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Formanden har ordet

Af: Jens Frederik Jørgensen

Det er
selskabets
medlemmer, der
gennem de
forløbne
40 år har
bragt vores
kommunes
lokalhistorie frem i
lyset, således at selskabet i dag fremstår som
en levende forening, som det er interessant at være medlem af. Sådant
skal det også være i de kommende
mange år. Det er en af de bestræbelser, som vi i HLS vil gøre os i tæt
samarbejde med Forstadsmuseet.
Vi kan nok alle huske et familiemedlem, som fantastisk levende
kunne berette om sit liv og sine
oplevelser. Så slog man ørerne ud og
lyttede, men fortællingerne er måske
endt i glemmebogen, fordi de ikke
blev optaget på bånd eller skrevet
ned i tide.
I år har en gruppe energiske medlemmer af HLS arbejdet med at finde ud af hvilke butikker, der i tidens
løb har ligget på Hvidovrevej – i
første omgang stykket fra grænsen
til Rødovre og ned til Brostykkevej.

Indtil nu har gruppen fundet over
900 butikker. Den 3. januar 2019 kl.
14.00 vil resultatet blive præsenteret
ved en udstilling i Hovedbiblioteket.
Udstillingen slutter 10. januar 2019.
Entusiastiske gamle HIF´ere fortsætter deres arbejde med at lægge
fotos ud på www.arkiv.dk, hvor man
så kan se HIF-Fodbolds historie og
mindes de stolte bedrifter.
Siden 1983 har HLS sammen med
Forstadsmuseet udgivet et blad med
artikler om Hvidovres lokalhistorie.
Det er blevet til 135 blade på i alt
3678 sider. Disse blade har vores
redaktør, Jørgen Snedled samlet i
sommerens løb. Samlingen findes på
HLS`s hjemmeside og er et imponerende værk med mange spændende
artikler. Det er et godt sted at læse
om Avedøre og Hvidovres lokalhistorie. Læs bladene eller søg efter de
emner, du har interesse i.
”Skriv en artikel til bladet med din
historie om livet i Hvidovre. Kom
med forslag til emner for medlemsmøder. Bliv interviewer og få
lov at høre folk fortælle om deres
oplevelser.”
Aktive medlemmer vil også i de
kommende år være guld værd for
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab.

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Per E. Hansen – in memoriam

Af Jens Frederik Jørgensen

mange.
Per var fra 1985 og frem til 1990
medredaktør af Selskabets medlemsblad. I 1985 var han blevet næstformand i Selskabet. Ved generalforsamlingen i november 1990 afløste
han Jens Kristensen som formand,
hvad han var frem til 1993. Herefter
fortsatte han frem til 2006 som medlem af bestyrelsen og som medlem
af redaktionen af medlemsbladet.
Han var en særdeles flittig skribent.
Han har med sine mange artikler i
Selskabets medlemsblad på fornem
vis formidlet Hvidovre Lokalhistorie og sat sig dybe spor. Artiklerne
kan stadig læses med stor glæde og
Hvidovre Lokalhistoriske Selskabs nye
æresmedlem, Per E. Hansen (t.h.) lykønskes af
giver værdifuld viden om Hvidovres
selskabets første æresmedlem Jens Kristensen.
historie. Jeg søger ofte oplysninFoto: Jette Randal-Lund.
ger i den artikel i nr. 4-2001, hvori
Per formidler arkivoplysninger om
Den 19. september afgik Per E.
gårde, huse, gartnerier og beboere i
Hansen ved døden 82 år gammel.
Hvidovregade. Per betegner HvidPer E. Hansen var særdeles aktiv i
ovregade som rygraden i Hvidovres
det lokalhistoriske arbejde og blev
lokalhistorie.
meget velfortjent udnævnt til æresmedlem af Hvidovre Lokalhistoriske Pers store interesse for historiske
emner gav sig udtryk i over 5.000
Selskab i 2006.
bøger, der ikke blot stod i hans
Per flyttede til Hvidovre i 1944 og
reoler, da han boede i Grenhusene boede her til sin død bortset fra en
nej bøgerne var blevet læst med stor
kort periode. Han kom derfor til at
kende mange - , og Per blev kendt af interesse, og indholdet blev formidSide 4
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let videre til dem, han mødte og var
sammen med. Per havde også flere
tusinde grammofonplader - og siges
der – flere flyttekasser med frimærker. Alt dette fortæller om et passioneret menneske, der fordybede sig i
sine samlinger
Jeg kendte Per fra vores fælles tid på
rådhuset, og her fik jeg som tilflytter ofte af Per værdifuld indføring
i Hvidovres historie og udvikling.

Pers interesse for Hvidovres lokalhistorie var intakt til det sidste,
hvad jeg oplevede, da jeg i sommer
2 gange havde anledning til at tale
med ham i hans bolig på Krogstenshave.
Per havde glædet sig til at deltage i
selskabets jubilæumsaften i november, men sygdom forhindrede ham i
at få dette ønske opfyldt.
Æret være Per E. Hansens minde.

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Om ”Hvidovre Sport” og lystfiskeri

Af Birgit U. Thomsen og Jens Frederik Jørgensen efter interview med Allan Riboe

Børge Post 1973 - Fotograf ukendt

”Hvidovre Sport” har ligget på
Hvidovrevej i 55 år, og er dermed en
af de længst eksisterende forretninger på Hvidovrevej.
Den 1. maj 1963 startede den tidligere bokser Børge Post ”Hvidovre
Sport” på Hvidovrevej 103. Den lå
på hjørnet ved siden af ”Bikuben”
og derefter lå en anden af de længst
eksisterende forretninger på Hvidovrevej – ”Kirkely Blomster”. Børge
Post huskes som en hvidskægget
og hyggelig mand. Han havde lidt
svært ved at være selvstændig og få
forretningen til at løbe rundt.
I 1978 lukkede isenkræmmeren
”Anton F. Nielsen” på Hvidovrevej
158, og Børge Post så muligheden
Side 6
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for at flytte sin forretning derover.
En dag i 1983 foreslog han en af de
faste kunder – Allan Riboe (AR), at
han skulle købe forretningen. Det
havde AR ikke lige tænkt på som en
mulighed. Han var uddannet slagter
og bestyrede 4 kantiner på NKT i
Glostrup og havde 23 damer til at
arbejde for sig. Nok havde AR fra
barnsben og igennem soldatertiden
vist, at han havde et handelsgen, og
han fiskede allerede på det tidspunkt
vanvittig meget.
Det endte med, at en check og en
forretning pr. 1.5 1983 skiftede
hænder. Ved siden af lå ”Hungeberg
Foto”, som senere blev overtaget
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at de bliver vellignende!”
Ved siden havde
Jørgen og Kathe
deres forretning
med festartikler
- JØKA, igen en
af Hvidovrevejs
gamle butikker.
Så kom der mod
nord en garnbutik,
Garnbørsen, der
senere flyttede til
Bredalsparken, og
i stedet flyttede
en bedemand ind.
Endelig lå der på
forretningsstriben
en MATAS ejet af
Andersen og senere
i en kort periode af
Andersens søn 1).
Da MATAS-forretningen lukkede,
Allan Riboe og sønnen Poul Riboe i forretningen. Ovenover ses model af
overtalte AR Mette
den store laks som Allan Riboe fangede i Norge.
P., der havde sin
af Claus Egebo og blev til ”Egebo
Foto”. AR fik behov for mere plads, dametøjsbutik i den gamle bagerbutik på det sydlige hjørne af M.
så 31.12 1987 overtog han fotoforBechs Allé og Hvidovrevej til ”at
retningen og fortsatte med at sælge
flytte over til os”. Så kunne mændefotoudstyr og tage portrætfotos til
ne gå ind i AR´s forretning og have
pas og kørekort – ”Vi siger altid, at
god tid til at se på varerne og købe
vi ikke kan garantere for at det blifiskestænger og fiskehjul, mens de
ver pæne fotos, men vi garanter for,
1) På Hvidovrevej 156-158 har tidligere også ligget bl.a følgende butikker: Koloniallageret Iso
(ejet af købmand Skjold Larsen), Hvidovre Bog-og Papirhandel, Sties Tøjrens, Hollywood Studio (ejet
af fotograf R. Larsen), FONA, samt Folkebanken for København og Frederiksberg.
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre

Bladet-2018 nr 4 - LaserTryk.indd 7

Side 7

06-11-2018 10:46:53

medfølgende damer kunne ”gå ind i
dametøjsbutikken og svinge Dankortet”. En god løsning for begge
ægtefæller – og for de to forretninger.
I 2009 overtog sønnen Poul Riboe
ansvaret for forretningen, men AR
er der stadig som en af de 7 ansatte. Forretningen er udvidet med en
netbutik ”Profishingstore”, og AR
tror, at den klarer sig de næste 7-10
år, indtil sønnen skal til at overveje
at gå på pension.
På et tidspunkt havde AR et værksted på Arn. Nielsen Boulevard,
hvor der var ansat 3 mand, som
producerede pirke - et fiskelignende blankt buet metalstykke med

en krog i enden. Om aftenen og i
weekender støbte AR også selv de
efterspurgte pirke. ”Det er desværre
ikke længere tilladt at støbe i bly i
Danmark”.
I en periode var der i forretningens
kælder et lille museum om lystfiskeri. Det blev foræret til maleren Svend Saabye på Fyn. Svend
Saabye var dansk lystfiskeris nestor
og har skrevet flere bøger om lystfiskeri.
På et spørgsmål om, hvorvidt der
stadig sælges sandorm, var svaret
”Nej”. ”Der graves ikke efter sandorm ved Vestkysten længere, da det
efterlader huller, som de badende
faldt om i. Nu sælger vi ”børsteorm”

