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Trykt i 600 eksemplarer

NYT FRA
FORMANDEN
Af Ole Asbjørn Petersen
Velkommen til en ny sæson efter
en våd sommer, som forhåbentlig
har givet gode muligheder for kulturelle og historiske oplevelser på
de mange spændende museer og
andre oplevelsescentre.
Vores sidste arrangement foregik
søndag den 29. maj til Garderhøjfortet i Gentofte. Desværre var der
kun 17 deltagere, men de fik til
gengæld en rigtig god rundvisning.
Om arrangementet var for tæt på
sommeren, hvor mange er i sommerhusene eller om prisen var for
høj (kr. 100) er ikke til at vide,
men søndags- arrangementer så
tæt på sommeren skal nok overvejes nøje fremover.
Efterårets og det kommende forårs arrangementer og tilmeldinger
hertil omtales senere i dette blad,
men jeg skal blot gøre opmærksom på, at arrangementet tirsdag
den 4. oktober med bus 132 (den
gamle) allerede har tilmeldinger.
Det er de medlemmer, der i februar kom på Rytterskolen for at købe
en billet, men måtte gå forgæves
grundet den store tilmelding og
fyldte bus. Jeg skal bede de perso-

ner om at give Jette Randal-Lund
besked allerede, når medlemsbladet modtages, om de stadig ønsker
at deltage.
Søndag den 25. september afvikles
Københavns Befæstningsdag, hvor
også Forstadsmuseet og vore Kulturister vil være aktive. Tag børn
eller børnebørn med og oplev en
spændende dag for hele familien
eller deltag i en cykeltur på Vestvolden og oplev det fantastiske
befæstningsværk og nogle af dets
bygningsværker. Vil man vide mere om de aktiviteter, der i øvrigt
foregår på dagen, kan der henvises
til Befæstningsforeningens hjemmeside www.kbh-befaestning.dk
Sammen med dette medlemsblad
vil der i nogle af kuverterne være
indlagt en forespørgsel om fornyelse af medlemskab. Vi kan i medlemskartoteket se, at der er nogle,
som ikke har fornyet medlemskabet. Det kan være en forglemmelse, men kan naturligvis også have
andre årsager.

”Præsentér gevær”!

Jagten på sabotøren
Af Mikkel Knudsen
Det lyder dramatisk, og det bliver
det sikkert også, når Forstadsmuseet i samarbejde med en række
andre kulturinstitutioner blænder
op for det spændende rollespil
”Jagten på sabotøren”. Det sker
søndag d. 25. september kl. 10-14
som et led i årets befæstningsdag.
Rollespillet finder sted under 1.
Verdenskrig, og handler om at en
tyskvenlig soldat, har udøvet sabotage mod volden. Det er deltagernes opgave at finde sabotøren,
så han kan blive stoppet, inden
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fjenden kan indtage København.
”Det er fjerde gang, at vi laver en
rammehistorie til dagen, som deltagerne kan lege sig ind i.” fortæller museumsinspektør Mikkel
Knudsen og fortsætter ”Det er en
model, der fungerer rigtig godt, og
som vi fik overordentligt positive
tilbagemeldinger på sidste år.”
Undervejs vil deltagerne blive udsat for en række prøver, og der vil
være masser af oplevelser.
Forløbet er henvendt til børnefamilier med børn i alderen 5-12 år.
Det starter ved den røde landmine
barak, der ligger ved volden nord

for Avedøre Tværvej. Det varer ca.
en time, og der er løbende starter.
Sidste start er kl. 14.

voldens historie og se nærmere på
det imponerende befæstningsanlæg.

