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Af Ole Asbjørn Petersen 

Ved foredraget i Auditoriet i Avedøre 
Lejren den 19. januar var det en fornø-
jelse at kunne byde velkommen til vore 
to nye kaffedamer. Dagny Sørensen og 
Else Kristensen har tilbudt at hjælpe, og 
allerede  første gang klarede de det 
med bravur 
 
I gennem år har vi haft en fast praksis 
med at afholde vores foredrag om man-
dagen. Vi har søgt at veksle mellem 
Lille Friheden og Auditoriet i Avedøre 
Lejren. I indeværende sæson har det 
været vanskeligt at booke Lille Friheden 
om mandagen, da der var optaget til 
anden side. Derfor afvikles generalfor-
samlingen i år torsdag den 19. marts i 
Lille Friheden. I sæsonen 2015/16 vil 
det være sandsynligt at andre ugedage 
kan komme i betragtning. Det vil sikkert 
blive til glæde for dem, der i forvejen er 
engageret om mandagen. 
 

I bestyrelsen har vi besluttet at åbne for 
annoncører i medlemsbladet. I øjeblik-
ket har vi en annonce fra ejendoms-
mægler Max Mardorf. Der er afsat plads 
til 4 annoncer, så hvis der er nogle af 
medlemmerne, der har kendskab til 
mulige annoncører kan de kontakte 
formanden. 
 
Sidste år udkom Søren Østergaards: 
”Langs Vestvolden i Hvidovre- fra syd til 
nord”. Der har været stor efterspørgsel 
på udgivelsen, der er udsolgt. Søren er 
ved at skrive et supplement, hvor Vest-
volden sættes i perspektiv i forhold til 
andre fæstningsanlæg. I bestyrelsen 
har vi valgt at give støtte til udgivelsen. 
 
Selskabets introduktionsfolder er ved at 
blive revideret. Den er færdig til gene-
ralforsamlingen, hvor vi håber, at man 
vil tage den med hjem til uddeling 
blandt mulige nye medlemmer. Vores 
hjemmeside er ligeledes ved at få et 
check, så i løbet af kort tid vil den frem-
stå i let ændret udseende. 
 
Torsdag den 19. marts kl. 19.00 afvikles 
den ordinære generalforsamling i Lille 
Frihedens Aktivitetssal. Vedlagt i dette 
medlemsblad er indbydelse og dagsor-
den til generalforsamlingen. Sammen 
med øvrige betalingsformer er der mu-
lighed for at betale årskontingent i Ryt-
terskolen torsdag den 26. februar eller 
torsdag den 5. marts mellem  
kl. 10 – 11. 
Vel mødt. 
 
Efter generalforsamlin-
gen er der mulighed for 
at se Mediekompagni-
ets kærlige og allerede 
nostalgiske film fra 
1993: ”Hvidovre 
 - en by ved landet”  

Nyt fra formanden 
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Kastanienborg/Lysholm 

– set indefra 
Af Bent Birkegaard, Give 

En typisk dagligdag på Kastanien-

borg/Lysholm startede med vækning 

kl. 6. Så var der morgenmad kl. 7, 

hvorefter arbejdet gik i gang kl. 7.30. 

Ved middagstid var der en times pau-

se, hvor de indsatte/forvarede spiste 

sammen med de ansatte i spisestuen 

på Kastanienborg. Spisestuen lå i kæl-

deren langs med haven. 

Jeg var på Kastanienborg/Lysholm i 

næsten 5 år. Jeg startede som fæng-

selsbetjent derude i 1962 og efter ½ 

år på Møgelkær i Jylland, kom jeg 

tilbage og var der til 1967. 

Der var 25-30 forvarede af gangen på 

Kastanienborg/Lysholm. Efter spis-

ning om aftenen kunne de indsatte se 

fjernsyn, spille bordtennis mv. Kl. 10 

var det sengetid, men om sommeren 

eller hvis der var noget særligt i fjern-

synet, kunne de bede om at få lov til at 

blive længere oppe. To ansatte havde 

på skift vagt om natten – sovevagt.  

De indsatte på Lysholm boede alle i 

stueetagen. Der var en lang midter-

gang med værelser til begge sider og i 

midten en stor samlingsstue. Det var 

enkeltværelser med fælles bad. På 1. 

sal var der depot for arbejdstøj og de 

indsattes civile tøj. 

Der var ikke hegn omkring Kastanien-

borg/Lysholm. De indsatte måtte ikke 

gå uden for området, og de blev ”talt” 

op et par gange i løbet af weekenden. 

Opholdet på Kastanienborg/Lysholm 

var for mange første skridt på vejen til 

prøveløsladelse og senere løsladelse. 

De vidste godt, at hvis de trådte ved 

siden af og stak af, så startede et nyt 

fængselsophold på Herstedvester. 

På Kastanienborg var der en stor pro-

duktion af champignon inde i gårdens 

staldlænger. Hver gang vi skulle i 

gang med en ny kultur, blev staldlæn-

gerne desinficeret med formalin og 

derefter ”kogt”, idet der kom en lastbil 

med en maskine, der skabte damp, 

som blev ledt ind i længerne. Det vær-

ste der kunne ske var, at plantekultu-

ren blev angrebet af ”præriebrand”. 

Det kunne ødelægge hele produktio-

nen. Den ”gødning”, som svampene 

skulle gro i, bestod af hestemøg, halm 

og fosfor. Den blandede vi selv på ste-

det. Mycelium fik vi på glas. Ca. 3 

uger efter, at produktionen var sat i 

gang, kunne de indsatte plukke cham-

pignonerne. 

Vi dyrkede også mange rosenkål – om 

vinteren sad de indsatte og skar ro-

senkål i drivhuset. Vi havde i det hele 

taget en omfattende og alsidig pro-

duktion af gartneriprodukter på de to 

gårde – også stedmoderplanter om 

foråret, tomater i drivhuset og selleri, 

blomkål, zittauerløg mv på markerne. 

De forvarede fik kost og logi samt løn 
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(3-4 kr. om dagen, og hvis der var ak-

kordarbejde op til 10 kr.) Op mod 

halvdelen af lønnen blev udbetalt i 

”anstaltspenge”. Det var bronze-/

kobbermønter, der kun kunne bruges 

inden for fængselsvæsenet. Anstalts-

pengene blev udbetalt 1 gang om ugen 

og så kunne de indsatte på kontoret 

købe fornødenheder – lyst øl, cigaret-

ter, tobak, tandpasta mv. – som et par 

af de ansatte på kontoret havde været 

ovre hos købmand Bærentzen at købe. 

Den resterende del af lønnen var løs-

ladelsespenge. Anstaltspengene faldt, 

så vidt jeg husker, væk i 1972. 

Den 18.september 1965 var en drama-

tisk dag i Danmark, og dønningerne 

nåede også ud til os i Avedøre. Palle 

Sørensen skød den dag kort før kl. 4 

om morgenen ude på Amager 4 be-

tjente. Allerede kl. 7 sagde 

”Grisemanden” på Lysholm til mig, at 

det givetvis var Palle Sørensen, der 

havde skudt de 4 betjente. 

”Grisemanden” havde siddet sammen 

med Palle Sørensen på forvaringsan-

stalten i Horsens. I løbet af dagen 

”tog” politiet en masse tidligere ind-

satte/forvarede, og mange af dem blev 

anbragt ude hos os på Kastanienborg/

Lysholm. Kl. 20 var det de forvarede, 

der kunne fortælle os, at Palle Søren-

sen var blevet fanget. De havde lyttet 

til politiets radio. 

Jeg har mange gode minder fra tiden i 

Avedøre.  Der var et godt sammen-

hold og hjælpsomhed kollegaerne 

imellem. I flæng kan jeg nævne kolle-

gaer som Tit, der var i køkkenet, Søn-

dergaard, Ingemann, Jensen på kon-

toret, Sonne, Skaaning, Glümer, Poul-

sen, Jensen, Jæger og Roelsgaard. 

Jensen boede i huset mellem Kastani-

enborg og Lysholm, senere flyttede 

Glümer ind i huset, da Jensen gik på 

pension. Endnu senere flyttede Søn-

dergaard vist nok derover.  

Jeg går også stadig rundt med et 

knapt så sjovt minde. En forårsdag i 

1966, da vi var ved at fræse en mark 

som forberedelse til plantning af 

blomkål, fik jeg ved et uheld skåret 

storetåen af af fræseren, der var mon-

teret bag på en rød Ferguson-traktor. 

Storetåen kunne ikke reddes, og en 

lilletå var brækket. 

I 1967 flyttede jeg og min kone, Lis-

beth til Jylland. Jeg fik arbejde på 

anstalten i Sdr. Omme. Vi købte en 

gård, som vi drev samtidig med, at jeg 

fra 1977 og frem til pensioneringen i 

1999 var på ½ tid.  

Bent Birkegaard 
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Af Lisbeth Hollensen, Poul Sverrild, Ole 
Asbjørn Petersen og Jens Frederik Jør-
gensen 

Der er skrevet en del om Avedøres sam-
menlægning med Hvidovre 1. april 
1974, men der skete også i den forbin-
delse noget, som vi ikke kan læse os til. 
De, der var med, kan måske supplere 
med, hvad der blev talt om, supplere 
med rygter og gode historier fra tiden 
omkring sammenlægningen. Det var 
baggrunden for, at vi den 6. oktober 
2014 inviterede Inge Larsen 
(daværende kommunalbestyrelsesmed-
lem og senere borgmester Hvidovre 
Kommune) og Kurt Hollmann 
(regnskabschef og senere kommunaldi-
rektør Glostrup Kommune) på et par 
stykker smørrebrød i Forstadsmuseet. 
Nogle højdepunkter fra snakken kom-
mer i det følgende. 

Inge Larsen var blevet valgt ind i Hvid-
ovre Kommunalbestyrelse i 1970. Hun 
var endnu ikke kommet med i økonomi-
udvalget, der stadig kun bestod af 
mænd. Økonomiudvalget havde en cen-
tral rolle i hele sammenlægningsproces-
sen. Som nyvalgt havde Inge Larsen kun 
fået plads i kulturelt udvalg, et par sko-
lebestyrelser, voksenundervisningsnæv-
net og fritidsnævnet, men det var dumt 
af mændene, for jeg kom jo på den må-
de til at kende en forfærdelig masse 
mennesker!, bemærker Inge Larsen. 

Kurt Hollmann var i 1973 blevet ansat 
som regnskabschef i Glostrup Kommu-
ne. Han var med til at udarbejde den 
opgørelse over værdier, der dannede 
grundlag for, hvor meget Hvidovre 

Kommune skulle betale til Glostrup 
Kommune i forbindelse med Avedøres 
sammenlægning med Hvidovre. Kurt 
Hollmann var kommunaldirektør i 
Glostrup Kommune fra 1985 til 2006. 
Kurt Hollmanns kone, Bodil, boede for 
øvrigt i barndoms- og ungdomsårene på 
Gammel Køge Landevej nr. 547 sam-
men med sine brødre Hans-Henning og 
Flemming. Faderen var ostegrosserer 
P.B. Nielsen. 

Kommunalreformen i 1970 stoppede 
ved grænsen til Københavns amt. I 1972
-73 tog kommunalreformkommissionen 
så fat på kommuneinddelingen i Køben-
havns Amt. Sammenhørende områder 
skulle fremover ligge i samme kommu-
ne. Avedøre kunne altså ikke fortsætte 
med at ligge geografisk adskilt fra Glos-
trup. Kommissionen spillede ud med, at 
Brøndby og Glostrup kommuner skulle 
sammenlægges. Begge kommuner med-
delte kommissionen, at de ikke var inte-
resserede i en sammenlægning. 

