående figur. Stor applaus og tak til Reflexus.
Mandag d. 19 april havde vi besøg af lederen fra Københavns
Bymuseum - Bi Skaarup, der causerede over nyt og gammelt fra vor
hovedstad. Foredraget var arrangeret i samarbejde med arkæologisk
forening "Tværpilen" og blev:en stor succes.
I dagene fra d. 21 til 24 juni kørte vi busture med børn fra Hvidovre

kommunes skoler. Vi havde kalkuleret med 15 - 20 elever, men blev
overrasket over den store tilslutning, vi kunne ikke nænne at sige nej,
så enden blev, at der deltog i alt 32 elever.
Turene gik til Middelalder Centret i Nykøbing F. og til National
museet - sejltur til den kunstige Ø Trekronerfortet - og til slut var vi
på besøg i Søborg slotsruin og Helsingør hvor vi så Museet og
Middelalderkirken Skt. Olai med tilhørende kloster. Vi sluttede af med
at besøge Holger Danske i Kronborgs kassematter. Sidste dag var vi i
Rytterskolen hvor der var tegning under ledelse af Kirsten Andersen

Hvidovre Kommunes lokalhistoriske arkiv

2650

afleveret en del gamle ting og sager, der nu er afleveret til arkivet.

-

2

Forsidebilledet.
Kirsten Andersen har tegnet både
forsiden og bagsiden - det er fra
Avedørelejren som Hvidovre
Kommune har købt til fremtidigt
brug for kommunens borgere og
erhverv, bl.a. filmstudier.
Næste hlad i Novemher 1999

samt så videofilm fra foregående dages ture. Der blev også undervist
i at spinde uld med en håndten, og meget mere.
Andet sted i bladet, kan der læses en artikel om livet som barn og ung
i Hvidovre/Avedøre skrevet af forfatter og arkitekt Poul Erik Skriver,
der som tidligre omtalt, var vor foredragsholder d. 15 februar i Biblio
tekscafeen. Poul Erik Skriver har også skrevet en bog om Køge Bugt
området - den kan lånes på Biblioteket.
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Kommende aktiviteter.

MIDDELALDERÅRET

•

Fax 36 47 07 29

1999

På gensyn mandag d.13. september hvor vi igen har fornøjelsen
at byde velkommen til middelalderforedrag i samarbejde med
arkæologisk forening Tværpilen.

Læs andet sted i bladet referat af stiftende møde. Mere herom nar
der er nyt at berette.

DAGLIGLIV i MIDDELALDEREN.
Aret 1999 er udråbt til at være
"MIDDELALDERAR"
i Danmark. Det betyder, at der rund
t omkring på
landets museer og andre kulturel
le institutioner
er en lang'række arrangementer
om middelalderen.
Denne foredragsrække arrangeret
i samarbejde med
Vestegnens amatørarkæologiske foren
ing TVÆRPILEN
og Hvidovre lokalhistoriske selsk
ab kan ses som
et bidrag til at imødekomme den
store i nteresse
for emnet.
Som det ses af de 6 foredrag er
det især alminde
lige menneskers dagligliv der er
i centrum. Det
valg er foretaget for at gør� det
muligt for del
tagerne at forstå deres eget liv
i et historisk
perspektiv. Foredraget bliver leds
aget af lysbil
leder og litteratur om middelalde
ren vil blive
præsenteret undervejs.

Mandag d. 15 . November er det Poul Sverrild, der beretter om det

21.

Det er historiker og arkæolog Johan M. Jensen fra Københavns
bymuseum der kommer og fortæller om de sidste nye fund fra
udgravningerne i vor hovedstad og om Chr.IV bro ved Nør
report - krydret med lysbilleder og overheads.
Det er som sædvanligt nødvendigt at man tilmelder sig på vor
telefonsvarer tlf. 36 47 34 44.
Mandag d. 1 1 oktober vil Erling Groth arrangere noget lokalhi
storisk om Avedøre.
Det glæder vi os til eftersom der ifølge stiftende møde skal være
tiltag for Avedøre lokalhistorie og andre muligheder.
0