For det voksne publikum arrangerer Forstadsmuseet også en guidet
cykeltur langs volden på Befæstningsdagen. Den starter ved
Fredskrudtmagasinet ved Horsedammen i Brøndby kl. 11 og slutter ved landminebarakken i Avedøre. Undervejs kan man høre om

Alle aktiviteter på dagen er gratis,
og Kulturisterne sørger for, at der
kan købes forplejning i landminebarakken. For mere information
se www.forstadsmuseet.dk

Guide: Poul Sverrild

Så kører Linie 132 igen!
Af Jette Randal-Lund
Tirsdag den 4. oktober kl. 15.00
guider Forstadsmuseet og Lokalhistorisk Selskab igen en tur
(næsten) ad ringruten Linie 132
anno 1952. Denne gang er bussen
sponsoreret af busselskabet Arriva, så det bliver en ægte rutebil og
ikke en turistbus, der kører den
gamle rute.
Det er for rigtig mange borgere en
minderig rute fra Hvidovres ungdom, hvor husene var nye og velfærden begyndte at brede sig. Ruten førte blandt andet forbi to biografer, og forbandt det endnu lidt
landlige Hvidovre med storbyen
omkring Toftegårds Plads.

Gammelt foto af det kæmpemæssige byggeri af Vestvolden

VELKOMMEN TIL KØBENHAVNS BEFÆSTNINGSDAG
Søndag den 25. september 2011
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Forårets køretur var en stor succes, så det er med glæde, vi kan
lave en reprise, mens vi arbejder
på at genoplive en anden af Hvidovre Rutebilers gamle linier.
Der er omkring 30 pladser til rådighed, da vi allerede har omkring 20 deltagere på venteliste
fra foråret. Da bussen er sponsoreret, bliver prisen kun kr. 20,00
for kaffe og brød, som serveres på
Rytterskolen efter køreturen.
Billetter købes i Forstadsmuseet,
Alarmpladsen 3, tlf. 36 49 00 30
på hverdage mellem kl. 11 og 15.
Mødested: Ved kirkegårdsmuren
på Femagervej

Historien i Gaden får fem nye foldere!
Af Poul Sverrild

værelser.

I anledning af Arkitekturens Dag
d. 30. september udgiver Forstadsmuseet fem nye foldere. Der
er en folder om hvert af de fire
byggerier, som vi besøger på Arkitekturens Dag, og en femte folder beskriver cykelruten.

Det andet par fokuserer på Avedøre Stationsby og Brøndby Strand,
som fremstår som to af de stærkeste eksempler på Velfærdsdanmarks ambitioner i højkonjunkturen frem mod frisen i slutningen
af 1970-erne. Vi har de seneste 30
år mødt disse byggerier i medierne, så vi tror, vi kender dem. Men
de er værd at lære at kende med
andre briller på end nutidens. Byerne bygger på en fremtids- og en
fremskridtstro som eksisterede,
da byerne blev planlagt og begyndt opført, og de rummer den
moderne drøm om, hvordan samfundet og livet kunne organiseres
til fælles gavn.

Folderne fordeler sig parvis, så to
fortæller om 1950-er mønsterbyggerierne Bredalsparken i
Hvidovre tegnet af Svenn Eske
Kristensen og Brøndbyparken i
Brøndbyøster tegnet af Kay Fisker. Det er begge fornemme
teglstensbyggerier, som blev opført umiddelbart efter Den anden
Verdenskrig, og som rettede sig
mod at sikre beboerne lys og luft.
Det var kontrasten til den indre
bys beklumrede kvarterer med
blandede boliger og erhverv, lokummer i gårdene og uden bade-

Vores kvarterer: Danalund
Af Poul Sverrild
Kvarterbeskrivelsen
Bebyggelsen Danalund ligger øst
for Friheden Station med facade
mod Strandmarksvej. Kvarteret er
en stokbebyggelse fra begyndelsen
af 1950’erne med 21 to-etagers boligblokke fordelt i syv rækker,
hvoraf en blok ud mod Strandmarksvej rummer dagligvareforretninger. Kvarteret er anlagt med
nord-sydgående bygningskroppe
med vestvendte altaner mod grønne plæner. Bebyggelsen er opført
af Fagforeningernes Byggeselskab
på oprindeligt initiativ fra Bryggeriarbejdernes Fagforening i 1945

med stiftelsen af Boligselskabet
Danalund.
Blokkene er afdæmpede, enkelt
opført i gule mursten med rødt
tegltag og er med blot to etager i
fin harmoni med det grønne bælte
mellem blokkene. De langsgående
rækker af blokke reproducerer et
identisk udtryk med markant dybdevirkning. De uniforme stokke
gives dog et charmerende udtryk
med pudsede trappetårne i varm
teracotta på østsiden, og frodige
altaner i bølget design mod vest.
De rekreative arealer mellem
blokkene er indrettet med mindre
beplantninger og flere legeområder.