På spørgsmålet om Hvidovre Kommune 
i 1972-73 var interesseret i, at Avedøre 
blev sammenlagt med Hvidovre, og om 
Hvidovre Kommune ikke bare sad og 

Da Avedøre blev sammenlagt  

med Hvidovre 

Kurt Hollmann 
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lurepassede, mens sammenlægningen af 
Glostrup og Hvidovre kommuner blev 
diskuteret og faldt til jorden, svarede 
Inge Larsen: Den historie er så forkert! 
Hvidovre Kommune var klart ikke inte-
resseret i sammenlægningen af Aved-
øre og Hvidovre. Det ville koste ”ad 
Pommern til!” Hvidovre Kommune fik 
Avedøre pådut-
tet. Daværende 
borgmester 
Svend Aagesen 
blev indkaldt til 
møde hos in-
denrigsminister 
Egon Jensen. 
Her fik han en 
ordre og fik 
nærmest hånd-
jern på. Andre 
muligheder var 
afprøvet, og Avedøre skulle sammen-
lægges med Hvidovre pr. 1.4.1974. Han 
var ked af det, da han kom hjem og 
forklarede situationen. 

Inge Larsen kunne se enkelte fordele 
ved sammenlægningen: Kommunen 
ville blive mere homogen, og Hvidovre 
Kommune, der var meget tæt bebygget, 
ville med Vestvolden og Avedøresletten 
få noget mere grønt. Til gengæld fik 
Hvidovre Kommune en masse forplig-
telser.  

Hele arbejdet med sammenlægningen 
var meget hemmelighedsfuldt af en 
eller anden grund. Jeg ved ikke hvor-
for. Vi, der ikke deltog i møderne, fik 
ikke spor at vide, fik ikke referaterne og 
fik, hvad Aagesen ønskede at fortælle 
os. Når vi, der ikke sad i økonomiud-
valget, spurgte, så fik vi en sludder for 
en sladder. Politikere er jo gode til at 
snakke udenom!  Aagesen hørte dår-
ligt. Han svarede i øst, hvis man spurg-

te i vest eller omvendt! Når jeg blev 
træt af at spørge, så begyndte Grethe 
(Olsen) eller i omvendt rækkefølge, og 
så blev Aagesen endnu mere træt i an-
sigtet! Svarene vi fik var få og små. 

For mange Hvidovre-borgere har det 
synlige bevis på sammenlægningen væ-
ret checken på kr. 32.134.199,24. 

Poul Sverrild fortæller, at når jeg holdt 
foredrag i Hvidovre, så sad Hvidovre-
borgerne der, og så snart jeg satte 
checken op på væggen, så sagde de: 
”Det er også for galt”. Checken blev et 
symbol. Avedøre blev symbolet på det 
onde. Det var Avedøres skyld, at Hvid-
ovre Kommunes økonomi ikke var, 
hvad den havde været i 1960erne, men 
sammenlægningen faldt præcist sam-
men med, at oliekrisen kom.  

Kurt Hollmann husker arbejdet i Fæl-
lesudvalget (mellem Glostrup og Hvid-
ovre kommuner) som godt og tillids-
fuldt. Udvalget skulle opgøre Glostrup 
Kommunes formue og Avedøres andel 
heraf. Kurt Hollmann præciserer, at det 
var tale om de bogførte værdier. Der 
var klare regnskabsregler for, hvordan 
det skulle gøres op. Det var ens over 
hele landet, så der er ikke noget ”hokus-
pokus” i det. 
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Det, man skal hæfte sig ved også, er, at 
der i en masse år var bygget og inve-
steret i Avedøre, og Avedøre havde jo 
halvdelen af arealet i den gamle Glos-
trup Kommune. Så det var naturligt, at 
veje og kloakker var forholdsvis dyre. I 
Glostrup Kommunes samlede regnskab 
var værdien af faste ejendomme 
(bygninger) og inventar 116 mio. kr., 
men når man delte op, hvor bygninger-
ne lå, så var 43 mio. i Avedøre, mere 
end de 25%, som Avedøres areal ud-
gjorde. 

Man var i fuld gang med at kloakere – 
separat kloakering. Halvdelen af kom-
munens udlæg til kloakforsyning lå i 
Avedøre – 13,5 mio. kr. – igen mere 
end de 25%, arealet udgjorde. Hvidov-
re Kommune fik adgang til at kræve 
disse penge ind fra borgerne via en-
gangsbidrag og løbende indtægter. 
Kloakkerne var så nye, at de ikke var 
betalt endnu.  

På en anden stor post – færdige anlæg 
– var det ud af 74 mio. kr. de 21, der lå 
i Avedøre. Ud af en anden post på 53 
mio. kr. var det 25 mio. kr., der lå i 
Avedøre. Sammenlagt var der 124 mio. 
kr. i bogførte værdier, der hørte til 
Avedøre. Hvidovre Kommune overtog 
også de lån, der var i nogle af ejendom-
mene i Avedøre.  

Hvidovre Kommune fik værdi for pen-
gene, understreger Kurt Hollmann og 
fortsætter, at Fællesudvalget ikke havde 
problemer med regnskabet, der selvføl-
gelig også var revideret. Hvidovre 
Kommune fik også et område, der var 
dobbelt så stort som det gamle Hvidov-
re. 

Inge Larsen husker fra drøftelserne i 
den socialdemokratiske gruppe, at med-
lemmerne af fællesudvalget selv var 

forundrede over beløbets størrelse. Det 
var som om, de bare gerne ville have 
det afsluttet. De var trætte af at disku-
tere det, sådan virkede det. Vi, der ikke 
sad i økonomiudvalget og fællesudval-
get, var nærmest stemmekvæg, der 
bare skulle stemme for opgørelsen. 

Regnskabet forelå i juni 1975, men 
sammenlægningen var jo sket, og da 
kan man kun tage det til efterretning. 
Det var lidt uinteressant. Jeg læste for-
mentlig regnskabet igennem, men fik 
ikke megen glæde af det uden at kunne 
få ord sat på det. 

Så tog Aagesen sin bil og kørte ud til 
Glostrup Rådhus den 15. juni 1975 og 
afleverede checken på de kr. 
29.858.650, 82 plus 11% i rente, i alt kr. 
32.134.199,24. Kurt Hollmann, der jo 
kendte Hvidovre Kommunes gode øko-
nomi, tilføjer med et drilsk smil: Hvid-
ovre Kommune fik Avedøre for en slik. 
Det, Hvidovre Kommune skulle betale, 
kunne bogføres på kontoen for diffe-
rencer! 

En af de historier, der har vandret rundt 
i mange år, har gået på, at Glostrup 
Kommune byggede en svømmehal for 
pengene - en svømmehal man senere 
skulle have fået store problemer med,  

 

Inge Larsen  
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da den efter nogle år blev utæt og måtte 
lukkes.  

Den historie har intet på sig, siger Kurt 
Hollmann. Der er nogle ting, der er ble-
vet sammenblandet her. Glostrup Kom-
mune havde et friluftsbad ude i Glos-
trup Idrætspark, der blev lukket og 
fyldt op, da opvarmningsudgifterne 
steg som følge af oliekrisen. Og hvad 
Glostrup Kommune brugte pengene til, 
kommer ikke sammenlægningen ved. 
Da Glostrup Kommune i mange år hav-
de investeret alt på udviklingen af 
Avedøreområdet, så var investeringer i 
andre dele af Glostrup blevet udsat. 

Beslutningsprocessen omkring Avedøre 
Stationsby har i høj grad betændt Hvid-

ovres forhold til Avedøre.  

Avedøre Stationsby blev bygget som led 
i Køge Bugt-planen (Køge-Bugt-lov, 
1961), der var en udløber af Fingerpla-
nen. En række nye bebyggelser i Aved-
øre, Brøndby Strand og Ishøj blev etab-
leret langs Køge Bugt-banen.  Inden 
kommunesammenlægningen skete, var 
det besluttet at bygge Avedøre Stations-
by. Kommunerne havde ikke den store 
indflydelse på den udvikling. 

 

Inge Larsen bemærker, at det var et 
problem for Hvidovre Kommune, at 
alt, undtagen Store Hus, var planlagt 
og besluttet. Glostrup Kommune havde 
lovet et bibliotek og en skole mere 
(Kærgårdsskolen). Vi kunne ikke sige, 
at vi ville vente med at bygge lejlighe-
der. Projektet var der, der var lavet 
aftaler. Det kunne vi ikke gøre noget 
ved.  

Det hed sig, at man byggede Stations-
byen, for at folk var tæt på arbejds-
pladser på Avedøre Holme. Det blev 
bare ikke en realitet. Den udvikling, 
man planlagde ud fra, kom ikke. Dertil 
kom oliekrisen i 1973. Stationsbyen var 
for stor, og det var ikke muligt at inte-
grere så mange mennesker med for-
skellig baggrund på én gang.  

Kurt Hollmann supplerer.  Da vi skulle 
have en ny udvikling i Hvissinge, blev 
det klart diskuteret politisk, at det skul-
le ske stille og roligt, små etaper, be-
lært af erfaringerne fra Avedøre og 
Brøndby Strand. Det måtte ikke ske så 
voldsomt. 

Og, fortsætter Inge Larsen, det var 
også bekymrende, at Glostrup Boligsel-
skab havde så mange lejligheder i Sta-
tionsbyen. Efter 1974 sad Glostrups 
borgmester også som formand for bo-
ligselskabet, og hvis boligselskabet ud 
fra sin venteliste skulle anvises en lej-
lighed til nogen, der ville koste Glos-
trup Kommune penge, blev de pågæl-
dende sendt til Hvidovre, til Avedøre 
Stationsby. Så enkelt var det! 

Inden sammenlægningen fandt sted, 
var der kommunalvalg til den nye kom-
munalbestyrelse. Socialdemokratiet og 
Det konservative Folkeparti havde sør-
get for at placere henholdsvis Gunnar 
Gärtner og Erik Holm så tilstrækkeligt 

Borgmester Sv. Aagesen kører i landauer  

til Avedøre for at hente de to nyvalgte  

kommunalbestyrelsesmedlemmer 
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højt på listerne, så de med stor sandsyn-
lighed ville blive valgt. De havde begge 
været medlemmer af Glostrup kommu-
nalbestyrelse. Gunnar Gärtner havde 
været viceborgmester. 

Inden sammenlægningsdagen oprandt 
holdt Glostrup Kommune en afskedsfest 
for Avedøre-borgerne i Frydenhøjsko-
lens hal.  

Socialdemokraterne i Avedøre lovede 
ved en afskedsfest Glostrups borgme-
ster, Martin Nielsen, at man altid ville 
være på vagt over for eventuelle angreb 
på landsbymiljøet i Avedøre. Ehrlin Jo-
hansen overrakte Martin Nielsen en 
afskedsgave: En dunk med vand fra 
Avedøre Gadekær! 

Det stod at læse i Hvidovre Avis den 28. 
marts 1974, hvor det også blev fortalt, at 
man ikke i Hvidovre havde planlagt en 
modtagelsesfest. På baggrund af den 
sidste bemærkning erkendte borgme-
ster Sv. Aagesen, at sammenlægningen 
mellem Avedøre og Hvidovre ikke kun-
ne gå stille af, så dagen måtte markeres 
på behørig vis. 

På bagsiden af sektion 1 i Hvidovre Avis, 
torsdag den 4. april 1974 bringes ½ side 
om, ”Da Avedøre og Hvidovre blev ”Det 
nye Hvidovre””. 

Den 1. april 1974 faldt på en mandag og 
kl. 15 hentede borgmester Aagesen iført 
sin borgmesterkæde de to nye kommu-
nalbestyrelsesmedlemmer fra Avedøre, 
Gunnar Gärtner og Erik Holm i landau-
er og ledsaget af Tambourkorpset fra 
DUI-Leg og Virke og 20 ryttere fra 
Avedøre Rideskole drog optoget afsted 
mod Hvidovre. 

Fra Fjeldstedvej stod optoget i paraply-
ernes tegn. Fremme ved Medborgerhu-
set blev optoget modtaget af den samle-

de kommunalbestyrelse, som ledsagede 
de forfrosne deltagere ind til festen i 
Medborgerhuset. 