sidste nye, der foreligger om "Historien i Gaden".
Til alle arrangementer er det nødvendigt med tilmelding på vor
telefonsvarer 36 47 34 44.
Lørdag d. 25 . September har vi en bustur på programmet. Det er
en udflugt til det nyåbnede Esrum Kloster, hvor vi skal bese en
udstilling om Broder Rus og hans fandenivoldske meritter.
Derefter spiser vi frokost et godt sted, hvorefter vi kører til Hel
singør og besøger den smukke Skt.Olai kirke med rundvisning i
kirken og det tilliggende middelalderkloster, en oplevelse man
kan glæde sig til. Det er utroligt flot og velbevaret middelalder.
Turen er gratis for medlemmer, men der skal betales ca. 60-70 kr.
for en frokostplatte samt for øl og vand. Vi kan ikke i Nord
sjælland finde et sted, hvor man kan spise medbragt mad. Der
.
startes kl. 9 præcis fra Rytterskolen - hjemkomst kl. ca.17. Billetter
kan afhentes i Rytterskolen mandag og tirsdag kl. 13 - 16.
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S.
26.
9.
23.
7.

.

sept.
okt.
okt.
nov.
nov.
dec.

Om middelalderen:

periodiseringer, historiesyn og dagligliv.
Dagligliv i landsbyen:l.
Dagligliv i landsbyen 2.
Dagligliv i købstaden.
Dagligliv i klostret.
Oversigter over samfundets udvikling
i
middelalderen

Foredragene foregår kl. lo
12 i Rytterskolen
Hvidovre Kirkeplads 1, Hvidovre
.
Foredragsholder LEKTOR VAGN .. OLUF
NIELSEN.
-

6 foredrag:
Medlemspris:

240 kr. Pensionister/ledige 190 kr.
138 kr. P�nsionister/ledige 88

Tilmelding kun til AOF.
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MØDE I AVEDØRE STATIONSBY D: 10. MAJ 1999

På baggrund af den store interesse, der var sidste år for et
møde i Avedøre gamle skole vedrørende Avedøres skolevæsen
fortalt af Bent Østergaard, afholdtes et møde i Store hus i
Avedøre stationsby d. 10. maj. Man ville undersøge, om der
var int:eresse for at oprette en underafdeling i Avedøre under
Lokalhistorisk selskab. Der var en 15-20 deltagere.
Mødet indledt.es med en kort redegørelse om Lokalhistorisk
selskab og dets vedtægter af selskabets formand Dan Olsen
og kassereren Eigil Jørgensen.
Poul Kyhle blev ordstyrer ved den efterfølgende diskussion.
Poul Sverrild fortalte om arkivet og Bent Østergaard fortalt:e
om Avedøres liv først i Glostrup kommune og siden i
Hvidovre kommune.
I diskussionen kunne man spore en vis afstand mellem
Avedøre og Hvidovre, fordi man ikke hidtil havde blandet sig
ret meget, men man konstat:erede også, at der var brydninger
i selve Avedøre bl.a. mellem landsbybeboerne, villaejerne og
Stationsbyen.

Man blev derfor enige om at nedsætte en forberedelses
gruppe.Gruppen består af:
Erling Groth, som er medlem af bestyrelsen i Lokalhistorisk
selkab og initiativtager til mødet
Kirsten Andersen som er Avedøreborger og medlem af
bestyrelsen for selskabet.
Ole Larsen som er grundejerforeningsformand i Avedøre
landsby
.Poul Kyhle som er præst i Avedøre kirke og meget
.
mt:eresseret
Påske, som bor i parcelhus i Toftegårdens arealer uden for
BYMUREN
Knud som Hvidovredreng og glad beboer i Stationsbyen.
Lise Gainer Christensen der bor i Stationsbyen men ikke har
oplevet nogen opsplitning mellem bydelene.