Folderne udkommer til Arkitekturens Dag fredag d. 30. september
2011.

På dagen arrangeres en cykeltur. Se mere under arrangementer

Bulldozeren planerer efter færdiggørelsen af Danalund(ca. 1951)
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De bærende fortællinger
Danalund er et direkte produkt af
efterkrigstidens bolignød og arbejderfamiliernes ringe boligvilkår,
og indskriver sig dermed i fortællingen om de fagforeninger, der
blandt andet tog boligspørgsmålet
i egen hånd. Med en akut mangel
på op mod 100.000 boliger i 1945
var tiden moden til initiativer i
pagt med de statslige støtteordninger.
Forud for opførelsen af Danalund
blev der drøftet flere andre projekter og placeringer. Bl.a. var det på
tale at opføre bebyggelsen i Rebæk
Søpark. Området ved Strand-

marksvej var på daværende tidspunkt sparsomt bebygget, men
jorderne i stigende grad opkøbt til
senere bebyggelse som f.eks. naboparcellen, Friheden.

boligselskab. Derfor er byggeriet
præget af sparsommelighed, og
har ikke samme bygningsmæssige
standard som en del samtidige
almennyttige byggerier.

Danalund skulle ikke blot sikre
gode boliger i sunde luftige omgivelser, men betonede i høj grad
også fællesskabet og de kollektive
værdier. Spørgsmål som pasningsmuligheder, institutioner og indkøbsfaciliteter var afgørende for
de nyudflyttede familier. Selvom
Danalund i dag fremstår hyggeligt
og i meget grønne omgivelser, blev
blokkene opført i efterkrigstidens
mangelsamfund og af et mindre

Danalunds meget helstøbte karakter med tilhørende institutioner og
forretningsstrøg langs Strandmarksvej formidler et velbevaret
billede af den tidlige efterkrigstids
idealer om udflytning og nye boligpolitiske visioner. Kvarterets
gennemgående karakteristik er det
kollektive og nære, hvilket også
kommer til udtryk i, at forretningsstrøget på trods af udskiftninger og det nærliggende Frihe-

dens Butikscenter stadig har butikker og liv.
Bygningsarkitektonisk er Danalunds primære kvaliteter de meget
velholdte bygninger og det dertil
velholdte garageanlæg med rødmalede porte - et tidstypisk kendetegn, og et arkitektonisk udtryk
for drømmene i de nye forstæder,
hvor egen bil næsten forekom inden for rækkevidde.
Bevarings- og udviklingsstrategi
Den gennemgående fortælling i
Danalund er det solidariske og
fællesskabsorienterede boligmiljø.

Det færdige byggeri set mod Kalkager(ca. 1951)

Danalund set fra luften (foto fra Google)
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Kvarteret er tænkt med funktioner, der støtter det hele liv med
butikker, institutioner, bibliotek
og kirke. For de oprindelige indflyttere i Danalund var denne holistiske boform væsentlig, da den
gav mulighed for på egne præmisser at definere det gode liv. Drømmen om at få en anstændig bolig
var så stærk, at det kom i anden
række, at lejlighederne blev opført
meget spartansk.

grønne arealer og det beskyttede
miljø er imidlertid ideelt for børnefamilier, og derfor kan en nytænkning af boligstørrelserne være frugtbar. Byggeriets stationsnære beliggenhed gør det naturligt
for eksempel at tænke i familieboliger, hvor den lette pendlingsmulighed er en særlig kvalitet.