Her var der tale af borgmesteren. Der 
var mulighed for at købe en sammen-
lægningsplatte (3 stykker mad plus 1 øl 
for 6 kr.). Der var folkedans ved Hjerter 
To, tryllekunstner og dans til Gitte 
Broksøs Band. Tivolis fyrværkerimester 
arrangerede stort fyrværkeri på pladsen 
foran rådhuset som afslutning på den 
historiske dag. 

Også Hvidovre Avis, ved Niels Erik 
Madsen, havde i en leder den 28. marts 
1974 budt Avedøre velkommen til Hvid-
ovre med bl.a. følgende bemærkninger: 

 

 

 
”Der har været delte meninger om den-
ne sammenlægning. De politiske tillids-
mænd og flere foreningsledere i Aved-
øre lagde ikke skjul på deres varme 
følelser for Glostrup – især i de senere 
år, hvor bysamfundet Glostrup har 
interesseret sig mere for ”vasalstaten” 
Avedøres problemer. Modsat var ad-
skillige kommunalpolitikere i Hvidovre 
skeptiske, eftersom sammenlægningen 
økonomisk set ikke var ”lutter lagkage” 
for Hvidovre. 

Tilbage bliver så det vigtigste – borger-
ne! Mon ikke de fleste menige Avedøre-
indbyggere altid har følt sig som Hvid-
ovre-borgere? De har Hvidovre som 
postdistrikt, Hvidovre som telefonnum-
mer, mange deltager i Hvidovres for-
eningsliv, benytter Hvidovres facilite-
ter og køber ind i Hvidovres forret-
ningskvarterer og centre”. 
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Om Hvidovre Musikskoles start, 

udviklingen i de første år samt 

milepæle i Musikskolens udvik-

ling. 

 

Af Jens Frederik Jørgensen 

For et lille års tid siden fortalte Musik-

skolens leder, Per Egholm, mig, at han 

savnede Musikskolens fødselsattest. 

Per Egholm spurgte, om jeg mon kunne 

hjælpe med at finde ud af, hvornår Mu-

sikskolen var startet. 

Jeg sagde ja til opfordringen, og det 

skulle vise sig at blive en interessant og 

spændende opgave, der førte mig ind i 

et for mig nyt emneområde. Jeg måtte 

lede længe, grave dybt, spørge vidt og 

bredt for at få svar på Per Egholms 

spørgsmål. Musikskolens etablering var 

nemlig ikke markeret med fanfarer eller 

med en rød snor, der blev klippet over 

af borgmesteren. 

Artiklen kunne ikke have være skrevet 

uden stor velvilje fra personer, der tidli-

gere har været tilknyttet Hvidovre Mu-

sikskole. Jeg vil her især takke Per 

Borgsten, Keld Johansen, Carsten Edel-

bo, Holger Steinrud og Sonja Munk. 

Først nogle betragtninger om, hvorle-

des musik blev hvermandseje og om 

starten på musikskoler landet over. 

Derefter kommer Hvidovre Musikskole 

i centrum for artiklen.  

 

Forord 

Musik var langt op i forrige århundrede 

forbundet med kirken, militæret samt 

overklassens liv på herregårde, i hoved-

staden og i de store provinsbyer. 

Historien om musikskolerne er histori-

en om, hvordan musik skulle være 

hvermandseje. Musik blev spillet af 

uddannede professionelle musikere, 

mens sangen havde været hvermandse-

je. Med musikskolernes fremkomst 

skulle musik ikke være noget, de fleste 

var henvist til passivt at lytte til. Alle 

børn og unge under 25 år skulle have 

lige adgang til og mulighed for at spille 

musik. Musik havde været udtryk for 

dannelse i de bedre kredse, nu skulle 

det være almen dannelse for de bredere 

kredse, for alle. 

Hvis man, som jeg er født i 1940erne og 

vokset op på landet, var det første møde 

med musikken i kirken. Orglets 

”brusen” ledsagede salmesangen juleaf-

ten. Det næste møde med musikken var 

i landsbyskolen, hvor læreren havde en 

violin, og hvor nogle lærere faktisk også 

evnede at spille på instrumentet. Vi 

elever havde salme- og sangbogen som 

støtte for vores bidrag til den fælles 

musikalske oplevelse. Var der fest i 

landsbyens forsamlingshus var det som 

oftest lokale spillemænd  - der havde 

modtaget begrænset musikundervis-

ning, men havde et godt gehør – som 

snuppede fiolen/violinen og spillede op 

til dans – folkedans. 

Musik skul´ der til 
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I provinsbyerne var der i højere grad en 

musikkultur - mest forbeholdt overklas-

sen. Her kunne der være byorkestre 

med professionelle musikere. Havde 

byen en kaserne, kunne man høre regi-

mentet spille til soldaternes marchture. 

Børn og unge kunne som medlemmer 

af et spejderkorps eller af byens garde, 

som oftest en pigegarde, lære at spille 

på instrumenter. På byens store restau-

ranter spillede danseorkestre op til 

dansen. 

Kendetegnende nok var det de få, der 

var aktive og spillede, og de mange der 

lyttede, sang med eller dansede til mu-

sikken. 

I 1960erne ændrede billedet sig på 

mange områder. De store efterkrigsår-

gange, øget fritid og velstand samt 

fremkomsten af grammofonen og TV, 

betød, at flere forsøgte sig med musik-

ken. Rocken kom buldrende ind som 

inspiration for en hel generation. Klave-

ret, violinen og blokfløjten som havde 

været de mest almindelige instrumen-

ter fik nu for alvor konkurrence af gui-

taren – elguitaren – og af trommer. 

Musikken var ikke længere noget, man 

hørte på grammofonen, men var blevet 

noget, mange unge selv forsøgte sig 

med i kældre og garager. Hvidovre var 

et af de steder i landet, hvor rocken i 

disse år blomstrede, og mange unge – 

mænd – blev musikudøvere. Det karak-

teristiske var også, at de unge ikke spil-

lede efter noder. 

 

Det privilegium at lære at spille musik 

rigtigt, det vil sige efter noder, havde 

været forbeholdt et fåtal af de unge. Det 

forudsatte, at forældrene havde råd til 

at lade deres børn gå hos en af de ud-

dannede musikere eller musikpædago-

ger, der i alle byer tilbød privatunder-

visning. Var man så heldig, at man kom 

fra et hjem med klaver, skulle familien 

ikke ud at købe et instrument. Man 

kunne også i familien have arvet en 

violin. Ellers måtte man ud at købe et 

instrument. En blokfløjte var i den hen-

seende et almindeligt og overkommeligt 

instrument, en guitar straks noget dyre-

re. 

Musikundervisning breder sig 

landet over 

Allerede i 1930erne var der blevet etab-

leret folkemusikskoler, der var selv-

stændige private skoler, hvor elever i 

alle aldre kunne få sang- og musikun-

dervisning og spille sammen med an-

dre. 

I 1940erne og 1950erne begyndte der 

flere steder i landet at blive etableret 

frivillig musikundervisning knyttet til 

kommunens skolevæsen, og det blev 

kimen til etablering af musikskoler i 

alle kommuner.  

Med folkeskoleloven af 1958 blev det 

vedtaget, ” at eleverne kunne tilbydes 

undervisning i deres fritid”, altså mu-

sikundervisning uden for skoletiden. 

Skolernes sang- og musikundervisning 

havde hovedvægt på sang, da det ikke 

var muligt at undervise en hel klasse i 

brug af instrumenter. Eftermiddagsun-

dervisningen skulle foregå på små hold. 

Det blev fra ministeriets side tilskyndet 

til, at musikken – skolekor og skoleor-
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kestre - blev taget med ind i skolens 

tjeneste, så ofte der var lejlighed hertil. 

Det var stadig helt frivilligt, om en 

kommune ville tilbyde musikundervis-

ning. Kommunen kunne vælge at gøre 

det eller lade være. 

Folkeskoleloven af 1975 tilskyndede 

yderligere kommunerne til at tilbyde 

musikundervisning. Muligheden blev 

nævnt i lovens §3, stk. 3, og i mange år 

bar tilbuddet i skolekredse det uforståe-

lige og lidet folkelige navn: ”§3, stk. 3-

undervisning”. 

I 1990 kom loven om musik tillige med 

bestemmelser om musikskoler. Nu fik 

kommunerne mulighed for at opnå til-

skud fra staten til musikskoleundervis-

ning forudsat, at kommunerne opfyldte 

nogle bestemte krav. Der skulle etable-

res en bestyrelse for Musikskolen, og 

den samlede elevbetaling måtte højst 

udgøre 1/3 af lærerudgifterne. Folketin-

get søgte med den gulerod, der hed 

økonomisk støtte, at få kommunerne til 

at lægge musikskoleundervisning i me-

re faste og strukturerede rammer. 

I 2007 var det slut med frivilligheden 

for en kommune i spørgsmålet om mu-

sikskole eller ej. Alle kommuner skulle 

have en musikskole, i det mindste i et 

samarbejde med en anden kommune. 

 

Musikskoler landet over 

Udviklingen var i store træk ensartet 

landet over. Musikundervisning efter 

skoletid var opstået på skole efter skole, 

og efterhånden blev musikstilbudene 

koordineret inden for den enkelte kom-

mune, og kommunen havde fået en 

musikskole. I 1997 var der organiserede 

musiktilbud i 230 af landets 275 kom-

muner. Det var afslutningen på en mere 

end 60 årig udvikling. Fra de første 

spæde frivillige tilbud om musikunder-

visning over tilskyndelser via lovgivnin-

gen, økonomiske tilskud, til et krav til 

alle kommuner. Nu havde alle børn og 

unge have krav på at have mulighed for 

at få musikundervisning efter skoleti-

den. Lige adgang hertil for alle – et ud-

slag af demokrati på dette område, som 

på så mange andre samfundsområder. 

 

Musikundervisning skyder frem i 

Hvidovre 

Denne udvikling kom også til at præge 

Hvidovre. Det skete, at en musiklærer 

på en skole tilbød skolens elever musik-
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undervisning efter skoletid. Det næste 

skridt var, at en elev, der var meget in-

teresseret i at spille et bestemt instru-

ment, kunne søge om at lære at spille 

på instrumentet hos en lærer på en an-

den skole, hvor den form for musikun-

dervisning blev tilbudt. Den frivillige 

musikundervisning med udgangspunkt 

i den enkelte skole voksede frem. 

I 1970 var Carsten Edelbo blevet ansat 

som sang- og musiklærer på Langhøj-

skolen, der var blevet taget i brug i peri-

oden 1968-70. Han fik i 1971 ansvaret 

for at tilrettelægge den frivillige musik-

undervisning på Langhøjskolen.  Han 

sendte som den daglige leder musiktil-

bud ud til skolens forældre, der så til-

kendegav, hvilket instrument deres 

barn gerne ville have undervisning i: 

klaver, guitar, violin, blokfløjte. Guitar 

var det helt store hit.   

Han sorterede ansøgningerne, tilrette-

lagde undervisningen, skaffede lærere 

og lagde skema for lærerne.  

Carsten Edelbo havde kartotek over 

musikskolelærere. Han lagde skema 

f.eks. for en guitarlærer, der kom 2 ef-

termiddage om ugen. Han skulle også 

”kradse” elevbetalingen ind. Det var 

ikke skolens musiklærere, der varetog 

musikundervisningen, men uddannede 

musikere, der kom udefra. Der var ikke 

krav om, at musikerne skulle være kon-

servatorieuddannede. Undervisningen 

var tilrettelagt således, at en elev fik 25  

minutters undervisning . Så havde læ-

reren en pause på  5 minutter, inden 

den næste elev fik 25 minutters under-

visning. Det var som regel enkelt-

mandsundervisning og kun lidt holdun-

dervisning. Betalingen skete for en pe-

riode, vistnok for en sæson. Betalingen 

skete ikke direkte fra elev til lærer, som 

det var tilfældet ved privat musikunder-

visning. Forældrene skulle betale til 

skoleforvaltningen, hvorfra Carsten 

Edelbo fik lister over, hvem der havde 

betalt og ikke betalt, så han kunne sen-

de rykkere ud. 