Pokaler og i baggrunden foto af Allan Riboe med den Grønlandshaj han har fanget.
Side 8
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fra Holland i stedet, og så har vi
vores helt egne producerede fiskekugler, som er meget efterspurgte”.
Der kommer rigtig mange kunder i
forretningen, selv om det er en lille
”sidegadeforretning”. De kommer
langvejs fra, og de kommer igen
og igen. Forretningen har et meget
stort udvalg og en god omsætning.
”Ingen må gå forgæves efter en varetype. Kunderne skal have en god
og ærlig betjening, og de ansatte
skal vide noget om fiskeri, og hvad
de handler med. Og så byder vi altid
på en kop kaffe, så kan kunden gå
rundt og kigge på udvalget og lade
sig friste og overtale”, siger AR.
Der skal gerne fra Hvidovrevej være
et synligt tilbud. Et år – da der stadig var noget, der hed vintre – blev
bobslæder hurtigt udsolgt alle steder.
AR købte restlageret hos ”Føtex” og
”Kvickly” og kunne så hænge bobslæder op på facaden. Da ”Føtex”
fik en ny sending bobslæder, var AR
hurtig – han købte alle 50, og igen
var det kun i hans forretning, man i
Hvidovre kunne købe bobslæder!
Da butikken blev 50 år, kom der
1.000 kunder. Alle leverandører
solgte varer med 50 %s rabat. Der
var også for år tilbage markedsliv
på Torvet. AR stod for at organisere det. Her var en grønthandler,
”Hvidovre Sport” og MATAS de
store trækplastre. Det ærgrer AR,
at der ikke gøres mere for at støtte

forretningslivet omkring Torvet. Da
Hvidovrevej blev indsnævret, forsvandt der mange P-pladser. ”De er
nødvendige for os, da vi har mange
udenbys kunder, men det havde
kommunen svært ved at forstå”.
AR har i mange år være aktiv i
Hvidovre Sports og Lystfisker Forening, der har klubhus på Bibliotekvej 60 B. AR begyndte at arrangere
sommeraktiviteter for skolebørn.
Der blev udsat ørreder i Rebæk Sø,
og så var der en konkurrence i samarbejde med spejderne om, hvem
der kunne fange den største fisk.
Præmien sponsorerede AR. Det var
en stor succes, og mange børn fik
smag for at blive lystfisker. Så blev
det forbudt at sætte fisk ud i Rebæk
Sø!
AR har i år for 36. gang arrangeret
fisketure på Øresund. Der er hver
sommer 3 udsolgte ture med ca. 90
deltagere. Børn under 12 år skal
have en voksen med. ”Det er sjovt,
når der kommer en fyr, der var med
på turen for mange år siden og nu
gerne vil ud sammen med sin søn”.
Der er også efterhånden mange
damer, der er lystfiskere. De har en
særlig gruppe i fiskeklubben – ”Søstjernerne”. ”Navnene ”Kvabsoen”
og ”Dåsemakrellerne” ville de ikke
acceptere”, fortæller AR med et stort
smil.
Fæstningskanalen/Voldgraven er et
godt lokalt fiskevand. Der er f.eks.

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Butikken på Hvidovrevej 103 - fotograf ukendt

fanget en gedde på 13 kg. ”Det kunne blive endnu bedre, kunne blive
”lystfiskernes paradis” – ”et eldorado for lystfiskere”, hvis de planer,
der var for 35 år siden om at udvikle
området, var blevet ført ud i livet.
Nu er bevoksningen for voldsom”.
”Og så kunne der komme en sindssyg god restaurant i det gamle krudtmagasin, der ligger på sydsiden af
Gammel Køge Landevej, hvor den
skærer gennem Vestvolden. Den tanke har altid slået mig, når jeg kører
hjem til Brøndby Strand”.
Ude for enden af Avedøre Holme
og ude i Køge Bugt kan man fange
Side 10
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store havørreder, så er det tip givet
videre.
AR har fisket næsten overalt på
kloden. Han er indehaver af 12
verdensrekorder. En af de helt store
præstationer var, da AR fangede en
stør i Det Kaspiske Hav på 205 kg.
Han har været dansk mester, nordisk
mester og europamester utallige
gange og været med til VM flere
gange - en 2. plads som det bedste
og en 9. plads som det dårligste. I
mange år har AR arrangeret fisketure til steder overalt på jordkloden.
Så i lystfiskerkredse jorden over er
AR en kendt person.

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Hvidovre kommune hædrede AR
som ”Årets Sportsmand” i 1990, da
han satte verdensrekord i Norge ved
at fange en laks på 22.2 kg.
AR blev fanget ind i lystfiskeriet allerede som barn. ”Man kan fiske for
at få mad på bordet. Man kan også
fiske på grund af fighten med fisken.
Det kræver stor tålmodighed og ikke
kun kræfter, men kløgt og følelse
at få fat i de store fisk”. ”De skal
langsomt trættes – det kan tage flere
timer”. Og så er det at være lystfisker også for mange et pusterum,
hvor man kan tænke på noget helt
andet, slappe af fra det daglige – ”få
tømt kasketten!”

Undervejs i interviewet fortalte AR
selvfølgelig også om mange sjove
oplevelser. Humor og fortællekunst,
det mestrer AR. Imponerende at
høre om, da AR fik sig sat op på
ryggen af en krokodille i Amazonas
floden. Det var ikke en lystfiskerhistorie – det blev fotograferet - men
AR har ikke tænkt sig at gentage
bedriften!
”Uden en super opbakning fra min
fantastiske hustru, Inge Riboe, så
havde jeg aldrig kunnet gennemføre
alt det, jeg har haft gang i i disse
mange år. Inge arbejdede ved min
side de første 30 år og valgte så at
lade sig pensionere”.

Hvidovre Sport - Hvidovrevej 158 ca. 1985 - Foto: Forstadsmuseet
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Brudstykker fra Avedøre Kirkes historie
Uddrag fra Avedøre Kirkes hjemmeside, skrevet af Th. Bødker Knudsen
og fra interview med Paul Kühle –
redigeret af Jens Frederik Jørgensen

byøster Sogn, og som skulle have
bopæl i Avedøre. Det blev på Avedøregårdsvej 75.
I 1959 blev der oprettet en kirkekomite for Avedøre, og indsamling
af penge til en vandrekirke gik i
gang. Indsamlingen kunne ikke
finansiere det nødvendige beløb.
Resten blev skænket af Sparekassen
Bikuben.

Frem til 1893 måtte Avedøreboerne
tage den lange vej til Glostrup for at
gå i kirke. Det kunne ikke blive ved
med at gå på den måde. Så den 12.
marts 1893 blev Avedøre henlagt til
Brøndbyøster
Sogn.
Da Brøndbyøster begyndte at vokse
kraftigt, opstod
tanken om et
selvstændigt
Avedøre Sogn.
I 1956 fik
Brøndbyøster
Sogn bevilget sin første
hjælpepræst
Vandrekirken - Foto: Forstadsmuseet
– pastor Knud
Nedergaard,
der bl.a. fik til opgave at tage til
Den 8. marts 1964 blev vandrekirAvedøre og undervise konfirmander- ken indviet med hertil hørende festine på skolen.
vitas af biskop J. B. Leer-Andersen,
I 1958 kom der en kaldskapellan –
og pastor Bent Sørensen prædikede.
Niels Jørgen Thastum, som skulle
tage sig af Avedøreområdet i Brønd- Frem til 27. november 1977 var den
Side 12
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I 1968 var menighedsrådet fast besluttet på,
at der med tiden skulle
være 3 kirker i Avedøre. Én i Stationsbyen,
én på en grund syd for
Gammel Køge Landevej, hvor plejehjemmet
Søvangsgården senere
blev bygget og så en
kirke evt. med tilhørende kirkegård i den
nordlige del af Avedøre. Denne kirke og
kirkegården blev aldrig
til noget
I 1972 blev projekteringen af den nye
kirke sat i gang med
Palle Rydahl Drost
som arkitekt. Den 16.
september 1976 var
en meget festlig dag.
Da blev grundstenen
til kirken nedlagt. Et
grundstensdokument
på pergament blev
sammen med tidens
Vandrekirken - Foto: Forstadsmuseet
gangbare mønt lagt i et
gamle vandrekirke på hjørnet af
lufttæt blyrør og indmuret.
Byvej og Avedøre Tværvej Avedøre Kirke. Det var en trækirke og
karakteristisk ved sine kors på taget.
Kirken havde et forgyldt trækors
med runde kanter bag alteret. Nu er
korset placeret til højre for alteret i
Avedøre Kirke.

Grundstenen nedlægges (Se foto)
Den nye kirke i Avedøre skulle
have et navn. Det første forslag var
Enghøjkirken, netop fordi man ønskede flere kirker i sognet, men den
4. august 1976 blev det besluttet, at

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Grundstenen nedlægges - Foto: Forstadsmuseet
Fra venstre ses: Tidl. formand for menighedsrådet Th. Bødker Knudsen, Gunnar Hermansen,
generalsekretær i Kirkefondet, Provst Bønnelycke, sognepræsten i Strandmarkskirken
Georg Østergaard, biskop Leer-Andersen, Helsingør Stift, Sognepræst N. K. Kristensen,
Menighedsrådsformand Johs. Sørensen med grundstensdokumentet.

kirken skulle hedde Avedøre Kirke.
Den nye kirke blev indviet 27. november 1977 kl. 10. Man gik i procession med de hellige kar fra Store
Hus. Biskop Leer-Andersen foretog
indvielsen som sig hør og bør. Senere på dagen holdtes en børnegudstjeneste, fordi det også skulle være
en kirke for børnene, og der var stor
tilslutning til børnegudstjenesten.
Beboerne i Avedøre Stationsby
havde ikke ønsket at få en kirke,
som de ikke mente at have brug for.
De ville hellere have en svømmehal
på grunden. Omvendt var der mange
sognebørn, der var bekymrede for,
Side 14
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at kirken med sin placering inde i
Stationsbyen kun ville blive en kirke
for Stationsbyen.
Nu har kirken kunnet fejre 40-års
jubilæum, og kirken har lagt et stort
arbejde i at udvikle det kirkelige liv
for børn og voksne. Utroligt mange
aktiviteter er blevet igangsat, og der
er blevet skabt en aktiv kirke for
hele sognet.
Læs hele historien om Avedøre
Kirke på www.avedoere-kirke.dk/
om kirken

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Det danske Spejderkorps i Avedøre/Hvidovre
Fortalt af Inger Lise Jansson i
interview med
Jens Frederik Jørgensen