HLS på Garderhøjfortet

I dag er lejlighederne stadig små i
forhold til gennemsnittet, og selvom der er kommet nye rummelige
altaner, er de mindre velegnede
for børnefamilier. Placeringen i de
”Hovedporten” til en interessant kulturel oplevelse

Søndag den 29. maj var der udflugt til Garderhøjfortet i Gentofte. Vi var
ikke så mange der denne søndag eftermiddag blev guidet rundt i det store
område, men de der var der, fik en glimrende rundvisning af den lokale
guide Flemming Eriksen. Det ser ud til at blive en større attraktion, når
samarbejdet med Experimentarium indledes. Kulturarvsstyrelsen, Skovog Naturstyrelsen samt Realdania har nemlig besluttet at renovere Garderhøjfortet og skabe en række formidlingsaktiviteter til en samlet værdi
af 15 millioner kr. . Garderhøjfortet bliver omdannet til et stort oplevelsescenter med aktiviteter og oplevelser, som Experimentarium skal varetage og direktøren fra Experimentarium, Asger Høeg, glæder sig til at
overtage driften af oplevelsescentret på Garderhøjfortet, en overtagelse,
der finder sted 1. april 2012.
Der er stadig en forbindelse mellem Garderhøjfortet og Avedøre. På fortet
står endnu to massive stålgranater, som stammer fra Avedøre batteri.
Forstadsmuseet er blevet lovet, at granaterne i løbet af det næste år vil
blive bragt til Avedørelejren, hvor de i øvrigt tidligere har stået. Når granaterne vender hjem, vil de blive stillet op udenfor Avedørelejrens restaurant med det nye navn ”Bataillionen”.

Den nyåbnede butiksgade på Strandmarksvej(1951)
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Vores guide Flemming Eriksen fortæller

Der blev lyttet med stor interesse til guidens interessante fortælling

Der findes meget sindrigt konstrueret maskineri

Mindeplade for ”Selvbeskatningens mænd og kvinder”
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Vi bringer en efterlysning

Fra kro til mejeri i Avedøre

rende rejste spørgsmålet om, man
overhovedet kunne bo i Hvidovre!
Dette indlæg svarede Thøger Birkeland indigneret på og fortalte
om Hvidovres kvaliteter.
Vi har forsøgt at finde Thøger Birkelands artikel frem, men det er
ikke lykkedes trods stor hjælp fra
hans søn, Christian og hans enke,
Karen
Vi beder medlemmerne om
hjælp!

Forfatteren Thøger Birkeland
døde i april i år 89 år gammel.
Han har boet i Hvidovre siden
1968.
Thøger Birkeland skrev 116 bøger,
heraf var mange populære bøger
om Krummerne. På landets biblioteker er der over 250.000 eksemplarer af hans bøger.
Thøger Birkeland havde stor interesse for vor by. Han skrev sammen med Kai Vedel Pape manuskriptet til Hvidovrefilmen i
40erne.
På et tidspunkt – vi mener omkring 1990 – bragte en af de store
aviser – Politiken, Berlingske Tidende – et indlæg, som provoke-

Skulle nogen af medlemmerne
ligge inde med artiklen, vil vi gerne have en kopi af den eller låne
den til kopiering. Skulle nogen
kunne hjælpe os med at fortælle
hvilken avis, den blev trykt i og et
omtrentligt tidspunkt, vil det også
være en stor hjælp i den fortsatte
søgen.
Vi vil nemlig gerne kunne trykke
artiklen i næste nummer af bladet
sammen med en anden udenbys
forfatters beskrivelse af Hvidovre.
Henvendelse kan ske til:
Lars Bo Henriksen, Hvidovrevej
402, tlf: 36 78 48 69 eller
Jens Frederik Jørgensen, Ørumvej 20, tlf: 36 77 30 76.
På forhånd tak for hjælpen.

Det gamle mejeri, som tidligere var landsbykro
Kilde: Emmy Jensen ved interview af
Henny Paaske den 20. oktober 2000.

Fra ca 1930 var der mejeri i Lillegade 10(nu Stavnsbjergvej) indrettet i Avedøre gamle Kro. Mejeriet
blev nedlagt 1940 og bygningerne
nedrevet i 1953.
Fra 1909 til 1919 var Mogens Peter
Jensen mælkeforpagter og købmand i landsbyen. Han var også i
en periode medlem af sognerådet,
og bestyrer af telefoncentralen
indtil 1913. Købmand Bærentzen
overtog butikken i 1919.
Rundt om i Danmark blev der ind-
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rettet Andelsmejerier i midten af
1800 tallet, men ikke rundt om
København – her lå gårdene i
’akselafstand’ til byen. Det vil sige,
at mælken kunne leveres med hestevogn af de enkelte gårde direkte til aftageren i byen. Man kan
forestille sig kvaliteten af denne
mælk på varme sommerdage –
køleteknikken var ikke særlig god.
En jernbanevogn blev specielt indrettet som kølevogn og modtog
ved hver station mælk i junger.
Dette benyttede man sig af i
Brøndbyerne, der lå tæt ved stationerne. (I 1898 mødte 17 gårdeje-