Som på Langhøjskolen var der i begyn-

delsen af 1970erne tilsvarende daglige 

ledere af den frivillige musikundervis-

ning på de øvrige skoler. De daglige 

ledere var kede af, at de i 1974 blev ”sat 

fra bestillingen”, sådan som Carsten 

Edelbo formulerer det. Kommunen 

havde besluttet, at den frivillige musik-

undervisning på samtlige skoler skulle 

styres og koordineres af én leder. Det 

var mange kommuner begyndt på. 

Per Borgsten fortæller, at han pr. 1. au-

gust 1974 blev ansat ved Hvidovre kom-

munale skolevæsen som skolekonsulent 

for sang- og musikundervisningen og 

som musikskoleleder, hver funktion på 

½tid.    Per Borgsten har stadig sit an-

sættelsesbrev.  

Den første sæson med koordineret fri-

villig musikundervisning i Hvidovre 

Kommune startede 1. september 1974. 

Den 1. august 1974 må således være  

 

Hvidovre Musikskoles fødselsdag. Det 

var starten på Hvidovre Musikskole. 

Per Borgsten og Carsten Edelbo 

fortæller om de første år i Musik-

skolen:  

I interviewet med Per Borgsten og Car-
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sten Edelbo fortæller Per Borgsten, at 

der hvert år før sommerferien blev lavet 

en brochure, der blev udsendt til alle 

skoleelever. Forud for sæsonen havde 

Per Borgsten møde med lærerne om 

skema og antal elever. Undervisnings-

stederne, der lå ude på de 11 folkesko-

ler, blev aftalt. Sæsonen kørte fra 1.9 til 

31.5. 

Per Borgsten havde som leder ikke no-

get at gøre med opkrævning af elevbe-

taling. Det stod skole- og fritidsforvalt-

ningen for. Per Borgstens kontor var 

derhjemme, men han kom hver dag op 

på forvaltningen, hvor han aftalte det 

nødvendige med Elin Riisager. 

Elin Riisager var i 1974 blevet ansat i 

forvaltningen med Musikskolen som 

sin hovedopgave. Hun var Musiksko-

lens administrative medarbejder frem 

til hun gik på efterløn i 2002. 

Per Borgsten havde intet med Musik-

skolens budget at gøre. ”Alt kunne lade 

sig gøre på det tidspunkt, der var man-

ge penge i kommunen dengang” kon-

staterer Per Borgsten. 

Eleverne kunne fra Musikskolens start 

låne et instrument gratis. Instrumen-

terne blev købt hos de fineste instru-

mentmagere i København. Per Borgsten 

tilstræbte at lave udvalget af instru-

menter mere alsidigt. Carsten Edelbo 

supplerer med, at også det nye musiklo-

kale på Langhøjskolen var udstyret med 

ordentlige instrumenter. ”Der var det, 

der skulle til, det var imponerende”. 

Der blev etableret sammenspilsgrup-

per, det var meget populært. En gang 

om året, om foråret, var der koncert på 

hver skole, hvor eleverne spillede for 

forældre og andre interesserede. Hvert 

år blev der tillige arrangeret en koncert 

i Medborgerhuset, deltagerne var ud-

valgt fra de forskellige skoler, og der var 

tilrettelagt et flot og alsidigt program 

med mange tilhørere. 

Musikskolen havde svært ved at få 
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etableret et samarbejde med musiklæ-

rerne på folkeskolerne. Carsten Edelbo 

uddyber ved at sige, at Musikskolen, 

efter at være blevet en central musik-

skole, der omfattede hele kommunen, 

var blevet fjerntliggende for folkesko-

lerne. Det var svært at holde kontakten 

til de børn, der gik på Musikskolen. 

Per Borgsten understreger, at musikun-

dervisningen i folkeskolerne i høj grad 

var sangtimer. Musikskolen var noget 

helt forskelligt. Carsten Edelbo supple-

rer: ” Det var to forskellige ting. Det 

ene var at have 27 elever i klassen, det 

andet i Musikskolen var at have enkelt-

mandsundervisning”. 

Per Borgsten tog flere initiativer til et 

bedre samarbejde med folkeskolerne.  

Han søgte samarbejde med skolernes 

musiklærere om at lave musicals på 

skolerne, det kunne være for alle 2. og 

3. klasser eller for en enkelt klasse. 

I Hvidovre Avis den 10.juni 1976 for-

tæller Per Borgsten om, hvad Musik-

skolen står for under overskriften ”En 

billig fritidsinteresse”. Antallet af elever 

er nu oppe på over 600, hvilket er dob-

belt så meget som året før. Fra 1974 til 

1975 er elevtallet steget fra 392 til 659, 

eller 267 flere elever. Det er guitar, kla-

ver, slagtøj, musikgrupper og ”sang, 

spil og bevægelse”, der står for frem-

gangen.  

Per Borgsten fortæller i interviewet i 

Hvidovre Avis i 1976, at der er oprettet 

to børnekor, alternativer til det dygtige 

pigekor, der allerede eksisterede, men 

hvor pigerne kun kan optages, hvis de 

kan klare ret store musikalske krav. De 

nye kor synger folkesange og beatsange. 

Mange af sangene er blevet dramatise-

ret, så det bliver til en børnemusical, 

der skal opføres i Medborgerhuset. Mu-

sikskolens musikgrupper inddrages og 

akkompagnerer sanggrupperne. 

Elevbetalingen er ikke steget og hører 

til landets billigste. 

Musikskolernes undervisning fandt 

sted i lokaler på folkeskolerne. Per 

Borgsten ville gerne samle børnene fra 

og med 4. klasse på 3 skoler i kommu-

nen, således at børnene ikke blot mødte 

en lærer, men også så og hørte andre 

elever. Det ville også gøre det lettere at 

lave sammenspilsgrupper. Denne ide 

kunne han ikke få godkendt af skoledi-

rektøren. Det var hovedårsagen til, at 

han stoppede som leder af Musikssko-

len. 

Da Per Borgsten starter som leder i 

1974, var Poul Schønnemanns Hvidov-

reskolernes Pigekor lige etableret. Per 

Borgsten var ikke leder for Poul Schøn-

nemann, koret kørte helt ved siden af 

Musikskolen. Koret var af høj kvalitet, 

Schønnemann gjorde det godt. De nød-

vendige midler til korets drift sørgede 

skoledirektør Th. Dalby for.  

Carsten Edelbo supplerer med, at koret 

holdt til på Sønderkærskolen, hvor 

Schønnemann var ansat. Der blev hvert 

år sendt invitationer ud til alle skolerne 

om muligheden for at komme til at syn-

ge i det kor, der var fælles for kommu-

nen. 

Hvidovre Musikskoles orkester, brass-

bandet, ledet af Ulf Nordlund kom til i 

de første år. Ulf Nordlund havde ret frie 

hænder til at lede og drive orkestret. 
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Keld Johansen fortæller om Mu-

sikskolen 1990-93: 

I december 1989 reflekterede Keld Jo-

hansen på en annonce fra Hvidovre 

Kommune. Kommunen søgte en leder 

af Den frivillige Musikundervisning. 

Kommunen søgte ikke en specielt udfa-

rende musisk person. Der var ikke i 

annoncen noget krav om, at man skulle 

kunne musik. Vægten i annoncen var 

lagt på de administrative opgaver. I 

annoncen anføres det, at Hvidovre 

kommunale Musikskole pt. har 500 

elever og beskæftiger 30 lærere. Hvis 

den nye leder ikke i forvejen var ansat 

under skolevæsenet, ville lederen blive 

ansat som halvtidsbeskæftiget (p.t. 19 

timer pr. uge). 

Keld Johansen blev ansat som leder, og 

han var fortsat beskæftiget ½tid (2dage 

om ugen) som lærer i Albertslund Kom-

mune. 

Når Keld Johansen kort skal karakteri-

sere den musikskole, han blev leder af, 

siger han, at den bestod af undervisning 

i forskellige instrumenter, Ulf Nord-

lunds skoleorkester, Sambaskolen på 

Enghøjskolen ledet af Michael Åby og 

så Poul Schønnemanns pigekor. Pige-

koret opfattede ikke sig selv som en del 

af Musikskolen, men blev lønnet herfra. 

Poul Schønnemann var en meget kom-

petent og professionel leder af koret, 

der var på samme høje niveau som 

Danmarks Radios Pigekor. 

Keld Johansen var ansat i skole- og 

fritidsforvaltningen på Hvidovrevej 59 

A. Her mødte han op som nyansat le-

der.  Han mødte Elin Riisager, der var 

administrativ medarbejder i forvaltnin-

gen og havde Musikskolen som sit ho-

vedjob. Hun havde kartotekskort over 

elever og instrumenter. Hun stod for 

opkrævning af elevbetalingen, det skul-

le lederen ikke beskæftige sig med. 

Keld Johansens ”kontor” var et lille 

bord og en stol, der stod i forlængelse af 

Elin Riisagers skrivebord. Her var det 

tanken, at han skulle sidde som leder af 

Musikskolen.  Keld Johansen lagde 

hurtigt mærke til, at der på 1.sal var et 

depotrum fyldt med alt muligt. En 

weekend ryddede han alt ud, gjorde 

rent, satte et skrivebord og blomster 

ind. Så mandag morgen, da de øvrige 

medarbejdere i forvaltningen mødte op, 

var Musikskolens kontor etableret. Mod 

forventning fik Keld Johansen lov til at 

bevare kontoret, selvom andre medar-

bejdere i forvaltningen regnede med, at 

de stod for tur til at få eget kontor!  

Keld Johansen fortæller, at begyndel-

sen af 1990erne var en brydningstid for 

Keld Johansen 
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musikskolen med store udfordringer. 

At få egnede lokaler til musikundervis-

ningen var en af dem. 

”En gymnastiksal er egnet til gymna-

stikundervisning med salens redskaber 

og streger på gulvet. Et musiklokale 

kræver noget helt andet. Det havde 

ingen rigtig tænkt over”, siger Keld 

Johansen og fortsætter, ”der skal være 

en tavle med nodelinjer på, og der 

måtte også gerne som inspiration 

hænge et billede af Beethoven!” 

Der opstod tit ballade på skolerne, hvis 

stolene ikke stod på deres pladser, når 

Musikskolen havde lånt et klasselokale 

til musikundervisningen. Keld Johan-

 sen fortæller malende om, hvorledes 

musikskolens lærere havde en fornem-

melse af ”ikke at høre til – ikke at måtte 

være der”. ”Musikskolens lærere følte 

sig som kunstnere, de var nørdede med 

det kunstneriske indtryk, deres instru-

ment kunne give. Når andre lærere på 

skolen havde lånt klaveret til fælles-

sang og ikke stillet det på plads, eller 

eleverne ”i sjov” havde ødeladt klave-

ret, så føltes det som et personligt an-

greb på et menneske, som dyrkede 

kunst på et voldsomt højt niveau. Når 

musikskolelæreren så derudover ind 

imellem blev skældt ud af skolebetjen-

ten, kunne de ikke finde ud af, hvordan 

verdenen så ud!” 

Taffelklaver fra ca. 1840 - foræret til Musikskolen  af en Hvidovreborger 
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Musikskolens første egne lokaler kom 

på Frydenhøjskolen. Her skaffede Ulf 

Nordlund i en periode et øvelokale og et 

depot til sit skoleorkester. Musikskolen 

i øvrigt kunne ikke bruge lokalerne, 

men fik senere tilbudt 2 lokaler på Gun-

gehusskolen og en ugentlig aften i fest-

salen. ”Det kan måske lyde af småting, 

men i skolesammenhæng var det en 

milepæl. Man begynder at ane kontu-

rerne af en ”skole””, understreger Keld 

Johansen og fortsætter, ”Musikskolen 

kunne nu også holde lærerådsmøder og 

blive lige så længe, man ville og skulle 

ikke gå, når skolebetjenten sagde, at de 

skulle gå”. 

Da Gungehusskolen igen selv skulle 

bruge lokalerne, fik Musikskolen tilbudt 

lokaler på Risbjergskolen. Man ser for 

sig Musikskolen som en karavane, der 

må flytte fra den ene lille oase til den 

næste, men en udvikling frem mod egne 

og egnede lokaler var i gang.  