Det danske Spejderkorps i Avedøre/
Hvidovre - mange nok til at udgøre
en selvstændig division. Grupperne havde tidligere været delt op i
”Der er et eller andet ved at være
piger (blå pigespejdere) og de gule
spejder i Hvidovre” så kort sammen- drengespejdere. Nogle af grupperne
fatter Inger Lise Jansson (ILJ) over
blev slået sammen, og grupperne
45 års virke inden for Det danske
blev geografisk opdelt – Hvidovre
Spejderkorps i Avedøre/Hvidovre.
og Avedøre. Spejderkorpet beholdt
I den årrække har ILJ beklædt alle
”drengenes” navn og pigernes unifunktioner fra flokleder til distriktsformsfarve.
chef.
ILJ havde været spejder i Skagen,
I dag er søgningen til spejder fakhvor hun voksede op. Da hun flyttisk rimelig god, og for første gang
tede til hovedstadsområdet, startede nogensinde har man i ”1. Avedøre”
hun lederarbejdet hos søspejderne i
børn og ledere nok, så en sammen”Neptun Sø” på Amager. Da det 2.
lægning med en Hvidovregruppe er
barn var blevet født, føltes det lidt
ikke længere aktuel.
langt til Amager, og et tilfældigt
møde med en spejderleder betød, at
Når man som barn bliver ”bidt af en
ILJ i 1974 startede i spejderbevægal spejder”, så har det noget at gøre
gelsen i Hvidovre i ”4. Hvidovre –
med, at man ”har fri derude” – leger,
Søspejderne”.
lærer at klare sig selv, når man skal i
skoven. Børnene skal ikke præstere
Der var både ”sø” og ”land” i den
og være nr. 1 eller nr. 2. Der er et
gruppe, og det hang ikke sammen,
godt kammeratskab, og det, man
så gruppen blev delt i ”4. Hvidovre
lærer gennem legen, betyder noget.
(Søspejderne)” og ”5. Hvidovre”,
Da ILJ startede i ”4. Hvidovre (Søsom senere blev lagt sammen med
spejderne)” holdt de til på Hvidovre
”1. Avedøre”
Strandvej 161 i den gamle Strandmarkskirke – en trækirke, der var
I 1976 var der 7 spejdergrupper i
blevet kørt derud i 1969. Selv om
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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”1. Avedøre”-spejdere i video fra ”Frivillig Fredag-2016”
Fotograf: Betina Engelhardt Rasmussen.
det var et fantastisk sted, var det
en meget stor dag, da søspejderne
kom ned i havnen. Det havde været
besværligt at skulle transportere
master mv. fra klubhuset til havnen.
Men nytårsmorgen 2016 brændte
hytten på havnen helt ned. Nu har
Søspejderne fået brugsret til en
grund i Hvidovre Havn, hvorpå der
kan bygges en ny hytte.
Det blev i ”1. Avedøre”, at ILJ
kom til at lægge mange kræfter. ”1.
Avedøre” holdt i mange år også til
i en gammel trækirke på hjørnet af
Avedøre Tværvej og Byvej. Den var
gammel og rådden, og da grunden
skulle bruges til byggeri og P-plads,
Side 16
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fik gruppen sat 3 pavilloner op på
Byvej 80 bag ved Poppelgården. Det
er en stor grund, og gruppen er altid
ude og bruger området og Vestvolden til aktiviteterne.
Når der er et eller andet særligt ved
at være spejder i Hvidovre, skyldes
det også, at der ikke er indbyrdes
konkurrence mellem de forskellige
spejderkorps. Lederne kender hinanden uanset hvilket korps, man er
i. Man hjælper hinanden og låner af
og til hinanden.
I Det danske Spejderkorps formålsparagraf står, at ”du skal have din
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egen tro og respektere andres”. De
grønne spejdere (KFUK og KFUM),
og de lyseblå (FDF) er kristne og
har tilknytning til kirkerne. Når der
f.eks. er nordiske fælleslejre, er der
altid gudstjeneste om søndagen. Så
er alles interesser opfyldt. De grønne
Pigespejdere står for gudstjenesten.
ILJ blev formand for Samrådet for
børne og ungdomsorganisationerne i Hvidovre i 1985, og her kom
der rigtig gang i samarbejdet med
Hvidovre kommunes venskabsbyer
Oppegård, Sollentuna og Tuusula.
Der kom venskabslejre hver 4. år
på skift i landene med stor støtte fra
kommunerne.
Når man har været sammen på
nordisk ledertræf, tager man af sted
i forskellige uniformer, men ”man
er fra Hvidovre”. Der er et fantastisk samarbejde, og på det punkt er
Hvidovre speciel. Ved en festmiddag
i Finland byttede de unge ledere uniform og snakkede om, at Hvidovre
skulle have sin egen farve – rød.
Man følte sig som eet spejderkorps.

Der er ingen konkurrence mellem
at gå til spejder, gå til sport eller gå
til musik. At idrætten og spejderne
havde samme mål viste sig også i
det fælles ungdomsprojekt ”De unge
væk fra gaden”. Det har også været
tilfældet i Folkeoplysningsudvalget,
hvor ILJ i mange år har siddet som
den ene af to repræsentanter for
spejderne.
I 1988 fik ILJ Hvidovre kommunes
lederpris. Det var ”et klap på skulderen” til en aktiv spejderleder. ”Det
var en anerkendelse for det, man gik
og lavede, man var blevet set, og det
man lavede betød meget. Det gav et
ekstra pust – det holdt i mange år”
fortalte ILJ.
Spejderarbejdet i Hvidovre har været spændende og har været præget
af et godt kammeratskab på tværs af
generationer. ”Det er dejligt at føle,
at der stadig er brug for ”den gamle”, bemærker ILJ.

HUSK årets julemarked i
Avedørelejren d. 9. december.
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Pokalheltene fra 1980

Af Klaus Moe

Landspokalfinalen i maj 1980 er
Hvidovre IFs første og eneste. Til
gengæld indtog HIF Idrætsparken
(Nu Parken, red.) med manér og
vandt pokalen med en 5-3 sejr over
Lyngby for øjnene af 23.500 tilskuere.
Aldrig før eller senere er der scoret
så mange mål i ordinær spilletid i en
pokalfinale - og den regnes stadig
for en af de mest underholdende
finaler i Landspokalturneringens
historie.
- Det var bare over stok og sten,
husker Hvidovres højre back Finn
Johansen kampen 38 år senere (oktober 2018, red.).
- Sådan ville vores træner John Sinding ha’ det. Frem på banen. Offensivt spil. Og det ville Lyngby også.
Begge hold var teknisk gode, men vi
var fysisk stærkere - og derfor vandt
vi fortjent, siger han.
HIF var aldrig bagud. 2-2 ved pausen blev til 5-2 i 2. halvleg inden
Lyngby reducerede til sidst.
Den da 20-årige Finn Johansen havde debuteret to år før, da HIF rykkede op fra næstbedste række. Venstrebacken Steen Hansen fik debut i
1979, mens den lidt ældre Michael
Christensen havde fået debut i 1975.
Side 18
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Fælles for de tre er, at de aldrig
spillede for andre klubber end HIF.
Michael Christensen har klubrekorden med 408 kampe og blev iøvrigt
kåret til ‘Årets pokalfighter’ af de
tilstedeværende journalister.
Sidste mand i den bageste kæde var
anfører Sten Ziegler, der var kommet hjem til barndomsklubben efter
seks succesrige sæsoner hos Roda
Kerkrade i Holland. Han scorede kampens første mål - og blev i
sommerferien hentet til Ajax Amsterdam, der manglede en styrmand
bagude. Efter to sæsoner vendte han
endnu en gang tilbage til HIF, hvor
han sluttede sin karriere.
Målmand i den sæson var den rutinerede Curlei Nielsen, der oprindeligt kom fra Frem. Curlei Nielsen
døde den 17.Juni 2014.
HIFs midtbane var særdeles løbestærk. Günther Lindahl havde
allerede i Næstved vist, at han kunne
løbe solen sort. Henrik Jensen med
den sublime teknik, var kommet til
før sæsonen fra Vanløse. Men han
kunne også gå til stålet, som hans
søn Mike gør i dag for Rosenborg i
Norge.
Han skiftede siden til Brøndby og
har også trænet en lang række af
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landets bedste hold.
Årets overraskelse var Jørn Kirk.
Han havde været forbi HIF i begyndelsen af halvfjerdserne - og var
mest kendt som en målfarlig topscorertype med en formidabel springkraft.Træner John Sinding besluttede at omskole ham til en smart og
hårdtarbejdende midtbanespiller - og
det blev en succes.
Sidste mand på midten var den polske veteran Tadeusz Gapinski. Han
var bundrutineret, teknisk dygtig og
stadig hurtig på de første meter. Jørgen Jacobsen blev indskiftet i stedet
for Tadeusz i 81. minut.
Helt fremme havde HIF to store
drenge.
Poul Arne Andersen var havnet i
HIF, da han gik på politiskolen i
København. Han havde statur som
en engelsk tankcenterforward, men
havde også en fin teknik. Og så var
han stærk i luftdueller og nærkampe. Han vendte samme år tilbage
til Randers, hvor han fik en lang
karriere. Poul Arne Andersen blev
skiftet ud i 78. minut, og Jens Kurt
Pedersen kom på banen.
Michael Manniche var hentet i
Brønshøj før sæsonen. Også høj og
luftstærk, men endnu stærkere teknisk end sin angrebsmakker. Hans
to mål i 2. halvleg afgjorde kampen.
Siden fik han en fantastisk karriere i
Benfica, hvor han i den grad spillede

sig ind i de mange fans hjerter. Så
meget, at et fan-par opkaldte deres
søn efter ham - og knægten, Manniche, blev senere en stor portugisisk
landsholdsstjerne. Michael Manniche har stadig tæt tilknytning og
bliver taget varmt imod de mange
gange, han er til klubbens kampe i
løbet af sæsonen. Og så lavede han i
øvrigt også samme ‘nummer’ da han
sluttede karrieren i FC København.
Han spillede sig ind i tilhængernes
hjerter og hyldes stadig som en af
klubbens store.
John Sinding var en markant og populær træner/manager i tre perioder
i HIF. En lun mand med let til smil,
men også en fantastisk motivator,
husker Finn Johansen.
Michael Manniche gav ham dette
skudsmål i Politiken (1994): ‘John
kunne være både hyggelig og grov.
Han kunne motivere folk. Der er
mange skolelærere i dansk fodbold,
men ingen skal få mig til at sige, at
der er for mange. Min mentalitet er
bare mere til det, John Sinding står
for.’
Betalt fodbold var blevet tilladt i
1978, men ret professionelle var
klubberne nu ikke endnu.
- Jeg blev ikke rig af min kontrakt,
men jeg slap da for studiegæld. Den
havde bl.a. indbygget en bonus på ti
øre pr. tilskuer. Hvor meget de andre
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tjente, vidste vi ikke meget om, men
der gik da rygter om, at de senest
hentede, fik noget større beløb.
- Men om de ku’ leve af det alene, er
jeg ikke sikker på, siger Finn Johansen. Vi trænede to gange om ugen
og da der kom forslag om at øge til
tre, var vi ikke begejstrede. De fleste
havde jo heltidsjob og måske familie, husker han.
I 1. Division, som var datidens højeste række, klarede de to finalehold
sig kun hæderligt det år. HIF blev
nummer 10 og Lyngby nummer 11
ud af 16 hold.