Kommissoriet blev frit d.v.s. der er ikke noget.
Dan Ol �en lov�de at støtte initiativet både med råd og dåd og
økonomisk, hvis det er nødvendigt ..
Kirst:en Andersen

Der var dog enighed om, at det måtte der gøres noget ved det i
året, hvor Avedøre har været del af Hvidovre kommune i 25
år..Alle var enige om, at det havde været et godt tilskud til
Hvidovre kommune at få eller købe Avedøre med de mange
rekreative områder.og Avedøre Holme.
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strandgrund med badebro.

memory januar 99

blevet udstykket,
Mit navn er Poul Erik Skriver. Jeg er født i
byggeforeningshus i Valby.
alle sommermåneder,

Her er jeg vokset op,

fra april til september,

sommerhus ved Avedøre Strand,
fra vores vinterbolig.

ejede også en del af Avedøre Holme,

i et

strandgrund lå.

men i

Min far var smed.

var ikke så almindeligt i 20'erne,

hvor den fælles

I dag hører Avedøre som bekendt under

Frydenstrands Alle lå i en passende cykkelafstand fra
Trekronergade,

Han arbejdede i

hvor vi boede.

der var

Hvidovre Kommune.

boede vi i

der lå kun fem kilometer

et smedeværksted ikke så langt fra,

havde sommerhus.

1918

Ejeren af marken,

var en glrdejer i Avedøre landsby. Han

hvor vi boede.

ud ad Ganunel Køge Landevej,

Det

af

at arbejderfamilier

Endnu var der ikke busser

og da en vognmand i midten

20'erne etablerede· en busrute fra Toftegårds Alle

drejede den af ved smedjen og fortsatte ad Hvidovrevej

At vi fik en sådan herlighed var min

og Vigerslev Alle tilbage til Toftegårds Alle.

skyld.

I

Under den store difteriepidemi i begyndelsen af

Frydenstrands Alle var der allerede bygget nogle få

20'erne blev også jeg ramt af denne dødelige sygdom,

sommerhuse af bl. a.

mens resten af familien gik fri.

glarmester og andre selvstændig erhveredrivende.

de følgende par år var jeg.tynd,
anbefalede,

men i

bleg og svagelig.

at jeg kom på landet,

masser af sol og frisk luft.
og frit.

Jeg overlevede,

en malermester,

en ingeniør en
Mine

forældre valgte en pae�ende grund med en laboratoriechef

Lægen

fra Carlsberg som nabo til den ene side og en

hvor jeg kunne få

købmandsenke til den anden side.

Vi boede ellers meget åbent

lidt forskrækkede,

Alligevel satte mine forældre sig på cykler.ne

Jeg tror nok de blev

da der ankom et læs brugte

I første

og kørte ud ad Gammel Køge Landevej for at finde en

forskallingsbrædder med min far på bukken.

billig sommerhusgrund ikke for langt væk fra,

omgang blev det til et meget lille selvbygget hus,

boede,

og helet nær stranden.

hvor vi

en stue og et lille køkken,

Først passerede de

Flaskekroen ved broen over Harrestrup

A,

grænsen mellem København og Hvidovre.

Det var en rigtig

der dannede

Videre gik turen forbi

På et

underlag af duftende hø,

hvor jeg

blev det min hule,

I

og da de nærmede sig

20'erne havde mændene ikke ferie,

Frihedskroen ved Strandrnarksvej og Lodsvej begyndte de

hjemmegående.

første skilte med

arbejdspladser på alle niveaer gjorde,

markerne.

" Grunde tik Salg"

En typisk pris var 1 kr.

at dukke op inde på
pr.

kvadratalen.

Bademulighederne ved Hvidovre strand var for ringe.
blev nogle år senere forbedret ved anlæg af
Søbadeanstal for enden af Lodsvej.

Ganunel Køge Landevej.
kort efter,

Hvidovre

at de havde passeret grænsen mellem

averterede med grunde,

så de et skilt,

I

l
i

Alle,

Hvidovre

der

Nærheden til Valby med de mange
at mange af

Derfor kunne familierne tilbringe alle sommermånederne
deres sommerhuse.
kvinderne,

bl.a.

om arrangeringen af den årlige

Til hverdag var det turen til stranden,

2-3 mødre slog sig sanunen og pakkede legevognen
badetøj,
unger.

tæpper,

i

Der opstod et fællesskab mellem

hvor

med

madpakker og sodavand til de medbragte

Der var en gåtur på

10-15 mintter til stranden.

som havde.adgang til en fælles
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og konerne var

mændene i sommerhusområderne kunne cykle på arbejde.

sommerfest.