I den tid Keld Johansen var leder, blev 

det også overvejet at bruge dele af Pop-

pelgården til Musikskole, ligesom ”den 

hvide villa” på hjørnet af Brostykkevej 

og Hvidovrevej blev overvejet. ”Alt det 

blev ikke til noget” siger Keld Johansen, 

der dog noterer sig, ” at der var prikket 

hul på en byld i Musikskole-

sammenhæng”.  

Keld Johansen fremhæver musikskole-

lærernes overenskomst   som et andet 

spørgsmål, der er brugt meget tid på i 

musikskoleregi. 

Musikskolelærerne fik i 1990 en over-

enskomst, en kopi af folkeskolelærernes 

overenskomst, således at musikskolelæ-

rerne fik rådighedstid – tid til andet 

arbejde. Lederen havde ikke ”magt” til 

at bestemme, hvad den tid skulle an-

vendes til og f.eks. angive hvor mange 

møder, koncerter, en lærer skulle leve-

re. Musikskolens undervisning blev delt 

op i timer på 45 minutter, hvilket betød 

at 2 elever hver kunne få præcis 22½ 

minuts undervisning. 

Musikskolelærernes overenskomst og 

ansættelsesforhold gav anledning til 

store problemer, da økonomien stram-

mede til, fremhæver Keld Johansen. 

Han havde ikke haft noget med Musik-

skolens økonomi at gøre. Økonomien 

var timestyret, forstået på den måde, at 

han som leder meddelte forvaltningen, 

hvor mange undervisningstimer Musik-

skolen havde behov for – for at kunne 

gennemføre undervisningen. Hvordan 

timerne blev finansieret tog forvaltnin-

gen sig af. 

Keld Johansen fortæller, at elevernes 

tilmeldinger kom ind i forvaltningen, 

hvor de blev lagt på et bord. Fra en be-

stemt dato kunne lærerne komme op og 

tage de elever, de ville have. Hvor man-

ge, de ville have, kunne variere fra år til 

år. Læreren lavede så et skema for sine 

elever efter aftale med elevernes foræl-

dre. 

1991-92 var en svær økonomisk perio-

de. Der kom besked fra forvaltningen 

om, at budgettet var overskredet – 

halvdelen af Musikskolens undervis-

ning skulle slutte efter jul.  Keld Johan-

sen husker det som smertefuldt at skul-

le give elever og forældre besked her-
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Februar 2015  

Kære medlem 

Sammen med dette nummer af Hvidovre Lokalhistorie fremsendes girokort til ind-

betaling for 2015. Betaling er  uændret kr .125 og for pensionister kr . 

100. Betaling kan foregå på posthus, i bank, netbank eller i Rytterskolen torsdag 

den 26. februar eller torsdag den 5. marts mellem kl. 10.00 – 11.00.  

Indbetaling vil også kunne foretages ved generalforsamlingen torsdag den 19. marts 

i Aktivitetssalen i Lille Friheden, Strandmarksvej 2. Generalforsamlingen starter kl. 

19.00, så eventuelle indbetalere anmodes om at komme i god tid. 

Indkaldelse til generalforsamling  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 i 

Lille Friheden. 

Dagsorden: 

1 Valg af dirigent 

2 Bestyrelsens beretning 

3 Forstadsmuseets beretning ved Anja Olsen 

4 Fremlæggelse af revideret regnskab 

5 Fastlæggelse af årskontingent 

6 Behandling af indkomne forslag  

7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

8 Valg af revisor og revisorsuppleant 

9            Eventuelt 
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Bestyrelsen består af 5 medlemmer + 2 medlemmer fra kommunens kultur- og fritids-

udvalg (perioden 2014-2018). 

Der skal i lige år vælges 2 medlemmer og i ulige år 3 medlemmer. År 2015 skal der væl-

ges 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jens Frederik Jørgensen, Ole Asbjørn Petersen 

og Jette Randal-Lund. De to førstnævnte er villige til genvalg, mens Jette Randal-Lund 

ikke stiller op.. Suppleanter, revisor/revisorsuppleant vælges for et år. 

 

Suppleanter: Gitte Jacobsen og Birte Gerdes (1 år) 

Revisor: Hubert Steffensen (1 år) 

Revisorsuppleant: Inge Larsen (1 år) 

 

 

 

Med venlig hilsen 

Ole Asbjørn Petersen 

Formand for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab  
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om. På grund af overenskomst og an-

sættelsesforhold var det meget kompli-

ceret at reducere i lærerstaben. De fast-

ansatte lærere havde 6 måneders opsi-

gelse, hvorfor det kun var timelærere, 

der kunne fyres. Det var derfor helt 

vilkårligt, hvilke fag/instrumenter, be-

sparelserne ville komme til at gå ud 

over. 

Krisen blev overvundet, siger Keld Jo-

hansen og vendt til en diskussion om, 

hvad for en musikskole, man fremover 

skulle have. Der blæste positive vinde 

fra politikerne og forvaltningen, og der-

for blev der fundet en løsning på øko-

nomien. Krise var vendt til udvikling. 

En sidste stor udfordring var musiksko-

leloven fra 1990, der stillede krav til de 

kommunale musikskolers organisering. 

Som noget af det sidste, Keld Johansen 

som leder af Hvidovre Musikskole var 

med til, var at formulere vedtægter for 

Musikskolens nye bestyrelse og fastlæg-

ge procedure for valg af en bestyrelse. 

Om hovedårsagen til, at han stoppede i 

1993 fortæller Keld Johansen, at stillin-

gen som leder reelt havde udviklet sig 

til en heltidsstilling. Det lykkedes at få 

stillingen gjort til en heltidsstilling, 

men stillingen skulle slås op, så Keld 

Johansen i givet fald måtte søge på lige 

fod med andre ansøgere. Han søgte - og 

fik - i stedet stillingen som leder af Mu-

sikskolen i Lyngby-Tårbæk Kommune. 
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Resume 

I denne artikel er der redegjort for en 

række milepæle i Musikskolens udvik-

ling med udgangspunkt i de forskellige 

elementer, der samlet udgør Musiksko-

len. Det drejer sig om lovgrundlag, ved-

tægter, bestyrelse, program, elever, 

undervisningsformer og undervisnings-

tilbud, lærernes ansættelse og overens-

komst, Musikskolens ledelse, musik-

skolens lokaler, kontor, regnskaber.  

Hovedvægten er lagt på Musikskolens 

første 20 år. Der er ikke som tidligere 

understreget tale om et fuldstændigt 

billede, men om brudstykker til en mo-

saik. Artiklen har også kort berørt sam-

arbejdet med folkeskolen, der hele ti-

den har budt på særlige udfordringer.   

Hovedtrækkene i Hvidovre kommunale 

Musikskoles udvikling frem til 1993 

viser et billede af en musikskole, der 

gradvis ”vokser frem”. Den starter ikke 

fiks og færdig fra 1. dag, men får efter-

hånden mere og mere karakter af en 

”skole” med alt dertilhørende.  

 Undervisningen i musik efter skole-
tid er startet ude på de enkelte sko-
ler.  

 1.8.1974 ansættes en leder for den 
kommunale musikskole. Han får 
ansvaret for al den frivillige musik-
undervisning i kommunen. Musik-
skolens administration varetages af 
forvaltningen. 

 Det første sæsonprogram for den 
samlede musikskole udsendes i 
1975 med sæsonstart 1.9. 1975. 

 Elevtallet vokser hastigt, og antallet 
af instrumenter, der undervises i, 
vokser. 

 Sammenspil i form af kor, orkestre, 
sanggrupper mv. udgør en stadig 
større del af aktiviteterne. Tilknyt-
tet og som en del af Musikskolen 
finder man Hvidovreskolernes Pi-
gekor, Skoleorkestret (brass-
bandet ) og Sambaskolen. 

 Der sker en gradvis professionalise-
ring af lærerkredsen, der i højere 
grad får baggrund ikke som musik-
lærere, men som musikere med 
konservatorieuddannelse.  

 Lærerne får deres egen overens-
komst. 

 Der vedtages i Folketinget en særlig 
lov om Musikskoler. 

 Musikskolen begynder at få egne og 
egnede lokaler. 

 Økonomien går fra at være timesty-
ret ud fra antallet af tilmeldte elever 
til at være styret inden for et bud-
getlagt økonomisk ramme. 

 Musikskolen får egen bestyrelse og 
en fultidsansat leder. 

Set udefra er Musikskolen fra 21. januar 

2011 blevet en ”rigtig skole”, da man 

tager faste øvelokaler og egen koncert-

sal i brug på Sønderkærskolen, hvor 

Musikskolens ”selvstændige adresse” 

og administration allerede var flyttet til 

i 2008. Musikskolens  gavle var i 2000 

blevet flot markeret med Monica Ritter-

brandts  gavludsmykning  med nodefi-

gurerne »Himmelstræberne«.  

 

”Den lille ælling” var nu vokset op 

og blevet en smuk svane! 
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Neergårds Allé munder ”skævt” ud i 

Hvidovrevej. Det skyldes, at Neergårds 

allé ved byggeriet af Bredalsparken beva-

rede sit oprindelige forløb, som den allé, 

der førte op til Bredalsgården med ho-

vedbygningen (Hvidborg) fra 1890erne. 

Neergårds Allé er opkaldt efter Johan 

Vilh. de Neergård, der ejede Bredalsgår-

den 1896-98. 

I 1903 flyttede den kendte restauratør 

Frederik Laurentius Feilberg med tilnav-

net ”Lorry” ind på Hvidborg. Feilberg 

skabte Lorry-etablisementet på Frede-

riksberg. Han døde på Hvidborg i 1917, 

58 år gammel.  

I 1929 blev Hvidborg solgt til Kristelig 

Forening for Børn og Unge, der etablere-

de et skole- og ungdomshjem for børn og 

unge. 

 

 

Bredalsparken/

Neergårds allé 

Bredalsparken – Neergårds Allé - 2013 

Hvidovre Musikskole har en trompet 

hængende med følgende indgravering: 

1958 

EN HILSEN FRA 

KOLBOTN GUTTEMUSIKKORPS 

NORGE 

I trompeten er der tillige indgraveret 3 

navne og årstal: 

HENNING NASCHOU JENSEN 

1965 

KARIN SKJÆRBÆK 1966 

RANDI VILLADS-PETERSEN 1967 

Musikskolen er meget interesseret i at 
kende trompetens historie, og kan du 
bidrage hermed, så modtager Jens Frede-
rik Jørgensen (tlf: 24230595) gerne dine 
bidrag til trompetens historie. 

Trompet efterlyser 

sin historie 

Den efterlyste trompet 
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Af Jens Frederik Jørgensen efter sam-

taler med Hans Otto Lindgren, Niels 

Valentin Nielsen og Merete Carstens, 

Valby Lokalhistoriske Selskab 

Indtil 1891, da brygger Carl Jacobsens 

Jesuskirke var blevet bygget, var Hvid-

ovre Kirke sognekirke for borgerne/ 

”bønderne” i Valby. Hvor gik kirkestien, 

som man gik ad? For man gik i kirke, 

man kørte ikke! 

Det kunne en vinterdag være en kold 

fornøjelse at gå i kirke. Hvis vi nu skal 

prøve at følge kirkestien, så lad os i ste-

det forestille os, at det er en dejlig for-

årsdag, vi går turen. 

Vi starter i Valbys centrum, ved Tingste-

det og Rytterskolen i Skolegade. Deref-

ter ad Anneksstræde til Remisevej, i dag 

Valby Langgade. Kirkestien drejede til 

venstre, der hvor Timotheus-kirken 

(indviet 1911) i dag ligger. Stien gik syd 

om og fulgte herefter en sti, der danne-

de skel mellem to Valby-gårde – Hoff-

manns Minde, der renoveret stadig lig-

ger på Valby Langgade, og Bechgården, 

der lå der, hvor i dag Herman Bangs 

Plads og Valby Langgade Station ligger. 