Året efter sluttede HIF også lige
foran Lyngby. Men denne gang med
en førsteplads og dermed klubbens
tredje danmarksmesterskab, mens
Lyngby måtte nøjes med sølv.
SCORINGER:
1-0 Sten Ziegler (18.)
1-1 Flemming Hansen (23.)
2-1 Tadeusz Gapinski (30.)
2-2 Flemming Hansen (43.)
3-2 Michael Manniche (50.)
4-2 Michael Christensen (Str., 73.)
5-2 Michael Manniche (78.)
5-3 Max Petersen (80.)

HIF-pokalvindere 1980
Fra venstre stående: Holdleder Benny Krogh, Fysioterapeut Lene Abildtrup, Michael Manniche,
Finn Johansen, Michael Christensen (A), Günther Lindahl, Jørn Kirk, Tadeusz Gapinski,
træner John Sinding.
Siddende fra venstre: Curlei Nielsen, Steen Hansen, Sten Ziegler, Jens Kurt Pedersen,
Poul Arne Andersen, Henrik Jensen.
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Forstadsmuseets tur i Bredalsparken

Af Inge Steen

Mit navn er Inge Steen. Jeg har boet
i Bredalsparken i 56 år. Forstadsmuseet har anmodet mig om at skrive
lidt om turen i Bredalsparken.
Først lidt historie.
Bredalsparken er bygget på Bredalsgaardens jorde. En af ejerne var Johan Vilhelm de Neergaard. På trods
af at han kun ejede Bredalgaarden i
to år fra 1896 – 98, lagde han navn
til Neergaards Alle.
Ved årsskiftet 1900/1901 blev fem
tønder land skilt fra. De blev købt af
Lorry Feiberg – grundlæggeren af
forlystelsesetablissementet Lorry på
Frederiksberg. Den store hvide villa
– Hvidborg (som ligger lige udenfor
mit køkkenvindue), blev brugt som
landsted. Tænk, at Hvidovre har haft
et landsted. På den tilhørende jord
blev der dyrket grøntsager til brug i
restaurant Lorrys køkken.
De resterende jorde på Bredalsgaarden blev dyrket indtil 1948, hvor de
blev opkøbt af det nystiftede ”Hvidovre Almennyttige Boligselskab”.
Bredalsparken er tegnet af Arkitekt
Eske Kristensens tegnestue. Den er

en af Danmarks første parkbebyggelser, hvilket vi har stor glæde af,
når vi færdes i bebyggelsen og kan
følge årstidens skiften. På et tidspunkt fortalte en ældre beboer mig,
at han var flyttet ind i en park, men
flyttede nu ud af en skov. Så ikke
alle ser lige positivt på de smukke
træer.
Husene er bygget på traditionel vis i
gule sten, men enkelte elementer var
præfabrikerede.
Byggeriet er det første i Danmark,
hvor Eske Kristensen indførte en
standardetagehøjde på 2,80 m. I facaderne er der derfor for hver 2,80m
trukket en mursten frem, således at
man fra ydersiden kan se standardetagehøjden.
Da jeg flyttede ind i Bredalsparken i
1962, gik ejendomsfunktionærerne
rundt med en trillebør, kost og skovl.
Redskaberne er i dag udskiftet med
en enorm maskinpark.
For at varetage forskellige familiers behov er der mange forskellige
lejlighedstyper. Der findes mere end
100 lejlighedstyper. Der er 1500
boliger i Bredalsparken.
I 70|erne begyndte man etableringen
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af ungdomsboliger. Der forefindes
51 ungdomsboliger.
Da de første beboere flyttede ind
i Bredalsparken var de omgivet af
marker og mudder helt op til blokkene, og de var vidner til høsten,
som foregik om natten.
Bolignøden var stor på det pågældende tidspunkt. Så folk var ovenud
lykkelige for at kunne flytte ind i
nye moderne lejligheder med - efter
datidens normer moderne bekvemmeligheder - såsom centralvarme,
badeværelse og køkken med fliser
og koldt og varmt vand. Dejlige lyse
stuer med store vinduer, hvor lyset
bragede ind og solvendte altaner
ikke at forglemme. Yderligere var
der vaskerier, som hver bolig havde
adgang til en gang pr måned. De er
flere gange blevet renoveret og udskiftet med tidssvarende maskiner.
Bredalsparken stod fuldført i 1960.
Turen startede på butikstorvet, som
blev indviet i 1950. Det var indrettet, så det kunne dække en families
daglige indkøbsbehov. Kun 7 % af
beboerne havde bil på det pågældende tidspunkt.
Af fødevarebutikker kan nævnes
slagter, bager, grønthandler, ismejeri og fiskeforretninger. Derudover
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var der boghandler, isenkræmmer,
skotøj og mange andre. Kun slagter
og bager har overlevet tidens udskiftninger.
Derfra gik turen til den flotte oase
skråt overfor forretningerne på Neergaards Alle, hvor vi beundrede de
gamle smukke træer.
Videre forbi den store græsplæne,
der i mange år har været fodboldbane for bebyggelsen drenge og piger.
Den er nu blevet indskrænket, på
grund af mangel på parkeringspladser. Disse nye pladser er også fyldt
op, så man kan undre sig over, hvor
de biler har været parkeret tidligere.
Før plænen blev etableret som fodboldbane, stod den ofte under vand,
som mange andre plæner i Bredalsparken. Jeg husker, at jeg en vinter
med streng frost, bad nogle børn
løbe hjem og hente gulvspande.
Børnene dannede kæde med deres
spande, som jeg fyldte med vand fra
hanen i cykelkælderen. Vandet blev
hældt udover den i forvejen våde
plæne, og vupti havde vi en fin skøjtebane, så længe frosten stod på.
Vi passerede det nyrenoverede og
udvidede beboerhus. Der havde for
adskillige år siden været planer om
et kollektivhus med beboerhotel,
mødelokaler, restaurant mv. Men
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planerne strandede pga. økonomien,
der ville kræve huslejestigning.
Derefter kom turen til det lange hus
på Gurrevej – Slangen også kaldet
Svalegangen eller Den Kinesiske
mur. Det ville Eske Kristensen ikke
lægge navn til. Hans oprindelige
plan havde været rækkehuse, men
boligselskabet mente, man fik mere
for pengene ved at bygge højere
boliger.
Turen gik videre til Berners Vænge.
Her findes nok de største lejligheder
i bebyggelsen. Vi så de karakteristiske garager som blev bygget for-

skudte for at tilpasse sig det bestående byggeri, som menes at være
Danmarks dyreste garager, på det
tidspunkt de blev bygget.
Den afdøde unge digter Michael
Strunge boede en del af sit liv i Berners Vænge.
Der menes at 4. generation af de første beboere, nu bor i Bredalsparken,
hvilket må være et bevis på bebyggelsens fortræffeligheder.
Turen sluttede af med en forfriskning i den lune sommeraften.
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”Septembers himmel er så blå, dens
skyer lyser hvide” - Giesegaard
Af Annelise Wildenradt

Og himlen var blå, da vi mødtes
den 6. september 2018 til Byvandring på Giesegårdsvej og tog - med
udgangspunkt i Hvidovrevej 269
- på tur i såvel Giesegårdsvejs som
Hvidovres historie.
Jens Frederik Jørgensen havde
gennemsøgt diverse registre og
hjemmesider og fortalte undervejs
historier fra og om området, som
i tidernes morgen var beboet med
først gårde, siden lysthuse og nu
villaer.
I 1779, blev 23 af de 25 gårde i
Hvidovre Landsby ”udskiftet”. Ved
”udskiftningen” blev gårdene flyttet
væk fra landsbyen. Gårdens jord
blev samlet, og gården flyttet ud på
den tilhørende jord.
Gammelgård hed den gård, som
kom til at ligge, hvor nu Hvidovrevej 269 ligger, og som gennem
generationer var ejet af lokale landmænd. Siden blev gården overtaget
af proprietær Brusch fra Frederiksberg, og i 1908-09 udstykkedes
Gammelgårds jorder til parceller.
Den 11.06.1926 kunne man læse
i Hvidovre Avis om Gammelgård,
der brændte ned på trods af en stor
indsats for at slukke ilden, og det
gik hverken værre eller bedre, end
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at den daværende ejer, Lomholt,
sigtedes for brandstiftelse, idet det
samme var sket for ham to gange
før. Huset på Hvidovrevej 269 er
bygget i 1923 og står der endnu.
Snuppy, som er nabo, husede frem
til 1970’erne en blomsterhandler.
Hvidovrevej 261, som er der, hvor
Café Victoria ligger, var i 1927
et bindingsværkshus, og der blev
siden bygget en bazarbygning med
kiosk og konfekture/kolonialhandel. Efterfølgende etablerede Shell
et benzinanlæg med vagtstue til
tankpasseren, og endnu senere fik
”7-9-13-bilen” holdeplads her. Bagved lå et blikkenslagerværksted.
Hvidovre Lokalhistorisk Selskab
og Forstadsmuseet er aktuelt i gang
med en kortlægning af butikker på
Hvidovrevej, og ifølge JFJ har der
på Hvidovrevej ligget over 500 forskellige butikker.
Den katolske kirke, Sankt Nikolaj
Kirke, som reelt har adresse på Strøbyvej 1, er opført i 1960 af arkitekten Johan Otto von Spreckelsen,
som i parentes bemærket også har
bygget Menneskehedens Triumfbue
eller Grande Arche i bydelen La
Défense i Paris. Her skal man lægge
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I 1923 byggede sergent A. B. V. Andersen, Valby et imponerende
hus på ejendommen Risbjergvej 9.
Foto: Jens Frederik Jørgensen

mærke til, at arkitekten har valgt
at bygge kirken, så den ”passer” til
byggestilen i boligselskabet Bredalsparken, som ligger umiddelbart
overfor på Hvidovrevej. Der var på
et tidspunkt forslag om at bygge en
grillbar i en træbygning, hvor Victoria nu ligger, men det blev forkastet,
angiveligt af hensyn til kirken.
Jens Frederik Jørgensen havde fået