Hvidovrevej og

Og endelig ved Frydenstrands

Kommune og Glostrup Kommune,

De

Videre gik turen

forbi den gamle smedje på hjørnet af

som jeg lånte

af naboens dreng.

de åbne marker og de første

udstykninger af parcelhusgrunde,

men med et lavt loftsrum,

hvortil der var adgang fra en lem i gavlen.

tilbragte timer med at læse drengebøger,

ganunel landevejskro med rejsestald.

kun

9

For enden af vejen skulle vi over strandengen og de
sumpede erandeøer, der l! mellem
holmene.

"fastlandet"

og

han kunne holde fangsten levende.

Vi kunne g! tørskoet p! en smal sti p! den

dæmning, hvortil materialet var hentet fra grøften lange
stien.

Den var lavet i forbindelse med

sommerhueudstykningen.

Bønderne,

græssende p! holmene og som iøvrigt hentede grus i

bøndernes markrensning.

af

I

forsommeren var engene lyserøde
I eftersommeren var store

dele af strandengene bl! af blomstrende strandasters.

I

Her kunne vi uforstyrret udfolde

os i leg, inspireret af drengebøgernes fantasiverden.
Den fælles strandgrund var indhegnet, og l!gen var
l!et.

Kun grundejerne havde nøgle til l!gen, til stor

fortrydelse for badegæsterne fra andre dele af området.
Der var ganske viet fri adgangt til stranden p! begge
sider af den indhegnede grund, men sivskove og sumpet
strand gjorde det mindre attraktivt at bade herfra.
Stranden var lavvandet, og der var altid en bred bræmme
af tang og alger.

Fedtemøg, kaldte de vokne det.

De første par !r m!tte vi g! igennem denne bræmme.
Senere blev der bygget en bro ud til det lidt dybere
vand.

Nogle anskaffede sig en fladbundet b!d,

så de kunne sejle ud til første revle,

en pram,

hvor der var fin,

rillet sandbund.
Der var i 20'erne kun et par sommerhuse p! den
største af holmene.

Derudover var der et enkelt

helårshus, beboet af en fisker med familie.
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Han satte

Hundige

Som nævnt til græsning og

afhentning af grus, men oge! til jagt.
andejagten l.august.

Den gang begyndta

Tidlig om morgene lige før

solopgang blev vi vækket af bøsseskuddene.

Vi havde lidt

forbindelse med den gårdmand i Avedøre, som havde

de høje rørekove kunne vi børn skjult for de voksne bane
stier og bygge huler.

år, og

20'erne brugte bønderne endnu holmene, som de havde

gjort i generationer.

P! varme sommerdage krydrede etrandmalurten luften

blomstrende engelskgræs.
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strandpark.

Især brushanerne med deres dans om foråret husker

I

Da var jeg blevet

at sejle langs kysten fra Hvidovre eøbad til

Holmene var en eventyrverden med en rig flora og

p! turen til stranden.

Med tiden

Fiskeren flyttede, og min

i de følgende år blev det min foretrukne sommeroplevelse

Denne

kunne ikke brugee af cyklende og g!ende.

jeg.

Det var ikke en

at jeg opdagede, at det var lukeusmad.

gik det skidt med fiekeriet.

forsynede med mast og sejl.

vej,eom udgik fra Holmevej, l! som regel under vand og

fauna.

jævnlig rejer og Al til en billig penge.

far købte båden, som en sejlkyndig ældre fætter

benytte en

vadevej, som var holdt vedlige i generationer ved
påfyldning af sten fra

Hos ham købte min mor

spise, jeg brød mig om, og det var først mange !r
senere,

som havde ungkreaturer

grusgraven p! den etørete af holmene,

åle- og rejeruser fra en fladbundet b!d med en dam, hvor

udstykket Frydenetrands Alle.

Min far skoede blandt

andet hans heste. Til gengæld kunne han låne heste og
vogn og hente et par �s grue til støbearbejdet på det
større sommerhus, der skulle afløse det, der reelt kun
var et skur.
Trods krisen i 30'erne blev næsten alle grundene solgt
og bebygget, nogle af dem med helårshuse.
sommerhuskvartererne i Hvidovre var allerede godt i gang
med at blive omdannet til villakvarterer.
ved at vokse ud over sine grænser.

København var

Gamme l Køge Landevej

blev nyanlagt og var i 1935 ført igennem til Køge.