Stien fulgte det, der i dag er Overbys 

Allé.  

Efter at banen til Roskilde var blevet 

anlagt i 1847, måtte man passere en 

bom og krydse sporene. Sikkert ovre på 

Ad kirkestien fra Valby til Hvidovre 
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den anden side af banen gik stien i ret-

ning af Danshøj og Vigerslev Landsby. 

Senere er der på dette stykke af stien 

kommet nok en jernbane (1909) og ko-

lonihaver. 

Man kan i dag se en stump af den gamle 

kirkesti i udkanten af Vigerslev Lands-

by. Mellem Langagervej og Skygge-

lundsvej går der stadig en sti. Den er et 

stykke af den gamle kirkesti.  

Stien fortsatte gennem det trekantede 

grønne område. Niels Valentin Nielsen 

fortæller, at den gik i hans baghave. 

Hans forældre boede på den anden side 

af stien. Niels Valentin Nielsen fortæl-

ler, at hans far engang fandt en gammel 

mønt, som givetvis er blevet tabt af en 

kirkegænger. 

Stien nåede Vigerslev Landsby ved et af 

de tre gamle huse, der stadig ligger i 

Vigerslev, Højsagervej nr. 24. Huset - 

kaldet Kønigshus - var i 1850erne laza-

ret i koleratiden. Derefter gik stien ad 

Højsagervej til det, der i dag er Viger-

slev Allé, hvor Lykkeboskolen nu ligger. 

Her lå 2 gårde på hver sin side af vejen 

til Hvidovre, Ny Hvidovrevej, der i dag 

hedder Landlystvej. 

Når kirkegængerne fra Valby havde pas-

seret Harrestrup Å, fortsatte de til Hvid-

ovre Torvevej (i dag Hvidovrevej) og gik 

så til venstre mod syd ned til Hvidovre 

Kirke.  

Vel fremme ved Hvidovre Kirke kunne 

”Valbybønderne” tage plads i Valbyski-

bet. 

Når livet var slut blev mange Valby-

borgere stedt til hvile på Hvidovre Kir-

kegård. Der findes stadig gravsteder, 

der minder herom.  
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Indtil 1859 var Hvidovre Kirke en an-

nekskirke til Frederiksberg Kirke. Når 

præsten på Frederiksberg skulle til 

Hvidovre, måtte han ud på en længere 

køretur. Han gik nemlig ikke, han agede 

i hestevogn ad Roskildevej til Dam-

huskroen, hvor man drejede mod syd ad 

Hvidovre Torvevej. Det fortælles, at 

præsterne har oplevet turen som lang 

og anstrengende, og det var ikke solskin 

og tørvejr hver gang, at præsten skulle 

forrette gudstjeneste i Hvidovre. 

 

 

 

Valbyskibet: 

I slutningen af 1600-tallet blev et side-

skib i bindingsværk føjet til Hvidovre 

kirke. Det blev lavet for at få plads til 

bønderne fra Valby, som ikke længere 

måtte komme i Vor Frue Kirke i Køben-

havn, fordi de efter sigende drak for 

meget. Sideskibet fik sin egen indgang, 

og tilbygningen blev – forståeligt nok – 

kaldt Valbyskibet. 

Kilde: Forstadsmuseet 



 

31 

Om familien Bech - Valbyfamilie 

med tilknytning til Hvidovre 

Gårdejer Ludvig Bech ejede i slutningen 

af 1800-tallet Bechgården. Hvidovre 

Kirke var slægtskirke for familien Bech 

og vedblev at være det også efter, at 

Jesuskirken var bygget. 

En datter – Frk. Johanne Bech (1886-

1984) – har ad flere omgange til Valby-

Bladet fortalt om familien og dens til-

knytning til Hvidovre. Juledag skulle 

familien altid i kirke. Og den dag kørte 

man i charabanc til Hvidovre Kirke. 

Om domprovst Henry Braëm Ussing 

(1855-1943), der var  præst ved Jesu-

skirken, men også fra tid til anden præ-

dikerede i Hvidovre fortæller hun føl-

gende: 

”Om sommeren spadserede han til 

Hvidovre Kirke ad den såkaldte kirke-

sti…. Ussing havde altid travlt. Og det 

var almindeligt på gårdene at høre folk 

sige: Nu flagrer Ussing til kirke. Om 

vinteren kørte han altid i hestevogn.” 

Det fortælles i øvrigt, at samme dom-

provst Ussing om sin præstegerning har 

sagt, at der kom få i kirke den dag, han 

tiltrådte, og at der ikke kom flere den 

dag, han fratrådte. 

(Anders)Peter Bech var født i 1885. Han 

var søn af gårdejer Ludvig Bech. Efter 

uddannelse på danske, tyske og franske 

planteskoler startede han et gartneri på 

faderens gård. Da denne blev udstykket, 

blev gartneriet flyttet til Hvidovre. 

På Kettevej (dengang nr.69) blev der i 

1919 etableret et alsidigt gartneri på 6 

Valby-skibet 

Peter Bechs  ”palæ”  
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ha. Der blev anlagt frugtplantage med 

navnlig pæretræer. Der blev opført driv-

huse med mange forskellige blomster-

kulturer. Der blev også dyrket forskelli-

ge typer af grøntsager. 

I 1925 opførte Peter Bech et ”palæ” som 

sin bolig. Huset har efter Hvidovre for-

hold været endog meget stort og impo-

nerende. Huset har to etager med fuld 

højde og fuld kælder. Det er vel 120 m2 

i grundplan. I huset skulle der ifølge 

tegningerne indrettes et herreværelse. 

Huset ligger stadig på hjørnet af Spur-

vehøjvej og Tusbyvej. Huset er selvføl-

gelig medtaget i Hvidovre Kommuneat-

las som en bevaringsværdig bygning. 

Peter Bech var i 1925 blandt initiativta-

gerne til afholdelse af Gartnernes store 

årlige Blomsterudstilling i Forum, og 

Peter Bech udførte et omfattende arbej-

de inden for gartneriets forskellige or-

ganisationer i Danmark og internatio-

nalt. Han var således formand for Al-

mindelig dansk Gartnerforening fra 

1939 til 1960. 

I 1954 blev han konservativt medlem af 

Hvidovre kommunalbestyrelse, og han 

blev også viceborgmester. 

I 1957 blev gartneriet på Kettevej afvik-

let. Det var blevet fortrængt af bebyggel-

se, og jorden blev solgt til brug for Ris-

bjerg Kirkegård. 

Peter Bech flyttede fra Hvidovre i 1957. 

Han døde 30.1.1960 og blev begravet på 

familiegravstedet, der ligger på Hvidov-

re Kirkegård lige ud for indgangen til 

Valbyskibet. Her ligger også Johanne 

Bech begravet. 

Af Jens Frederik Jørgensen 

I 1984 udkom Egon Funchs bog: ”Den 

tvedelte kommune. Om Avedøres kirkeli-

ge og kommunale forbindelse med Glos-

trup gennem tiderne”. 

På baggrund af bogen skal der her kort 

resumeres om opspillet til, at Avedøre pr. 

1. april 1974 sammenlægges med Hvidov-

re. 

I slutningen af 1930erne var der en sag, 

hvor en nyudstykket del af Brøndbyernes 

Kommune – Vesterled – ønskede at blive 

en del af Glostrup Kommune. Undervejs i 

forhandlingerne kom det på tale, at 

Brøndbyerne til gengæld kunne overtage 

Avedøre fra Glostrup. Ideen blev dog 

aldrig alvorlig overvejet. Efter at Brønd-

byernes Kommune havde opfyldt ønsker 

om bedre vandforsyning og bedre veje, 

var sagen om Vesterleds overførsel til 

Glostrup Kommune ikke længere aktuel. 

Kommunalreformen pr. 1. april 1970 gik 

uden om Københavns amtskreds samt 

København og Frederiksberg og vedrørte 

således kun resten af landet. 3. marts 

1972 fremsatte indenrigsministeren et 

lovforslag om revision af den kommunale 

inddeling i Københavns amtskreds. Kom-

muner skulle have en sådan mindstestør-

relse (befolkningsmæssigt) og en sådan 

Avedøre  

sammenlægges  

med Hvidovre 

1.april 1974 
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afgrænsning, at de dannede et hensigts-

mæssigt grundlag for en selvstændig va-

retagelse af de kommunale opgaver. Det 

skulle tilstræbes, at lokalt sammenhøren-

de områder kom til at ligge i samme 

kommune (en formulering der tog sigte 

på det problem, at Avedøre ikke geogra-

fisk var sammenhængende med den øvri-

ge del af Glostrup Kommune). 

Glostrup Kommune tog kampen op. 

”Moder Glostrup ville ikke skilles fra sin 

yndige datter, Avedøre”! 

5. marts 1973 fremsatte kommunallovs-

kommissionen et foreløbigt forslag om, at 

Glostrup og Brøndbyerne blev lagt sam-

men. Så ville Avedøre ikke blive skilt fra 

Glostrup. 

Det overraskende udspil blev modtaget 

med nærmest begejstring af Brøndbyer-

nes borgmester, Kjeld Rasmussen, der 

kaldte forslaget et ”columbusæg”, der 

kunne løse problemet (med Avedøre). 

Borgmester Martin Nielsen i Glostrup var 

chokeret, bl.a. fordi Glostrups borgere 

ville komme til at betale højere skat. 

Brøndbyerne var en meget dyrere kom-

mune. 

I Hvidovre tog borgmester Sv. Aagesen 

forslaget til efterretning, og i Hvidovre  

Forsiden af Egon Funchs bog om emnet 
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Avis skrev man om  krokodilletå-

rer” (fordi en indlemmelse af Avedøre 

ville have kostet penge). 

Forslaget om en gigantkommune gav i 

Glostrup anledning til voldsom debat og 

protester. Columbusægget var vist snare-

re et ”knækæg”. Kjeld Rasmussens begej-

string kølnes p.g.a. de voldsomme prote-

ster. De to kommunalbestyrelser for-

handlede sig frem til en fælles udtalelse 

gående ud på, at der ikke var behov for at 

ændre de bestående kommunegrænser. 

Hvidovre kommunalbestyrelse var også 

blevet bedt om en udtalelse af kommissi-

onen og anførte i udtalelsen bl.a.  at 

Avedøre og Hvidovre både trafikalt og 

kulturelt var samhørende områder, og at 

Avedøres tarv ville blive bedst varetaget 

ved en tilslutning til Hvidovre. 

Kommunalreformkommissionens endeli-

ge forslag blev afventet med spænding. 

Kommissionen opgav tanken om at sam-

menlægge Glostrup og Brøndbyernes 

kommuner og foreslog i stedet indenrigs-

ministeren, at Avedøreområdet pr. 1. 

april 1974 blev overført til Hvidovre. Et 

ønske om en folkeafstemning blev fejet af 

bordet. 

6. juli 1973 godkendte indenrigsministe-

riet forslaget, og Hvidovre og Glostrup 

kommuner blev bedt om i fællesskab at 

udarbejde de nærmere vilkår for sam-

menlægningen. Det gjorde de derefter i et 

fællesudvalg, og betingelserne blev god-

kendt af ministeriet med enkelte ændrin-

ger. 