1896-98.
Og så tog vi fat på Giesegårdsvej,
som man skulle tro, skulle have
heddet Gammelgårdsvej efter den
nærliggende gård. Men dette navn
havde en vej i Herlev allerede, så
man var nødt til at finde noget andet,
og det blev Giesegårdsvej. Mange
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fortalt en episode
om præsten i Sankt
Nikolaj Kirke,
(Zdunek) Historien
lyder, at en mand
en aften opsøgte
præsten og bad om
penge. Da præsten
spurgte, hvad de
skulle bruges til,
var svaret, at de
skulle bruges til
en genstand på
Snuppy. Manden
fik pengene, for
som præsten sagde
”Enhver har brug
for et fællesskab,
og mandens fællesskab var på Snuppy”.
Om Neergårds
Alle, der skærer
igennem Bredalsparken fortaltes, at
den har navn efter
Johan Vilhelm de
Neergård, der ejede
Bredahlsgården
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Gemt i en frodig have på Giesegårdsvej 29 ligger i dag et af de få tilbageværende
lysthuse fra Risbjergkvarterets begyndelse.
Foto: Grethe Pontoppidan

af vejene i kvarteret har navne efter
steder i Syd- og Midtsjælland.
Vi bevægede os nu op af Giesegårdsvej og fik undervejs fortalt
om de forskellige huses baggrund,
hvoraf flere er bygget af en lokal
arkitekt, Vennike, som samtidig var
bygningsinspektør i Hvidovre Kommune, og dermed havde mulighed
for at tilgodese såvel kommunens
som egne interesser!
Bygningsstilen ”bungalow”, der
oprindeligt stammer fra Bengalen,
heraf navnet, findes også på Giesegårdsvej. Dvs en firkantet bolig med
en traditionel opdeling i kvadrater
og somme tider med kælder. Et af
disse huse (Nr. 5) fra 1935 - er tegnet af modelsnedker E. M.Carlsen,
som har tegnet mange bungalows i
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Hvidovre og også tegnede sit eget
hus, som ligger på Ulfsborgvej 9 her
i Hvidovre.
En andet hus (Nr. 7) fra 1911 er
et eksempel på huse, man fik lov
at bygge til lysthus, dog ikke med
skorsten, kloset, ildsted og natophold., da man ikke ønskede at folk
flyttede ind permanent. Det beboelseshus, der blev bygget i 1926 og
senere udvidet, er nu bedømt bevaringsværdigt af kommunen.
På to naboparceller (Nr. 11+13) har
der tidligere været Carlsberg-øldepot, bestyret af Wagn Raabjerg
Svendsen, som senere blev depotbestyrer for Faxe Bryggeri.
Husene i krydset Idrætsvej/Giesegårdsvej er – til forskel fra nabohusene – store, næsten palæ-agtige
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huse. I et af dem bor Georg, som
er 106 år gammel og dermed Danmarks 2. ældste mand.
Den første grundejerforening hed
”Gammelgård Grundejerforening”
og blev etableret i 1921. I 1935 blev
en del udskilt til ”Giesegård Grundejerforening”, og så er det gået slag i
slag med udviklingen
* 1926 navneskift fra Mågevej til
Giesegårdsvej
* 1926 kloakering og i 1928 blev
grusvejen repareret, og der kom
en vejlampe
* 1937 med trykvand der gjorde det
muligt at installere vandskyllende
toiletter
* 1939 skulle Giesegårdsvej have
været en kommunal vej, men blev
det først i 1957.
Blikkenslager Lohmanns kolonihavehus er et helt specielt hus, som det
er værd at læse mere om. Det kan
man på https://forstadsmuseet.dk/historien-om/lohmanns-lysthus/. Vi fik
lov at komme ind i haven og komme
tæt på det oprindelige lysthus fra
1917, og vi fik ovenikøbet en beretning fra en deltager, som havde boet
i huset i mange år.
JFJ havde mange, små fortællinger
om de tidligere og nuværende beboere på Giesegårdsvej, og var han i

bekneb for data, viste der sig at være
flere at de fremmødte, der kunne
supplere, ligesom der var flere såvel
nuværende som tidligere beboere på
vejen
Vi kom til Risbjergvej med den
imponerende blodbøg på hjørnet af
Brostykkevej og Risbjergvej. Bøgen
er en rest fra gartneriet, Brassica,
der strakte sig fra Brostykkevej til
Lellinge Alle, og blev solgt til Hvidovre Kommune i 1950 for at give
plads til Risbjergskolen og rækkehusene på Risbro. Blodbøgen, der er
fra ca. 1913, er 18 meter høj og 4,4
med i diameter i omkreds.
På Risbjergvej blev vi præsenteret
for en Lov-garage, som en tømrermester fra Lov, syd for Næstved,
havde som speciale i 2 udgaver - en
lav og en lidt højere. Garagetypen
findes mindst 4 steder i Hvidovre.
Rundvisningen sluttede ved Risbjergskolen, Hvidovres 4. skole,
hvor vi sagde farvel og tak – specielt
til Jens Frederik Jørgensen for at
skabe hyggeligt samvær og en historisk tur gennem Giesegårdsvej.
Hvem skulle have troet, at sådan
en lille vej kunne afstedkomme så
megen historie.

Nyttige hjemmesider:
Det elektroniske byggesagsarkiv – www.weblager.dk Søg på adresser i Hvidovre.
Vejnavne i Hvidovre – www.forstadsmuseet.dk. Søg på: Historien -bag-vejnavnet
Lohmanns lysthus - https://forstadsmuseet.dk/historien-om/lohmanns-lysthus/
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Filmklubbens 45 års jubilæum

Af: Poul Dudder Larsen

Uddrag fra jubilæumstalen
Hvidovre
Filmklub
havde stiftende
generalforsamling den 24.
maj 1973, men
allerede i 1970
havde Hvidovre Kommunes
Poul Dudder Larsen
bibliotek søgt
om optagelse i Sammenslutningen
af Danske Filmklubber for at arrangere gratis filmforevisning af dokumentar og kunstneriske kortfilm.
Tilladelsen kom i 1971, men der
måtte ikke være tale om underholdningsfilm eller handlings-film
I 1973 fik kommunen en orientering
om, at der var sket nogle vedtægtsændringer i Sammenslutningen, så
der fremover skulle være tale om
en privat forening, hvor der skulle
betales årskontingent, og der skulle
betales billet til den enkle forestilling. Man kunne ikke fortsætte med
et gratis princip. Derfor kunne biblioteket ikke fortsætte som filmklub,
men man blev enige om at starte en
filmklub i Hvidovre.
Ved starten af Hvidovre Filmklub
blev det besluttet, at årskontingentet
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skulle være 10 kr. (unge under uddannelse indtil 25 år og pensionister
5 kr.)
Billetpriser 4/2kr. Årskontingentet
blev i 1979 forhøjet til 15 kr.
10 kr. = 64 kr. 4 kr. = 26 kr.
Den første film, der blev vist den
26. november 1973 var Balladen om
Carl-Henning.
Der var 2 forestillinger om mandagen kl.18.00 og kl.20.15, 1 forestilling om tirsdagen og 1 søndagsforestilling om måneden. I 1977 var
gennemsnitsbesøget om mandagen
500 (2 forestillinger), om tirsdagen
115 og om søndagen 80. Der var
store problemer om mandagen, når
1. hold rykkede ud og andet hold var
på vej ind. Det var derfor nødvendigt at åbne indgange og udgange
ved hjælp af snor.
Der har været et par begivenheder,
hvor filmklubben har gjort noget
helt usædvanligt: I første halvår af
1975 fik arbejdsløse medlemmer
gratis adgang til forestillingerne
mod forevisning af kontrolkort.
I 1976 var der indsamling til Flygtning 76, og bestyrelsen besluttede,
at entreindtægten fra Filmen Per,
der blev vist den 1. november 1976
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skulle doneres til flygtning 76.
I 1980 stoppede forestillingen om
tirsdagen, da salen skulle bruges til
andet formål, og søndagsforestillingen var tidligere stoppet. Fra sæson
84/85 var der kun 1 forestilling om
mandagen, som vi kender i dag.
Bestyrelsen havde i 1973 kalkuleret
med omkring 200 medlemmer. 100
til fuld pris, pensionister og unge
100. I sæsonen 73/74 blev der indmeldt 1096 medlemmer heraf 266
unge, 189 pensionister, 541 fuldt betalende og 100 fra ungdomsskolen.
I Hvidovre Avis stod der den 3. december 1973, at Hvidovre Filmklub
er en af landets største filmklubber,
og den vil vokse yderligere, og heri
fik de ret.
I sæsonen 73/74 var der ca. 300 i
gennemsnit til forestillingerne. Det
største antal til Krudt og Klunker
(525) og det laveste antal Kære
John (153). Denne film blev vist
den 17. december, og i formandens
beretning stod, at det lave antal nok
skyldes juletravlhed og bagning.
Bestyrelsen arbejdede ihærdigt på at
hverve flere medlemmer ved opslag
i Hvidovres Rutebiler, annoncer i
Hvidovre Avis. Det gav gode resultater, men blev senere mere eller

mindre forbudt. Den lokale biograf
havde klaget.
Den 25. november 1974 spillede
filmklubben: Vi er alle sammen tossede, og der var 987 til de 2 forestillinger om mandagen (sikke et mas
med at komme ind og ud) 50 gik
forgæves, og man kunne melde ud,
at alt er udsolgt, og salen er fyldt op.
På grund af den store tilstrømning
besluttede bestyrelsen at ansætte 3
unge som kontrollører. De fik en løn
på 25 kr. pr. gang.
Medlemsantallet har været svingende i de første år.
Ifølge tidligere referater var antallet
af medlemmer:
1975: 1939
1977: 2644 (hvor vi toppede), hvis
ellers tallet er rigtigt.
1979: 1600 Der må være nogle ungdomsskoler, der er faldet fra.
1982: 1144 Gennem 80’erne faldt
antallet.
1990: 369
I dag: 358
Vi har gennem de senere år ligget
lige under 400 medlemmer, og vi
ville gerne have et gennemsnitligt
besøg på omkring 100, men desværre ligger det lidt under.
Der er mange andre tilbud, der tæller, og det kan vi slet ikke forstå.
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Strandmarkskirken har jubilæum i 2018