re hver dag op med deres junger
ved toget)
Gårdmændene i Avedøre havde
kontrakt om salg og fordeling med
en ’Mælkeforpagter’.
Mælkeforpagter på Dybenskær var
Jens Peter Jensen. Han var født i
Hvidovre i 1877 og blev gift med
Maren Kirstine Olsen der var født
på Avedøregård i 1877. Dette par
adopterede i 1909 Jens Erik. Han
blev konfirmeret i 1923, da de stadig boede ved Dybenskær .
I oktober 2000 fortalte Emmy
Jensen, gift med mejeri-sønnen
Jens Erik :
”Svigermor Maren havde været
en stor stærk dame, men var svagelig i flere år, muligvis kræft, og
hun døde i 1934. Sønnen Jens Erik
og Emmy flyttede ind og hjalp til
på mejeriet i 1937. Den gamle kro
i landsbyen var omdannet til mejeri af svigerfar Jens Peter omkring 1930. Han kørte med hestevogn rundt og hentede mælken
fra næsten samtlige gårde i Avedøre. Man fremstillede ikke smør
og ost, kun mælk og fløde, som
blev leveret både til lokale beboere, til Kasernen og forskellige bagerier i København , i begyndelsen med hestevogn, senere med
lastbil og med sønnen Jens Erik

som chauffør.
Gulvet i mejeriet lå under jordhøjde, for at holde temperaturen
lav. Krystalisværket leverede is,
der blev brugt til at sænke temperaturen i ’frostrummet’ Mælkeflasker blev skyllet på en særlig maskine, hvor flaskerne sad med
bunden opad, og blev skyllet med
kraftig lud og derefter med vand.
Aftapning af mælk på klare flasker foregik ved håndkraft. Kapslerne med påskrift ’Avedøre Mejeri’ blev påsat med håndkraft med
en særlig tang. Flaskerne blev
derefter pasteuriseret ved 80 grader Celsius, og afkølet til 10 grader. Der krævedes ikke særlig steril påklædning i mejeriet – svigerfar brugte et stort forklæde,
for at beskytte sit tøj. Private
kunder kom og købte mælk i egne
spande, eller i flasker, og man
havde eget vandværk fra brønd i
baghaven Man havde også grise Et år fik grisene svinepest og døde – og blev begravet i baghaven
– man havde ingen skrupler med
det, selv om brønden også lå her.
– Det var et stort indtægtstab”.
Det var efterhånden almen viden,
at mælk var anledning til mange
epidemier af blandt andet skarlagensfeber, difteritis og TB, og for
at få kontrol med al mælk (også
17