Det

kan lyde mærkeligt, at Køge Landevej ikke tidligere
førte direkte til Køge, men kun til Hundige. Derfra
måtte man køre ind i landet over Kildebrøde til
Køgevej, der gik fra Tåstrup til Køge.
der kørevej helt til Køge, men i

1867

I

fik bønderne lov

til at nedlægge den sydlige del af Køgevejen.
pløjet op og sandede til.

Ny

gammel tid var

Vejen blev

Det fortælles, at bønderne

havde fået kongens tilladelse til at pløje vejen op, så
den ikke kunne bruges af kvægdriverne, der fra den

11

sydøstlige del af Sjzlland drev slagtekvæget til

vandløb og hovedgrøfter til at løbe over.

slagterne i København.

overavønunelaer lagde en dæmper på overgangen til

karle,

Kvzgdriverne var nogle grove

der forførte og måske ligefrem voldtog pigerne på

gårdene langs vejen,

Allerede i 20'erne og 30'erne

diskuterede man planer om at bygge en dæmning og uden

så bønderne måtte danne væbnede

vagtværn for at beskytte liv og ejendom -

helårsbebyggelse.

Risikoen for

og ikke mindst

for den at oppumpe sand for at skabe en sandstrand som
nord for København.

pigernes dyd.
I slutningen af 20'erne og begyndelsen af 30'erne var

egentlig bade-

Der var også planer om at skabe et

og udflugtacenter med overdækket

de gode strande ved Greve og ikke mindst ved Solrød

aportabaaain,

blevet opdaget af borgerskabet i Roskilde. Der var

meter lang bro ud til en stor aøbadeanatalt med mere end

relativ god vejforbindelse direkte fra

hundrede kabiner.

strandene ved Karlslunde og Solrød.

Roskilde til

De lyngklædte,

lave

bakker og klitter bød på næsten de aanune herligheder
de mondæne,

nordsjællandske strande.

familier i Roskilde fik bil,

som

Og da de velhavende

var Solrød den nærliggende

I TV-serien Matador har

Karlslunde.

at vi tog på udflugt til

Strandgreven,

men der var en bådforbindela med

en turiatbåd,

kunne den lægge til ved Hvidovre Søbadeanatalt,
hejste bådflag viste,

at der var kunder.

effektiv dæmning mod oversvømmelser.

brgyndelaen af 30'erne og af den nye ejer udvidet til
Imidlertid var en del af holmene blevet

udstykket til sommerhusgrunde,
i et selvbygget

sommerhus,

og dertil flyttede vi nu

som ved nærheden

til stranden

sydlige del end omkring den gamle landsby med kirken.

når det

Og det var fra

Hvidovre Badeanstalt vi tog båden til Trylleskoven,

Og de nye klitter er samtidig en

Hvidovres byudvikling gik i perioder hurtigere i den

Bl. a.

hvor

der var sommerrestaurant og hotel.

første kommuneskoler i Hvidovre
standard blev bygget i 3o'erne,

i Københavns Amt med brolægning

og i Roskilde Amt med kørebaner af beton,

efter københavnsk
mens Avedøre skole endnu

efter 2. verdenakrig var en landsbyskole,

hvor der blev

kom der gang i

enklave,

der administrativt hørte

til Glostrup,

som den

var helt afskåret fra.
så vidt jeg husker havde Hvidovre ingen kulturelle

somhuaudatykningerne og den deraf følgende

institutioner før 2.verdenakrig,

grundspekulation.

den sydlige del af kommunen var den gamle Frihedskros

strande.

Og der kom busforbindelse til de nye

Hvidovre og Avedøre fik mere og mere karakter

af helårs forstæder.

Den del af Hvidovre og Avedøre,

ligger mellem Køgevej og stranden,
20'erne og 30'erne oversvømmet.
sammenfald

der

blev nogle få gange i

Det skete ved et

af højvande og kraftig regnskyl,
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De

undervist efter den gamle ordning. Avedøre var en

Da Ganunel Køge Landevej i begyndelsen af 30'erne blev
ført igennem til Køge,

kunstmuseum m.m.

præg af ferieområde.

Tryllevælle og

Båden lagde til flere steder undervejs.