Af Gitte Jakobsen

Strandmarkskirken blev indviet
17.marts 1968
Strandmarks sogn blev udskilt fra
Hvidovre sogn 10.marts 1948, og
30. januar 1949 kunne biskop Fuglsang-Damgaard indvie den midlertidige trækirke.
Trækirken havde fra marts 1947
fungeret som såkaldt barakkirke for
tyske flygtninge i Dragør. Barakkirken lå sammen med ca. 100 andre
barakker i en lejr for tyske flygt-

ninge syd for Kirkevej og øst for
Dragør Lund. I lejren var der en del
tyske barakker opført i 1944, men
de fleste var nyindkøbte svenske
barakker opført i 1946, og havde en
størrelse af 205 m2. Der var på et
tidspunkt 1600 flygtninge i lejren,
som blev nedlagt i 1947, da flygtningene blev overflyttet til andre lejre
eller rejste hjem.
Kirkebygningen (barak.nr.40), en
205 m2 stor svensk træbarak, blev

På billedet ses både den gamle og den nye Strandmarkskirke. Fotograf: Ukendt
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købt af Hvidovre Kirkes Bygningskomite i slutningen af 1947.
Forhandleren for Komiteen havde
12.000 kr. med, men barakken blev
solgt for 6.000 uden forhandling.
I Hvidovre var pengeindsamlingen
til den nye kirke allerede startet i i
1937. på foranledning af den nye
lokale hjælpepræst Stigvad, som dog
i 1944 havde haft armene langt nede
i kassen, og de 22.000, som i 1944
var indsamlet, var væk. Beløbet
svarer til ½ mil. I dag.
30. januar 1949 kunne biskop Fuglsang-Damgård indvie den midlertidige kirke på Strandmarksvej, hvor
en del af inventaret fra Dragør blev
genanvendt, dog blev alterkors,
bægre og lignende nyindkøbt.

17.marts 1968 indviede man så den
nye Strandmarkskirke, hvor man
havde tilpasset byggeriet, så den
gamle trækirke kunne anvendes så
længe som muligt.
Trækirken, der i 19 år havde fungeret som midlertidig kirke i Strandmarks sogn, blev savet i 3 stykker
og kørt til Hvidovre Strandvej, hvor
den blev samlet igen og brugt som
spejderhytte. Den nedbrændte i
2001, da ubudne gæster brød ind.
Strandmarkskirkens historie kan
læses i Hvidovre Lokalhistoriske
Selskabs blad nr. 3 2008
Skrevet på baggrund af artiklen
”Har der været 3 kirker i Dragør”
i bladet Dragør Nyheder 29.marts
2018 af Dines Bogø

DENGANG OG NU - butikslivet på Hvidovrevej
gennem tiderne.
Forretningslivet i Hvidovre har forandret sig en del gennem årene. Vores indkøbsbehov
ændrer sig. Butikker kommer og går.
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og Forstadsmuseet har været på opdagelse i arkivmaterialet og fundet frem til lidt over 1000
butikker, som, gennem tiderne, har ligget
på Hvidovrevej mellem kommunegrænsen
mod Rødovre og til Brostykkevej.
Fra den 3. januar 2019 kl. 14:00 til og
med den 10. januar kan du se en udstilling med det historiske materiale på
Hovedbiblioteket.
Har du fotografier eller andet materiale,
som kan belyse forretningslivet på HvidovFiskeforretningen er Frydenlund Hansens
revej, vil Forstadsmuseet meget gerne låne
Hvidovrevej 221 foto fra 1957
det og kopiere det til vores lokalhistoriske
arkiv.
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Jette Jan

Frank Gudmann

19. september 2018

Kl. 19.04 entrede Anja Olsen fra
Forstadsmuseet talerstolen og bød
velkommen. Hun introducerede den
fine model af Jette Jan med en anekdote om, hvorledes en ”tilfældig”
person var dukket op på museet og
havde efterladt den. Derefter fortalte
hun lidt om baggrunden for aftenen
og det forventede forløb.
Men vi rykker lige lidt tilbage i

tiden. På et tidspunkt i det tidlige
forår fik et medlem af arrangementsudvalget en idé: ”Er der nogle af jer,
der kan huske Jette Jan – altså det
skib, som kommunen havde som en
af lejrskolerne i 70’erne? - - Der må
da være en del personer, som har
været deltagere og måske har lyst
til at mødes og mindes.” Ideen blev
godkendt samt datosat, og perioder
i foråret blev brugt til at annoncere
aftenen, såvel mundtligt som skriftligt plus en plakat ved et af arrange-

I Rydultowyværelset (det tidligere ”Strandmarksværelse”) på 3. sal på Rådhuset
hænger stadig et maleri af Jette Jan-skibet.
Foto: Jørgen Snedled
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menterne ved rådhuset. Der indkom
at antal fotos, som vi måtte benytte,
og medarbejdere på Forstadsmuseet
samt i HLS-bestyrelsen fik sat lidt
skik på dem til brug elektronisk.
Om aftenen i Medborgerhusets
”Kometen” dukkede et pænt antal
mennesker op. Der var tidligere
lærere, enkelte forældre og mange nu midaldrende, men dengang
14-16-årige ”gaster”. Nogle kom
alene, andre i smågrupper, og man
hørte flere gange ” – hvad Søren,
kommer du også?” eller ”Hvordan går det egentlig med dig nu?”.
Samtalen forløb snart flydende, og
der blev fremvist/ udvekslet mange
fotos med ordene ”Kan du huske
- - ”? Flere flyttede rundt fra bord

til bord samt kiggede nærmere på
skærmen, hvor de klargjorte billeder
flimrede genkendeligt af sted i flere
sekvenser.
Men så blev der pludselig lidt stilhed. En ny person var ankommet, og
flere af de tilstedeværende mente, at
de måske havde set vedkommende
før. Navnet viste sig at være Carsten
Høj; han er søn af den nu afdøde,
mangeårige skibsfører på Jette Jan
og havde dengang ofte været med på
turene.
Summa summarum: Forløbet blev
som håbet/forventet, og en del af
de medbragte fotos kan iflg. aftaler
med museet lånes og kopieres. En
god aften!
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Victor Johansen - Den lille Johannes
Larsen i Hvidovre

Af: Poul Sverrild

Med Danmark begyndte udviklingen til moderne industrisamfund i
løbet af anden halvdel af 1800-tallet.
Byernes mellemlag begyndte at
vokse, og der blev på den ene side et
fritidsoverskud til andet end at sikre
overlevelse og på den anden side
blev der et større marked for kunstneriske frembringelser.

bare i den, som eftertiden har fundet
logisk fordi den har læst historien
baglæns.
Der var en tid, mellem 1900 og
1930, hvor udviklingen i Hvidovre
kunne have taget en anden drejning,
og hvor Hvidovre blev hjemsted for
både mere og mindre kendte kunstnere. Én af dem var Victor Johansen.

Det medførte en demokratisering af
kunsten i betydningen at bredere lag
i befolkningen kunne få mulighed
for at arbejde seriøst med kunstneriske frembringelser. Undersøgelser
i den almindelige historie i det, der
blev til arbejderforstaden Hvidovre,
har vist, at lokaliteten grundlæggende aldrig havde indgået i skiftende
tiders kunstneriske scener. Her
boede ikke kunstnere, og Hvidovre
var ikke motiv for hverken litteratur
eller billedende kunst.

Victor Johansen flyttede til Hvidovre i 1924. Her slog han sig ned i
en villalejlighed på Strandvangsvej
i første parket til den strandkant,
der leverede så stor en del af hans
motivverden.
Det Hvidovre, han flyttede til, var
endnu overvejende et sommerland, hvor udstykningerne lå spredt
mellem landbrugsarealer, og hvor
kystens fuglefyldte rørskove fortsat
var upåvirket af inddæmninger.

Men i den periurbane fase - overgangsfasen mellem landbokultur og
forstadskultur, begyndte man at støde på kunstnere og kunstværker. Det
var en fase, hvor meget endnu var i
og på spil. Udviklingen i Hvidovre
kunne gå i flere retninger og ikke

Victor Johansen voksede op i den
naturskønne egn ved Buerup på
Vestsjælland som søn af en malermester og tegner. Med den baggrund
var en kunstnerisk tilgang til livet
ikke så fjern.
Med afsæt i malerlære på hjemeg-
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nen kom han på Kunstakademiet i
København, hvor han fulgte undervisning i en årrække før udbruddet
af Den første Verdenskrig.
Kunstnerens vej til anerkendelsen
og køberen går gennem udstillinger,
og det gjaldt naturligvis også Victor
Johansen. Han udstillede tidligt med
Unge Kunstneres Forbund og fra
1921 på Charlottenborgs efterårsog forårsudstillinger. Hertil kom en
række separatudstillinger.
Ved siden af udstillingsindsatsen
illustrerede han både bøger, tidsskrifter. Dagblade som Berlingske
og Kristeligt Dagblad bragte mange
af hans tegninger, og disse to illustrationer er hentet fra Kristeligt
Dagblad.
Dertil kom tegninger i lokale Hvidovre-blade som Parcellisten, men
denne del af hans produktion har
Forstadsmuseet ikke overblik over.
‘Victor Johansen var først og fremmest kendt som fuglemaler og blev
ofte sammenlignet med den fynske
maler Johannes Larsen. Men Victor
Johansen malede i en mere stilfærdig stil, med en blid og dæmpet
farveholdning.’
Weilbachs Kunstnerleksikon
Den akademiuddannede maler, Victor Johansen, bestod efterfølgende
Statens Tegnelærerkursus og blev

ansat som tegnelærer i Københavns
Kommune. Her var han først vikar
på Vognmands-markens skole, og
fra 1923 blev han fastansat på Randersgades Skole.
Victor Johansen modtog aldrig
stipendier eller udmærkelser for
sin kunstneriske virksomhed, og så
vidt vides er han kun repræsenteret på Esbjerg Kunstmuseum. Men
den samtidige presse var som oftest
rosende:
‘De samme Superlativer (storslået
og dramatisk) kan anvendes om den
anden store Kender af vores Fauna, Victor Johansen, som fra sine
mangeårige Besøg paa Læsø og sit
eget Domæne, Engene ved Hvidovre Strand, kender Fuglene og deres
Liv, men ogsaa er trængt dybt ind i
Naturens Skønhed og Storhed …’
Bornholms Avis 1938
Forstadsmuseets samlinger rummer
omkring 300 akvareller fra Victor
Johansens hånd, deriblandt enkelte
fra studierejser han foretog i tiden
op mod Den første Verdenskrig,
hvor en længere rejse bragte ham til
Tyskland, Frankrig og Schweiz. Der
er også nogle fra Norge og Gotland,
hvortil han foretog flere rejser i
mellemkrigstiden. Men i øvrigt blev
motivkredsen først og fremmest
fundet på lokaliteter som Læsø,
Christiansø, Saltholm og naturligvis
hans elskede Avedøre Holme.
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disede lys kan give mindelser om
det knap 10 år senere delmotiv på
maleriet i Byrådssalen på Hvidovre Rådhus, hvor historien om ‘den
grimme ælling’ lægges ind som et
yderligere lag.
Motivet kunne fint være hentet i
Kalveboderne.
Svaner i aften- eller morgensol.