priserne) fik Christmas Møller den
5.august 1940 vedtaget en lov, der
nedlagde 108 mejerier, heriblandt
Avedøre. Det har givetvis taget
nogen tid at få afviklet lukning af
de små mejerier, som arbejdede
videre indtil de fik udbetalt en erstatning.
Emmy Jensen
Emmy er født i 1908 på Østerbro,
hvor hendes forældre havde et ismejeri ved Strandboulevarden.
Hun begyndte tidligt at hjælpe til,
med at bringe mælk og brød ud til
kunderne. Emmy flyttede med familien til Bjergagervej 33 i Hvidovre, da hun var 20 år i 1928. Hun
arbejdede da i en grøntforretning
på Toftegårds Plads, her lærte hun
sin tilkommende mand at kende.
Han passerede hver dag forbi med
sin mælkebil. Emmy og Jens Erik
Jensen blev gift hos sognefogeden
i Hvidovre i 1936 efter flere års
forlovelse. Eriks familie havde forestillet sig, at deres søn skulle giftes med en gårdejerdatter, så det
var ikke velset, at han kom med en
københavnerpige.
Jens Erik Jensen
Jens Erik Jensen var født 9. Februar 1909, og blev adopteret af
mælkeforpagteren
ved
Dybenskær.
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Jens Erik var glad for lærer Rasmus Svinding, der var en god underviser – men sammen med 2
gårdmandssønner – Poul Christensen fra Stevnsbogård og Erik
fra Kettevej (gården med grønne
glacerede tegl) kom han til Lilleskolen i Valby, og senere til Schnekloth på Værnedamsvej. Det var
Marens håb, at hendes søn blev
student og senere præst, men faderen Jens Peter Jensen mente
ikke, at der var råd til en studerende søn. Og da Jens Erik også hellere ville ud at bestille noget, blev
han medhjælper hos sin far.
Maren døde i 1934 på Amtssygehuset på Frederiksberg, og faderen
fik forskellige husbestyrerinder,
men det var ikke vellykket. Efter at
sønnen var blevet gift, flyttede de
unge så ind i stuehuset i 1937, og
Emmy hjalp i mejeriet.
I køkkenet havde man en vingepumpe. Her var et brændekomfur
med en stor vandbeholder, der
fungerede som gruekedel. Tøj blev
lagt i blød i vand med soda i et
stort kar i gården. Kedlen kunne
højst tage to dynebetræk ad gangen. Efter kogning i sæbevand blev
vasketøjet derefter skrubbet godt
igennem på vaskebræt i en zinkbalje i køkkenet. Derefter gik man
udenfor og foretog skylning i flere
hold koldt vand fra brønden. Svi-

gerfar trak vridemaskine. På loftet
havde man en stor gammeldags
rulle med store sten på et lad, der
tyngede over den store rullestok.
Emmy har været med til at slagte
gris og lave medisterpølse etc.
Skinkerne blev røget på et røgeri i
Glostrup. Kødet blev saltet. Medisterpølse blev ’syltet’ ved at blive
nedlagt i fedt. Fedt var der rigeligt
af på sådan en gris, der var fodret
med returmælk.
Efter at mejeriet var nedlagt i
1940, startede de med at opdrætte
kyllinger. De daggamle kyllinger
gik under varmelamper, og de blev
rigeligt store, da de fik al for megen mad. Der hørte en ½ tønde
land have til Mejeriet. Mejeriet
havde ænder og gæs, der blev lukket ud om morgenen og vraltede
hen til gadekæret, for igen at vende hjem til aften.
Indkøb blev foretaget ved forskellige varebiler – Røde Vejrmølle
kom med brød. Uldjyder kom med
bylter, og her købte man undertøj.
Ellers tog man til Valby for eksempel efter nye sko. Man handlede
aldrig i Hvidovre. Kun hos købmand Bærentzen i Storegade, eller
i Dalls varehus.
Der var en ’100 Mands Forening’,
med Åbo som kasserer. Ved begravelser blev der sendt en hilsen fra

foreningen. Men Emmy husker
ikke, hvad foreningen ellers stod
for. Der var dog megen sjov med
Åbo. Bl.a. festlige fodboldkampe.

medhjælper/chauffør.

Under besættelsen blev der et par
gange arrangeret fællesspisning i
det fri. Danske Kvinders Beredskab, kaldet ’Lotter’ havde en gullaschkanon, hvorfra der blev serveret gullasch, en anden gang var
det ’gule ærter’. Beboerne betalte
for maden.

Emmy var blevet telefonistinde i
1938 ved KTAS på Glostrup central. Hun cyklede gennem Brøndbyøster til Roskildevej/ Hovedvejen, da det var for risikabelt at cykle langs Volden. Der havde været
et overfald der, derfor undgik man
denne vej, når det var mørkt. Lige
før befrielsen Maj 1945 var telefonistinderne gennem provinscentraler orienteret om, hvor langt
konvojerne med de hvide busser
var kommet, således at de kunne
vide, hvornår de passerede Glostrup. Man mødte naturligvis på
Hovedvejen for at vinke til fangerne, der var på vej til Sverige.