Efter krigen fik vi så strandparken med en

og isoleret fra parcelhuskvarteret længe bevarede sit

der et par gange daglig

sejlede fra Langebro til Mosede havn,
retur.

Trylleskoven ved

Der var ikke busforbindelse eller mulighed

for at cykle dertil,

Planerne blev som bekendt aldrig

fem kilometer lang sandstrand og flere lyatbAdehavne,

helårshus.

Solrød strand været model for "Fedet".
Det skete,

cafeer og en flere hundred

Vores efterhånden ret store sommerhus blev solgt i

mulighed for at bygge sommerhuse på store naturgrunde
efter nordsjællandsk forbillede.

realiseret.

restauranter,

der fik

bortset fra skolerne.

I

afløser blevet en efter forholdene imposant bygning med
krostue,

restaurant og teatersal.

I vinterperioden havde

man mulighed for nogle få gange at ae teater ved besøg
af de små omrejsende teaterselskaber Salen blev også
brugt til danseundervisning og afdananingeaballer.
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Og

mange af de talrige grundejerforeninger afholdt her
deres generalforsam1inger med bal bagefter - hvis de da
ikke foretrak Rossini i Valby.
Mellemkrigslrene,

20'erne og 30'erne,

præget af skiftende konjunkturer,
byens vækst.

var en tid

som afspejledes i

l.verdenekrig medførte etor boligmangel,

dog ikke for den lille del af befolkningen som tjente
stort pl krigen,
København.

de byggede kostbare landsteder nord for

Boligerne,

overbefolket.

især i brokvartererne,

blev

Inflationen ramte de offentlige ansatte,

som ikke fik lønforhøjelser.

De selvstændigt

erhvervsdrivende og deres ansatte,

hlndværkere og

sm!handlende klarede sig gennemglende bedre. Mens de
velhavende trak nordpl til den smukke natur og de gode
trafikforbindelser,

var d� mindre velbesllede fristet af

de billige grunde nordvest og vest pl.
Københavns nabokommuner,

Gladsaxe,

Myndighederne i

Rødovre og Hvidovre

havde ogsA et liberalt syn pl byggelovgivningen. Det gav

Børnene,

der voksede op i dette område,

muligheder i fritiden.

Der var ajÆldent langt til en

mark eller til ubebyggede grunde,
huler eller spilles fodbold.

Efterhlnden som økonomien tillod det,
erstattet af helårshuse,

stranden og søbadeanetalten kunne man ikke forestille
sig.

For os drenge i Avedøre var Avedøre Batteri,

befæstning mod vest,
og forbudt legeplads.

en helt enestående,

over idyllen,

som da vi drenge opdagede,

forladt af kone og børn,

havde h.Jengt sig i udhuset.

Men så kom krigen og efter den en eksplosiv
udvikling,

som har fjernet næsten ethvert spor af

Hvidovre og Avedøre som ferieparadis for jævne
mennesker.

bybolig.

blev sommerhusene

arbejdsløshed fik udviklingen til at stagnere. Der var
masser af usolgte grunde til uændrede lave priser i
der allerede havde fået bygget
blev også ramt af

men uden lån i ejendommen eller med

for afdragene til sælgeren kunne de overleve,

hjulpet af høsten fra haven og måske suppleret· med æg og
en suppehøne fra hønsegården
Fra midten af 30'erne begyndte det igen at gå bedre
med økonomien i Danmark eom følge af de store landes
forberdelse af den næete verdenskrig.
sommerhuse blev afløst af helårspµee.
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at murerevenden

i sit nybyggede hue, overvældet af arbejdsløshed og

Krisen i midten af 30'erne med den meget store

henstand

Men

arbejdsløsheden kastede også nu og da sin skygge ind

Udflytterne var en broget skare med meget forskellig

arbejdsløshed,

men også ferlig

I erindringens filter var det en

herlig tid uden de store bekymringer.

ofte med ejeren som medbygger.

et sommerhus eller en lille bungalov,

der

dannede den fritliggende afslutning af Københavns

social baggrund.

nogle år. Nogle af dem,

hvor der kunne bygges

Bedre legeplads end

selvbyggerne en mulighed for at fA en billig sommerbolig
som alternativ til den mørke og overbefolkede

havde særlige

Stadig flere
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