I en lejlighedsvise fra Glostrup Kommune 

fra 22. marts 1974 ironiseres der over, at 

Glostrup skulle have været slaver hos 

Kjeld Rasmussen, men sådan gik det ikke 

– ”Sikket held!” Men ” prisen for vor fri-

hed var uhyre: Avedøre reves fra vort 

bryst.” 
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Af Ole Asbjørn Petersen 
Mandag den 19. januar besøgte Cornelia 
de Place Hansen os endnu en gang. Sid-
ste år fortalte Cornelia om sit liv som 
indvandrer i Danmark. En spændende 
beretning, der omhandlede årene fra 
1963, hvor hun kom til Danmark fra Hol-
land og frem til nu. Hun sluttede sit fore-
drag med at give et tilbud om at fortælle 
om sin tid i Rotterdam som barn under 2. 
verdenskrig. 
Det tilbud tog vi straks imod. Og tak for 
det. De 40 fremmødte fik en gribende 
øjenvidnefortælling om de forhold en 
ganske almindelig familie måtte leve med 
under tyskernes besættelse af Nederlan-
dene.  
Cornelia var nr. 2 i en søskendeflok på 4 
med bopæl i Rotterdam. Hun er født den 
14. maj 1936 og glædede sig til sin 4 års 
fødselsdag i 1940. Men så skete der no-
get.  
Den 10. maj fyldtes luften med tyske fly-
vemaskiner. Larmen var høj, og huse 
rystede i deres grundvold. Tyskerne hav-
de angrebet Holland og i særdeleshed 
Rotterdam med den store havn. Humøret 
dalede hos familien og den snart 4 årige 
Cornelia. Mørklægningsgardiner blev 
dekreteret, og Cornelia husker den dystre 
stemning. Selve fødselsdagen den 14. maj 
står klart i erindringen ikke mindst duk-
ken med kjole på. Det var gaven. Der var 
ikke andre gaver. 
Bombardementet varede fra den 10. til 
den 14. maj, og mange tusinde omkom i 
løbet af de 4 dage.  
Hverdagen kom nu til at se helt anderle-
des ud ikke bare for deres familie, men 
stort set for alle i Holland. Fagforeninger 
forbydes. De få aviser, der ikke er blevet 
lukket, er topstyrede og må ikke bringe 
kritik af tyskerne. Dagligvarer rationeres, 
og der er knaphed på alt. 

Det hollandske flag måtte ikke vises, men 
befolkningen var snarrådige og fandt på 
at gå med nelliker i knaphullet som tavs 
protest mod besættelsesmagten. De sid-
ste år af besættelsen indførtes udgangs-
forbud mellem kl. 20 og 6 morgen.  
 
Et særligt afsnit i Cornelias beretning er 
behandlingen af jøderne under besættel-
sen. Seyss - Inquart kommer til Holland 
og beordrer alle til at gå med personnum-
merbevis. Jøderne får særligt stempel i 
deres, og raceproblematikken har holdt 

Gensyn med Cornelia de Place Hansen 

Cornelia de Place Hansen 
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sit indtog. Der boede ca. 140.000 jøder i 
Holland, og gradvis blev de trængt mere 
og mere i defensiven. Som russerne blev 
også jøderne betragtet som undermenne-
sker. Hollænderne var arier som tysker-
ne, så det var i første omgang jøderne, 
der måtte bøde. Tidligere flygtningelejre 
blev indrettet til modtagelse af jøderne. I 
Amsterdam protesterede 400 unge 
mænd. De blev alle arresterede og sendt 
til ”arbejdslejren” Mauthausen i Østrig. 
Ingen vendte tilbage i live. 
 
Cornelia stillede sig selv spørgsmålet om, 
hvordan det dog kunne gå sådan til. Men-
neskets tilpasningsevne er stor, og ikke 
mange havde troet, at tyskerne ville gå så 
radikalt til værks. Alle jøder blev samlet i 
Amsterdam, og nu begyndte transporten 
til nazisternes udrydningslejre. Familier 
drog samlet af sted og troede, at man blot 
skulle til arbejdslejre. ”Det skal nok gå”, 
var et stående slogan. Desværre gik det 
ofte helt anderledes.  
 
For hollænderne blev det en tid med 
mangel på alt. Fødevarer, brændsel og tøj 
var ikke til at skaffe. Regeringen og dron-
ning Wilhelmina var flygtet til London. 
Dronningen blev et samlingspunkt gen-
nem hendes taler over radioen til befolk-
ningen og hendes skarpe afstandstagen 
fra Hitler. Hun kaldte ham menneskehe-
dens hovedfjende. Kirke og studenter 
protesterede, og det vides, at 80 præster 
blev myrdet. 
 
I 1944 beordrede tyskerne, at alle hol-
landske mænd mellem 15 og 45 år skulle 
sendes til Tyskland for at arbejde. Det 
kom også til at gælde for Cornelias far, og 
Cornelia husker de endeløse rækker af 
mænd, der gik med kufferter med de få 
ejendele, de måtte medbringe. Moderen 
og de 4 børn flytter til en onkel, der bor 
ca.15 km. væk. Til fods gik det. Cykler var 
beslaglagt af tyskerne. Onklen var gart-
nerinspektør, så midt i al vareknapheden, 
var der gode muligheder for indtagelse af 

grøntsager. Det i en sådan grad, at Cor-
nelia den dag i dag har et særligt forhold 
til rosenkål. Det brød, der blev tildelt, var 
klægt, tungt og utilstrækkeligt. En del 
døde af sult. I månederne januar-marts 
kastede amerikanerne containere ned 
med fødevarer. Der skabte en bedring. I 
1944 kom Cornelias far tilbage fra Tysk-
land. Udhungret og ramt af iskias var der 
ikke længere brug for ham. Han var næ-
sten ikke til at genkende, og Cornelias 
lillesøster græd af angst. 
 
Den 4. maj kom budskabet om tyskernes 
kapitulation, men kun få havde radio, så 
det var egentlig først dagen efter, at folk 
gennem opslag på mure og mund til 
mund metoden blev klar over krigens 
ophør. Cornelia husker den 4. maj, bl.a. 
fordi hun fik bad i zinkbaljen i stuen. 
 
Efter krigen uddannede Cornelia sig som 
lærer. Hun prøvede, at undervise i et lo-
kale, hvor hun næsten sprang fra den ene 
situation til den anden; matematik i den 
ene ende af klasselokalet, så historie i den 
anden. Så lidt personlig vejledning til 
nogen. Der var fart på. 
Senere blev hun en af 4 ungdomskonsu-
lenter i Rotterdam. Det gav store oplevel-
ser med de unge på ombyggede flod-
prambåde. Man nåede til Frankrig og 
Schweiz. 
Særlig en oplevelse i de år fik stor betyd-
ning. På et kursus ved Bodensee med 
unge fra mange forskellige lande mødte 
hun Henning fra Danmark.  
De blev gift og flyttede i oktober 1963 ind 
i nr. 12, 3. sal til tv. på Strandmarksvej i 
Hvidovre. 
 
Der er en helt anden historie, som vi alle-
rede hørte i 2014. Denne aften fik vi et 
genhør med en veloplagt fortæller, som 
både kunne bevæge os og få smilet frem 
ved fortællingen om de ganske almindeli-
ge dagligdags gøremål under svære betin-
gelser. 
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Redigeret af Henny Påske 

Lis Holmenlund fortæller i 2001: 

De to gårde ved Avedøre Gadekær: 
Kastanienborg og Lysholm var fra 
1936 ejet af Ministeriet for Landbrug 
og Fiskeri. Gårdene blev overført til 
Justitsministeriet og de første ind-
satte kom 1949. 

Til at lede forvaringsanstalten var 
valgt overvagtmester Niels Roels-
gaard. Han var uddannet gartner, 
men havde som mange andre forladt 
faget i nedgangstiden i 30erne. Hans 
kone Otilia, kaldet Tit havde ansva-
ret for køkkenet. Det var en svir at 
være indsat på en anstalt, hvor der 
var en dygtig kone til at lave mad. 
Roelsgaard havde en dejlig lejlighed 
på Kastanienborg i stueetagen over 
den høje kælder, og de forvarede bo-
ede på den øverste etage, samt i hele 
stuehuset på Lysholm. 

Overbetjent Jensen boede i det lille 
hvide hus mellem gårdene. Yderlige-
re kan nævnes fængselsbetjentene 

Friis, Poulsen og Skånning. Betjente-
ne var ligesom Roelsgaard enten ud-
dannet ved gartneri eller landbrug, 
og havde også søgt ind som fæng-
selsbetjente i 30erne og 40erne. Ro-
elsgaard var en utrolig god leder, der 
var orden og respekt om hans person 

Der var omkring 30 indsatte - de 
blev ikke benævnt fanger, men der-
imod forvarede, idet de alle kom fra 
Psykopatanstalten i Herstedvester. 
De var i varetægt på grund af deres 
tilbøjeligheder - en slags sygdom. 
Hver fange havde begået den samme 
slags forbrydelse flere gange - det 
kunne være mord, voldtægt eller py-
romanbrande. Mange af dem vidste, 
at de kun kunne frigives, såfremt de 
lod sig kastrere. Efter 3-4 almindeli-
ge domme var de så dømt til forva-
ring på ubestemt tid. De var virkelig 
langtidsforvarede, nogle havde været 
forvarede i 30 år. Denne form for 
straf var almindelig før i tiden. De 
indsatte, der efter alle disse år i Her-
stedvester, nu var kommet så langt i 
deres situation, at de kunne se en 
ende på det, var fuldstændig klar 
over, at det mindste fejltrin fra deres 

Forvaringsanstalten i Avedøre 
Den åbne afdeling af Psykopatanstalten i Herstedvester 

Lysholm 

Kastanienborg 
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side ville bringe dem retur til Her-
stedvester omgående - med udsigt til 
flere år inden for murene. De var på 
denne måde fuldstændig i lommen 
på personalet, men den de frygtede 
mest, var den berømte/berygtede 
overlæge Stürup på Herstedvester. 
Han var ikke vellidt, heller ikke 
blandt personalet. Det var ikke nød-
vendigt med fast opsyn på dem, når 
de arbejdede i marken eller ved ga-
dekæret. De var deres egne kontrol-
lanter. 

Man skulle nu her i Avedøre prøve at 
resocialisere disse mænd, ved at lære 
dem at begå sig uden for murene. 

Ideen var jo netop, at de skulle "gå 
frit" - hvis de for eksempel lagde ga-
dekæret om, gik der ikke nogen for 
at passe på dem. Eller hvis de gik på 
marken og rensede mellem grøntsa-
gerne, kunne de gå alene i flere ti-
mer. Når betjentene dukkede op, var 
det mest for at se, om arbejdet blev 
gjort ordentligt. Det var deres egen 
sag, om de ville stikke af. De vidste, 
at de kom direkte retur til Hersted-
vester, når de blev fanget. Alle 30 
mand var ikke lige arbejdsduelige - 
mange var blevet sløve af at have 
siddet i så mange år, og også sløve af 
medicin, som nogle også fik. Fæng-
selspersonalet gik kun i uniform ved 
meget specielle lejligheder, til hver-
dag optrådte de i almindeligt arbejd-
støj. 

Det var ca. 30 tønder land på de to 
gårde, og de blev drevet meget inten-
sivt. Gartneriet var så stort, som 
man overhovedet kunne klare med 
det mandskab - og så såede man 
korn på resten - der var ikke en kva-
dratmeter, der lå uudnyttet hen. Det 
var Roelsgaard alt for ærekær til. Alt 
skulle se ordentligt ud. Nogle skulle 
male og tømre, hvad de nu var gode 
til - Det blev mønstergårde at se på - 
de var pænere, end de nogensinde 
havde været. Nogle blev beskæftiget 
med madlavning og alt husarbejde, 
idet der ikke var andre end fru Ro-
elsgaard ansat til at lede den afde-
ling. 

 

Gadekæret og Sprøjtehuset 

Da fængselsvæsenet overtog gårdene 
lå gadekæret som et almindeligt ga-
dekær. Ved Storegade var der en 
stensætning, men på de øvrige sider 
skrånede jorden bare ned mod van-
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det. Da vi var børn og under krigen 
1940-45 blev gadekæret virkelig 
brugt. Samtlige gårde kom med de-
res heste, når de havde været ude at 
efterårspløje, og når hestene var plø-
rede langt op, så gik de bare ud i 
vandet ovre fra Strædet og blev va-
sket. 

 
Da de indsatte rykkede ind, var det 
blevet almindeligt med traktorer, og 
der var færre heste. Så gadekæret 
blev nu sat i stand af de indsatte. 
Bede blev anlagt, græs sået og holdt. 
Så nu blev det i stedet for et lille an-
læg. Springvandet er langt senere 
installeret af smedemester Erik 
Holm, som havde værksted i Store-
gade. 