Svaner i aften- eller morgensol.
Akvarel 1946
Motivet kan læses ind i Befrielses-begejstringen, hvor svanerne
som nordisk/skandinavisk symbol
nu er klar til at gå på vingerne. Det

Selvportræt

Eksotiske fugle i Berlins Zoologiske Have
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Eksotiske fugle i Berlins Zoologiske Have, Akvarel 1912.
Akvarelskitsen er fra Victor Johansens store udlandsrejse før 1. verdenskrig. Rejsen gik over Tyskland,
Böhmen, Schweitz og Frankrig.
Forstadsmuseet har flere motiver fra
hans senere mange rejser til Sverige
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og Norge i Mellem- og Efterkrigstiden, men hans store rejse er kun
sparsomt repræsenteret i museets
samling.

midt i arbejdet i sit værksted i landsbyen på Vestsjælland. Det sprossede
vindue antyder tid og sted, og de
brunlige nuancer understreger hverdagssituationen. Billedet antyder
Selvportræt, olie u.å. (se side 36)
Victor Johansens potentialer, hvis
En ung Victor Johansen iført kittel
ikke det var fuglene og husdyrene,
og butterfly spejler sig sidevendt i sit der var kommet til at definere hans
motiv. Det er den seriøse maler, der
præsenterer sig selv på en baggrund
af tre billeder med antydede motiver, hvoraf det ene er et portræt, det
andet et formentlig norsk landskab,
og det tredie billedes motivkreds
kan ikke identificeres. Det er altså
ikke ‘fuglemaleren’ Victor Johansen,
der ser sig selv. I forgrunden antyder
vandkaraffel og glas, at det ikke er
et boheme-agtigt kunstnermiljø, han
Strandvangsvej nr. 49
befandt sig i.
profil.

Arbejdsportræt af hans broder ved drejebænken,

Arbejdsportræt af hans broder
ved drejebænken, akvarel u.å.
Den halvt rygvendte broder (NN) er

Strandvangsvej nr. 49, akvarel
1934.
Her boede kunstneren til leje på første sal fra 1924 til hans død i 1967.
Det er ét af de få motiver, hvor den
forstad, der var ramme om hans liv
i 43 år, kommer til syne. Den - for
Hvidovre - ret store villa rummede
ud over Victor Johansens bolig i
mange år en advokatpraksis og yderligere en bolig.
Han flyttede ind, da han for længst
var anerkendt som talentfuld maler
og var profileret som fuglemaler, og
efter at han havde fået sin blivende
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tilknytning til det almindelige arbejdsmarked og dermed en fast indkomst. Det gav ham mulighed for at
benytte de lange skolesommerferier
til at dyrke maleriet.
Husets beliggenhed var ideel i
forhold til det lokale fugleliv. Det
lå - og ligger - i første række til det
farvand, der endnu gennem hele
Mellemkrigstiden var ét af Skandinaviens vigtigste rasteområder for
trækkende gæs, ænder og vadefugle.
Her fulgte han gennem årtierne
naturens tilbagegang og markerede sig også i forsøgene på at sikre
naturværdierne gennem fredning.
Det, han engagerede sig i lokalt, var
naturen. Han blev ikke i løbet af

Zeppeliner, akvarel

det lille halve århundrede på nogen
måde en synlig del af lokalsamfundet.
Zeppeliner, akvarel 14.5.1931.
Victor Johansens forårstur til Saltholm blev anledning til det eneste
‘journalistiske’ arbejde vi kender fra
hans hånd. Der er således ikke grund
til at antage, at han befandt sig på
Saltholm for andet end at male fuglemotiver.
Men det overflyvende gigantiske
kun tre år gamle luftskib ‘Graf Zeppelin’, som blev modtaget i københavnsk luftrum af en gruppe danske
fly, blev for fristende. Det 236 meter
lange luftskibs besøg over København var anledning til en uovertruffen mediedækning. Statsradiofonien
transmitterede for eksempel løbende
under besøget.
Akvarellens gengivelse af flyene,
der modtog luftskibet, viser Victor
Johansens behov for at gengive en
virkelighed. Antallet af fly på akvarellen matcher det antal, den samtidige presse beretter om.

Forstadsmuseet afholdt en større udstilling af hans
kunst på Hvidovre Hovedbibliotek i foråret 2018, og

nogle af hans akvareller kan aktuelt ses på
Rytterskolen.
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Hvad skete der for 25 år siden i 1993

Af Gitte Jakobsen

Januar
6.januar:Udsalg i Hjortfeldt sko:
Ambrè Herresko nedsat fra 299,- til
229,Nytårskoncert i Medborgersalen
med Virgin Soil ( Doors sange)
Dagcenteret Spurvegården har 20
års fødselsdag og der afholdes reception
Man kan gå til Fitness i Hvidovre
Stationscenter
13. Januar. Borgmester Inge Larsen
stopper af helbredsmæssige årsager
4 Irmabutikker lukker. Den ene bliver til Superbrugsen
Netto i spurvegården lukker og bliver omdannet til ældreboliger
20.januar Britta Christensen konstitueres som Borgmester.
Orkan med stormstyrke raserer
tagene på de nyrenoverede huse på
Strandhavevej
I Kvickly er dagens ret: Mandag:
Kylling Amerika med ris Tirsdag
Kalvesteg med grøntsager
Ros til egnsspillet: Rødder, Rak og
Reformister
Inge Larsen forlader byrådet. Flemming Barasinski overtager hendes
plads
Avedøre Rideskole lukkes. Man
planlægger boliger i stedet.
Villa/ kædevilla 151m2, Allingvej

kan købes for 685.000
AOF tilbyder kursus i tekstbehandling, DOS og PC grundkursus
Februar
Afskedsreception for Inge Larsen
Sjællandsmesterskaber i boksning i
Dansborghallen 6.-7. februar
Avedøres Lilleputter i pigehåndbold
går fra sejr til sejr
Artikel om Robert Jacobsen, kunstneren, der boede på Strandholms
allé i en periode
Vindmølleparken indviet ved Avedøre Kloakværk
Skal tennismotionisterne have fortrin frem for børn og unge ved de
nye baner og i den nye hal?
Hvidovre Ishockey kommer i Eliteserien.
Hvidovre kirke i pomp og pragt.
Genindviet efter ½ års lukning. Restaureret for 5 mill.
Nyhed: Commodore Amiga 1200
pris: 3995,- skærm 2495,Borgmesterkandidater: Skal det
være Britta eller Hans Jørgen Lumbye? Det bliver Britta Christensen
Stor pokalkamp mellem HIF og FC
København på Hvidovre stadion
Klatrevæg i vandtårnet. Produktionsskolen står for projektet
Fitness eller aerobic: 995,- for 3
måneder i Fitness
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Der lægges nye planer for Hvidovre
Torv
Marts
Tarta brødfabrikken stopper produktionen 20.marts. De ansatte tilbydes
job i Jylland
Avedøreværket afsalter 280.000m3
havvand, der dog ikke skal bruges
til drikkevand, men til andre formål.
Man sparer hermed 1mill. liter rent
drikkevand
April
Får udsættes på strandengen. 10
moderfår og 10 lam. Kommer fra
Grantoftegård
Musikskolen får bestyrelse
Selskabslokalerne i Friheden lukkes
på grund af underskud
Rideskolen i Avedøre reddet. Der laves en midlertidig rideskole og den
tilføres 1 ½ mill. Fra kommunen
Ny liste til kommunevalget: Medborgerlisten med bl.a. Herluf Rasmussen
Maj
Der kommer Netto ved Frihedens
station i den tidligere Frederiksberg
Sparekasse
Optøjer: Optøjer ved privat punkfest
i villakvarter. Politiet griber ind med
hunde.
Udstilling af solvarmeceller hos
firmaet Knud Larsen
19.maj Valgresultatet til EF- afstemningen i Hvidovre:
19126 stemte Nej
14894 stemte Ja
Side 40