Jens Peter Jensen havde dårligt
hjerte. Han overanstrengte sig , da
han skulle reparere noget på stråtaget, og døde i 1950. De havde
Simonsen i Hvidovre som læge.
Emmy og Jens Erik købte et ismejeri i Vigerslev Alle 380, og arbejdede her fra 1950 til 1953. Mælk
bragt ud til kunder på trehjulet
cykel. Emmy var i forretningen fra
tidlig morgen og hele dagen. I den
tid boede de stadig på det nedlagte
mejeri i Lillegade. Samtidig havde
de Emmys mor boende i nogle perioder – én eller to uger ad gangen. Hun boede skiftevis hos sin
tre børn.
I 1953 blev mejeriet med den store
skorsten revet ned, de opgav ismejeriet og flyttede til et rækkehus på
Krogstensalle 42A. Jens Erik fik
arbejde på Nationalmuseet som
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Han døde i 1979.
Emmy Jensens erindringer

Fra 1946 til 1973 var Emmy på Politigården som telefonistinde.
(afbrudt af ismejeri-perioden 1950
-53) De ’Fine’ Hansen, officiant på
Avedøre Kaserne, bad hende om at
være telefonpasser en vinter, da de
værnepligtige snød med afregning
for telefonsamtaler til Provinsen.
Emmy var nogle måneder på kasernen, og fik orden på det. Når
centralbestyreren på Avedøre Central, Poppelgården, skulle have en
friaften, så vikarierede Emmy også
her. Avedøre Centrals kontrolbord
20

var et ganske lille klapbord. Mejeriet havde nr. 42.
Emmy fortalte om sine naboer:
Maren Gliese havde 13 børn – Det
havde hun klaret, fordi de heldigvis ikke var små alle sammen på
én gang.
Gartner Søren Eriksen havde aldrig sat sine ben i København.
Hans kone blev kaldt ’Marie Søren
Eriks’. Knud Haubjerg Mortensen,
gift med Marie, overtog Søren
Eriksens gård. Marie boede som
enke i en pensionistbolig på Avedøregårdens jord, ligesom Emmy i
oktober 2000. Emmy døde i sommeren 2005, og havde de sidste
måneder boet på Plejehjem i
Hvidovre..

MEDLEMS-ARRANGEMENTER
Arkitekturens dag tirsdag den
30. september kl. 15,00
Cykeltur i samarbejde med Dansk
Cyklistforbund til 4 fantastiske
velfærdsbyggerier fra 1950’erne og
1970’erne. Turen bliver omkring
20 km lang , med start ved Bredalsparken og mål ved Historiens
Hus. Mødested
Bustur 132, tirsdag den 4. oktober kl. 15,00
Billetter købes i Forstadsmuseet,
Alarmpladsen 3, tlf. 36490030 på
hverdage mellem kl. 11 og 15.

Mejeriet set fra havesiden

Mødested: Ved kirkegårdsmuren
på Femagervej
Se omtalen af arrangementet inde
i bladet.

2011

Mandag den 21. november kl.
19.00 i Auditoriet, Avedørelejren
Leder af Forstadsmuseet, Poul
Sverrild, fortæller om sidste nyt i
det lokalhistoriske.
Tilmelding er nødvendig til arrangementerne – dog ikke til generalforsamlingen . Tilmelding
skal ske til selskabets automatiske
telefonsvarer 36473444 tidligst
onsdag ugen inden og senest søndag før arrangementet.
OBS. Bemærk venligst den
ændrede placering af årets
to sidste arrangementer.
Eventuelle ændringer i de enkelte
arrangementer: se Selskabets
hjemmeside samt Hvidovre Avis.

Mandag den 24. oktober kl.
19.00 i Auditoriet, Avedørelejren
Peter Holmenlund fortæller om
gartneriernes udvikling i Avedøre.
Gartnerierne havde som arbejdsplads stor betydning for mange
mennesker.

Markhøjs postkort fra 1948. Bygningen nedrevet i 1953

Se mere på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk
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Har du nogle minder om gadekæret i Avedøre? Vi
hører gerne fra dig, og bringer din fortælling her i
bladet. Send os en mail, et brev, ring til HLS bestyrelse eller Forstadsmuseet. Så kontakter vi dig

Avedøreudvalget er blevet integreret
i arrangementsudvalget, og der er
dannet et nyt fælles kommunikationsudvalg, som dækker de tidligere
udvalg: PR og hjemmeside, Udviklingsudvalg samt bladudvalg.
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Ved landsbyens gadekær
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