Ved siden af Sprøjtehuset havde der 
altid været en lille dyrefold til kalve. 
Også her blev der ryddet, planeret og 
sået græs og vedligeholdt. 

 
Afgrøder 

De gartneruddannede betjente skulle 
dels passe på de indsatte og lede og 
fordele arbejdet og dels oplære de 
indsatte i arbejdet. Gårdene var et 
mønstergartneri og – landbrug. De 
tidligere staldlænger, både på Kasta-
nienborg og Lysholm blev indrettet 
til champignon-dyrkning, Det kræ-
ver mørke at dyrke champignon, og 
det var ret nemt at dække de få stald-
vinduer af. Det var virkelig en ind-
bringende afgrøde, men også meget 
arbejdskrævende. På den tid var 
champignon ikke hverdagskost, som 
i dag. En af de forvarede kom i gart-
nerlære i Brøndbyvester, sammen 
med andre elever. Han havde fortalt, 
at han kom fra et gartneri på 30 tøn-
der land, og der var en del snak om, 

hvor dette gartneri kunne ligge. In-
gen (undtagen mester) vidste, at han 
var i forvaring i fængselsafdelingen i 
Avedøre. Men han blev altid i daglig 
omtale kaldt ‘30 tønder land’. 

På markerne dyrkede man mange 
grove grøntsager - blandt andet 
blomkål. Når blomkålen var klar til 
salg, måtte man i gang, så var det 
her og nu - og så måtte man også ud 
at arbejde efter aftensmaden. Der er 
helt andre arbejdstidsregler i dag. 
Gartner Klarskov tog sig af salget på 
Københavns Grøntorv, nu Israels 
Plads. På den måde kom Klarskov 
gennem en vanskelig tid. Han var 
lidt for langsom med at modernise-
re, og han havde 3 medhjælpere i sit 
gartneri. Det var ikke for mange i 
forhold til arbejdet, men derimod i 
forhold til indtjeningen i tider med 
faldende priser. Disse medhjælpere 
var så rare mennesker, at Klarskov 
ikke kunne få sig til at opsige dem. 
Men kommissionssalget for Kastani-
enborg reddede økonomien. 

Klarskov skulle prøve at holde ferie. 
Det blev så i efterårsferien, hvor dat-
teren Lis kunne køre på grønttorvet 
med anstaltens produkter. I 1955 
havde de en uhyrlig masse blomkål, 
som blev pakket i kasser, og disse 
blev læsset på vognen om aftenen. 
Om morgenen kom Lis og så, at kå-
len var stablet med 10-12 kasser i 
højden, og ned ad den lille skråning 
fra Kastanienborg løb vognen stadig-
væk, uanset der blev bremset. Men 
hele læsset kom dog alligevel i god 
behold til grønttorvet. 

Kulturelle tiltag mv. 

Roelsgaard arrangerede forskellige 
kulturelle ting, for eksempel hvert år 
en høstfest. I køkkenet var der bagt 
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æbleskiver i lange baner - men der 
blev ikke serveret øl. I en af længerne 
havde man et samlingsrum, hvor der 
blev stillet en scene op. Man mangle-
de jo kvindelige aktører, så Lis Klar-
skov og andre af landsbyens piger 
spillede med i dilettantforestillingen. 
Senere blev Lis spurgt, om hun var 
klar over, at hun havde spillet sam-
men med en morder. Hun havde kun 
opfattet ham som et rart menneske. 

Mange fra Avedøre var tilskuere, og 
hver indsat havde også inviteret sin 
værge med. Det lignede enhver høst-
fest på landet. Man må sige, at Ro-
elsgaard og personalet gjorde deres 
for at normalisere de indsattes tilvæ-
relse så meget som muligt. 

Overvagtmester Niels Roelsgaard gik 
på pension omkring 1964. Overbe-
tjent Søndergård blev herefter leder. 
Hans kone blev ikke økonoma, da 
hun var sygeplejerske andet sted. 
Søndergård havde før boet 2-3 år i 
Storegade i det lange gule hus, som 
var købt til tjenestebolig. 

Der kom efterhånden færre indsatte 
fra Herstedvester til ‘udslusning’ til 
samfundet her fra Avedøre, og Fæng-
selsvæsnet sendte herefter folk med 
korte straffe til afsoning hertil. Pro-
duktionen af grøntsager og champig-
non ophørte omkring 1972. Herefter 
blev der kun produceret landbrugs-
afgrøder. Der var flere tidligere for-
brydere man læste om, og sagde: 
”Det er også én af dem, vi har mødt, 
uden at vide hvem der var hvem”. Vi 
vidste alle, at der var mange tidligere 
grove forbrydere imellem dem, men 
der var ikke én i Avedøre, der var 
bange for dem. 

 

Poul Hansen, Storegade 19 gav i 
november 2001 følgende oplysnin-
ger: 

Da man stoppede med champignon-
dyrkning, gik man over til svinehold. 
Der var ca. 400 grise, der blev fodret 
med affald fra Vestre Fængsel. I 
landsbyen var man vant til lugten, 
idet Stevnsbogård før i tiden havde 
haft landets største svinehold. 

Der kom efterhånden færre indsatte, 
og bygningerne stod halvtomme i 
nogle år, indtil de tamilske flygtnin-
ge kom i 1982 til 87 En aften/nat 
kom militæret og stillede store telte 
op, der kunne rumme 120 personer. 
Teltene stod bag Lysholm ud langs 
Stavnsbjergvej. Der blev udlagt 
gangbroer af træ mellem teltene. Da 
gårdene tilhørte Justitsministeriet, 
mente man ikke at det krævede tilla-
delse fra kommune eller andre for at 
oprette denne flygtningelejr. Men 
både kommune og beboerne klagede 
forgæves. Efter flygtningeperioden 
på 5-6 år blev bygningerne istandsat, 
og almindelige fanger tilbringer de 
sidste 2-3 måneder af deres fæng-
selsophold her. På Kastanienborg er 
der et personale på 3-4 mand. Her 
kan en fanges ægtefælle også ophol-
de sig i kort tid, inden fangen ende-
lig løslades. 

På Lysholm er personalet større, da 
der også er skole her. Fangerne pas-
ser almindeligt arbejde uden for mu-
rene, og de har fri til at deltage i al-
mindeligt fritidsliv. Kl. 23 skal der 
være stemplet ind på kontrolure. 
Nogle på Stavnsbjergvej klager over, 
at der køres temmelig hurtigt lige før 
kl. 23, og er glade for, at ingen børn 
er ude på denne tid af aftenen. 
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Smedemester Erik Holm fortæller i 
oktober 2001: 

Erik Holm, Smedemester - Storegade 
kom til Avedøre 1954, og har fra den 
tid haft forbindelse til overvagtme-
ster Roelsgaard og de forvarede. 

En håndværksuddannet indsat fik 
arbejde hos smeden, hver dag fra 7 - 
16. Han kørte ud med servicevognen 
til kunderne. Og han passede sme-
dens børn om aftenen, når forældre-
ne skulle i byen. Han var på besøg 
den aften i 1963/64, da Avedøregår-
den brændte, og var med til at sørge 
for at alle kom ud fra de 2 lejligheder 
på gården. De var udlejede til folk, 
der arbejdede for entreprenør Zelt-
ner. Denne mand var forvaret på 
grund af flere domme for checkbe-
dragerier, hvilket smeden vidste. 
Hans værge telefonerede en dag til 
smedjen, for at sikre sig, at den ind-
satte ikke havde med penge at gøre. 
Hvad han naturligvis ikke havde. 
Derimod var det lykkedes den indsat-
te at narre 70.000 kr. fra værgen, 
som var advokat og kendte alt til den 
forvaredes forhistorie. Og dog havde 
han ladet sig snøre af hans talegaver. 

En anden indsat, kaldet Pladasker 
var en habil maler. Smeden har sta-
dig nogle af hans malerier på væg-
gen. Han malede også navn på sme-

dens servicevogn. Når det blev forår 
stak han af, og gik på landevejen som 
skærslipper - for at lade sig arrestere 
igen, når det blev koldt. 

Smeden fortæller, at hvis man ringe-
de til Kastanienborg for at meddele, 
at en af de indsatte befandt sig uden 
for hegnet på et forkert tidspunkt, 
ville denne omgående blive sendt til 
Herstedvester igen. Smeden og hans 
hustru har også været til julefrokost 
på Kastanienborg med fangerne og 
de ansatte. 

Afslutning 

Der har også været prominente fan-
ger i Avedøre: Det blinde medlem af 
Blekingebanden: Han kørte alene 
med bus 10 til og fra København af 
og til. Jønke: Når han skulle på uled-
saget udgang, kom en stor 
"amerikanerbil" og hentede ham. En 
anden rocker fik leveret en stor mo-
torcykel fra en anhænger, og den 
blev kørt bort igen på samme, efter 
fritimerne. 

Der har gennem tiden stort set været 
en fredelig sameksistens mellem 
landsby og fængsel.  I perioden fra 
1986, hvor skiftende nationaliteter 
af flygtninge boede på Lysholm, gav 
derimod ind imellem anledning til 
klager fra landsbyens beboere.  

Kastanienborg – anno 2015: 

Kastanienborg og Lysholmgård blev 1.8.2013 slået sammen til een  

institution under Kriminalforsorgen: Pensionen Avedøre med plads til 

45 klienter, såvel mænd som kvinder. Pensionen Avedøre har til formål 

gennem uddannelse eller arbejde at udsluse afsonere og forberede dem 

til livet efter afsoningen. 

 

42 

Ordinær Generalforsamling-
Torsdag den 19.3. kl. 19.00  

i Lille Friheden..  

Tilmelding ikke nødvendig. Indbeta-

ling af kontingent kan ske inden gene-

ralforsamlingens start. 

Tilmelding til arrangementer, undta-

get generalforsamlinger, er 

nødvendig, og kan ske til Forstads-

museet  på telefon eller e-mail (se 

side 2) 

Arrangementer 

I 2015 tilbyder Hvidovre Lokalhi-

storiske Selskab og Forstadsmuse-

et rundvisninger hver den  

1. torsdag i måneden fra  

april-oktober 2015 kl. 17.00.  

Hvidovre Rådhus  
Vi starter torsdag den 9. april med en 

rundvisning på Hvidovre Rådhus. I 

gennem rådhusets 60 år er der truffet 

mange store beslutninger inden for 

disse vægge, der har haft afgørende 

betydning for det Hvidovre vi kender i 

dag. Kom og hør nogle af de gode hi-

storier når borgmester Helle Adelborg 

og museumschef Anja Olsen viser 

rundt.  

Hvidovrevej 

Torsdag den 7. maj er  der  rund-

visning på Hvidovrevej. Hvidovrevej 

medlems-arrangementer 2015 
synes for nogen temmelig lang og ke-

delig. Men Hvidovrevej er en perle-

række af historier, og på turen fortæl-

ler vi om nogle af de spændende ste-

der – bl.a. Bredalsparken, Sønderkær-

skolen, Hvidovre Torv og meget an-

det.  

Tur på Vestvolden 

Torsdag den 30. april. Aftenen 

inden Store Bededag, inviterer vi på 

tur på Vestvolden. Kom og hør hvor-

dan volden blev bygget, om soldaterne 

og om fjenden, der aldrig kom. 

Tur til Dragør  

Torsdag den 28. maj med  

start kl. 17.00. 

Vi mødes ved Dragør Lokalarkiv, Sta-

tionsvej 5, hvor arkivets leder Hen-

ning Sørensen vil byde velkommen 

inden byvandringen i den gamle skip-

perby. Meget mere om turen i næste 

medlemsblad. 

Mødestedet oplyses ved  

tilmelding.  

Tilmelding skal ved at kontakte  

Forstadsmuseet på 36490030 eller 

ved mail til : 

forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk. 

Der er max plads til 30 gæster pr. 

rundvisning. 

Ændringer i de enkelte arrange-

menter: se Hvidovre Avis  eller Sel-

skabets hjemmeside. 

Se mere på www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk 
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