Bladet-2018 nr 4 - LaserTryk.indd 40

Biblioteket har søndagsåbent 1. søndag i hver måned
HIF fodbold kommer i 2. division
øst
Juni
Ledighedsprocenten er steget fra
10,4% til 11,4% på et år
Invitation til Borgermøde om pladsen ved Hvidovre Rådhus
B&W Mann flytter efter 10 år på
Avedøre Holme.
Planer om at giftgrunden på Vojensvej bebygges med Almennyttige
boliger
Juli
Kulturdirektøren går af efter kritik
Dreng sprængte hånd i stykker, da
hjemmelavet bombe eksploderede
Reklame: Din bager er gået på frostNiels Anker Centerbageriet
Gratis sommerferieaktiviteter i AFC
bl.a. Mooncar
Avedøre Skoles Forældreforening
drænet for 127.000. Kassereren
sigtet
Ufaglærte kan gå i voksenlære på
Landtransportskolen på Avedøre
Holme.
Bents Bageri sælger sommerflutes
for kun 10,Reklame: Kims Corner sælger
videokameraer for 6995,Byggeren, Hvidovregade har 25 års
jubilæum.
Caféen Under Uret er til salg
100 års fødselsdag Maria Hellberg,
Vojensvej
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Fodboldkamp. HIF mod Queens
Park Rangers på Hvidovre Stadion.
billetpris 40,-/voksen
På et ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 25.juli beslutter
et flertal at støtte op om borgmester
Britta Christensens initiativ om
flygtningestop i almennyttige boliger, også selv om det kan koste
kommunalbestyrelsesmedlemmerne
dagbøder.
Boldklubben Friheden afholder for
10.år i træk kræmmermarkedet ved
Brøndby Havn
August
Hvidovre Teaterforening 25 års
jubilæum
Topdommer i fodbold Peter Mikkelsen bliver viceinspektør på Engstrandskolen
Folk og Fæ holder arrangement i
Risbjergkvarteret med underholdning af bl.a. Erik Grip
Udstilling til ære for 29.august 1943
på Holmegårdens bibliotek
Frihedens Idrætscenter vil tilbyde
Vandaerobic og Isdisco
September
Rebæk Søpark butikscenter måske
på tvangsauktion
Risbjerg skole 40 års fødselsdag
Rytterskoledagen: Underholdning
fra Rødder, Rak og Reformister, og
der leges gamle lege.
Enormt regnskyl medførte, at Avedøre Havnevej blev afspærret
. Ved Hvidovre Open blev der fanget

en havørred på 4,08 kg
Holmegårdens Gymnastik og
Idrætsforening havde 50 års jubilæum. De har bl.a. motionsgymnastik
og badminton
Hvidovres Helge – Helge Ove
Jensen fejrede 50års fødselsdag ved
reception på Risbjerggård
Kommunal konference om, hvor
mange skraldespande hvert hjem
skal have. Måske allerede plan om
affaldssortering
Oktober
Kajakroerne kommer i klemme ved
fredningen af Kalveboderne
Amtsgården i Glostrup indviet.
Falck stationen ved Avedøre Havnevej indviet
Ny kommunaldirektør udnævnt.
Jens Frederik Jørgensen
Problemer med giftgrund på Strandholms Alle. Familien i klemme.
Valgkampen til kommunevalget er
startet
November
AKB overtager Stationsbyen
Hvidovrevej 156-158 renoveret.” Et
butiksstrøg er sprunget ud.”
Valgreklame: Giv Britta en god
udsigt. (Se ill. næste side)
HIF fodbold i 1. division
Valget gav fremgang for S og V.
Britta Christensen fik et stort antal
personlige stemmer
Arne Bech (A) viceborgmester
Hans Jørgen Lundby (A) Formand
Teknik –og miljø
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Valg annonce fra Hvidovre Avis
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Helle Adelborg i byrådet
Film om Jens Kristensen vises på
Rytterskolen ved Åbent Hus hos
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
December
Det frie skolevalg afsluttes
I Bibliotekscafeèn koster dagens ret
30,- : Der serveres i løbet af ugen
bl.a. Indbagt mørsej, boller i karry
med ris, lammeryg med ris
Det mandlige curlinghold vinder
sølv ved EM. Mændene håber på en
ny curlinghal
Invitation til Nytårsfest for de ældre med Anni og Dario
Genbrug juletræet. Aflever det og få
flis i stedet
Artikel om Bertil Budtz Müller der
i 1940 fik besøg af Ernest Hemmingway.
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Familien Danmark på Hjul – Årets Bil 1969-2019
Tag med en tur ned ad Memory Lane og genoplev dine minder
bag rattet eller på bagsædet af en Fiat 127, en Ford Sierra, en
Opel Kadett eller en af de mange andre herlige biler, der er blevet kåret som Årets Bil i Danmark de seneste 50 år.
Forstadsmuseet i Hvidovre og Viborg Museum har i samarbejde skabt udstillingen Familien Danmark på Hjul – Årets
Bil 1969-2019, der vises i Avedørelejren i Hvidovre fra d.
24. januar. Her kan du opleve alle vinderbilerne i en flot og
spændende scenografi, der krydret med historiske fotos, film
og medrivende aktiviteter formidler fem årtiers dansk kulturhistorie.
De seneste 50 års kårede biler vidner nemlig ikke alene om en gennemgribende teknologi- og designudvikling, de er også et spejl af et samfund i rivende forandring og et minde
over danskernes familieliv de sidste 50 år.
Periode: 24. januar – 22. april 2019 - Adresse: Filmbyen 30-32, 2650 Hvidovre
Åbningstid: Mandag - Torsdag kl. 13-20 / Fredag – Søndag kl. 10-17
Kontakt: Forstadsmuseet i Hvidovre
Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre
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Arrangementsoversigt
november 2018 – marts 2019

Vedrørende tilmelding til
arrangementer
• Tilmelding er nødvendig til
de fleste arrangementer, jfr.
nedenfor.
• Tilmelding skal ske ved kontakt til Forstadsmuseet på
telefon 36 49 00 30 eller ved
mail til forstadsmuseet@
forstadsmuseet.dk
• Der serveres kaffe/the og kage
til foredragene til en pris af
20,00 kr.
• Deltagelse er gratis for medlemmer med mindre andet er
anført.
• Ikke-medlemmer betaler 25
kr. for deltagelse
i møder og rundvisninger.
Onsdag den 21. november 2018 kl.
19.00 til ca. 22.30
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
fylder 40 år
Jubilæumsaften i Kometen (Medborgersalen)
Aftenen begynder med 3 korte
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jubilæumstaler. Derefter vil Flemming Krøll fortælle minder fra sin
barndom og ungdom i Hvidovre.
Efter en pause vil Flemming Krøll
underholde med sange og sketches.
Efter underholdningen vil der være
mulighed for at hygge sig med de
øvrige gæster.
Billetter købes på www.hvidovrebib.
dk/arrangementer eller på bibliotekerne i den betjente åbningstid.
Pris for medlemmer 50 kr. Pris for
ikke-medlemmer 100 kr. Derudover
betales 5 kr. i gebyr pr. billet.
Søndag den 9. december 2018 kl.
10.00 – 15.00
Mød Hvidovre Lokalhistoriske Selskab på Forstadsmuseets julemarked i Avedørelejren.
Onsdag den 12. december kl.
13.30 – 15.30
Julehyggeeftermiddag
Jubilæumsåret sluttes af med julehygge i Rytterskolen.
Tilmelding, jfr. øverst på
”Arrangementsoversigten”.
DENGANG OG NU, butikslivet
på Hvidovrevej gennem tiderne.
Udstilling på Hovedbiblioteket
Torsdag den 3. januar 2019 kl.
14.00 til og med torsdag den
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10. januar 2019
Forretningslivet i Hvidovre har
forandret sig en del gennem årene.
Vores indkøbsbehov ændrer sig.
Butikker kommer og går.
Hvidovre Lokalhistoriske Selskab og
Forstadsmuseet har været på opdagelse i arkivmaterialet og fundet
frem til 1000 butikker, som, gennem
tiderne, har ligget på Hvidovrevej
mellem kommunegrænsen mod Rødovre og til Brostykkevej.
Fra den 3. januar 2019 kl. 14:00 til
og med den 10. januar kan du se en
udstilling med det historiske materiale på Hovedbiblioteket.
Husker du andre butikker, vil vi
gerne høre det i forbindelse med
udstillingen. Har du fotografier eller
andet materiale, som kan belyse
forretningslivet på Hvidovrevej, vil
Forstadsmuseet meget gerne låne
det og kopiere det til vores lokalhistoriske arkiv.
Torsdag den 24. januar 2019 kl.
19 – ca. 21
i Kometen (Medborgersalen)
En Hvidovredreng fortæller om sin
opvækst
Jens Loft Rasmussen vil fortælle om,
hvordan det var at vokse op i Risbjerg sogn i 50’erne og begyndelsen
af 60’erne. Tiden var præget af
optimisme, indbyggertallet voksede,

og der blev bygget boliger, rådhus,
skole og kirke. Jens boede i Bredalsparken og gik på Risbjergskolen
sammen med 1300 andre børn. Af
særlig betydning blev foreningslivet
i FDF, hvor Jens blev en markant
leder gennem 25 år. I sit professionelle virke blev Jens juridisk chef i
bankernes organisation og sluttede
arbejdslivet som direktør for Cyklistforbundet. Jens er stadig formand for huslejenævnet i Hvidovre.
Tilmelding, jfr. øverst på
”Arrangementsoversigten”.
Torsdag den 7. februar 2019 kl.
19 – ca. 21.
i Ll. Friheden, Ll. Friheden 1.
Hvidovredreng og HIFer fortæller
Niels Nielsens far ejede Høvedstensgården, som han solgte til kommunen. Vi skal høre Jørgen Nielsen
fortælle om Hvidovre i gamle dage
i en båndoptagelse, og Niels Nielsen
supplerer med oplevelser fra sin
barndom og ungdom i huset på hjørnet af Landlystvej og Hvidovrevej.
Niels Nielsen er HIFer om nogen. I
samtale med Klaus Moe vises fotos
fra HIFs store fotoarkiv, og der
knyttes kommentarer til billederne
fra HIF-fodbolds spændende historie.
Tilmelding, jfr. øverst på
”Arrangementsoversigten”.

Hvidovre Lokalhistorie Avedøre og Hvidovre

Bladet-2018 nr 4 - LaserTryk.indd 45

Side 45

06-11-2018 10:47:05

Onsdag den 6.marts 2019 kl. 14-16 Onsdag 13. marts 2019 kl. 19.00
i Rytterskolen
i Kometen
Rauf H. Zadeh fortæller om livet
som indvandrer og beboer i
Avedøre Stationsby i mere end 40 år
Rauf H. Zadeh kom til Danmark fra
Iran for næsten 40 år siden. Han
har været aktiv i Avedøre Stationsby
- i boligbevægelsen, integrationsrådet og flere foreninger. Han vil
fortælle om sine oplevelser ved at
være indvandrer i Danmark.

Ordinær generalforsamling
Indkaldelse udsendes i
februar 2019.
Tilmelding ikke nødvendig.

Tilmelding, jfr. øverst på
”Arrangementsoversigten”.

Udvalg for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Arrangementsudvalg:
Karen Johansen (tovholder),
Jens Frederik Jørgensen,
Knud Nygaard Jensen,
Birgit Møller-Kristensen,
Annelise Wildenradt.
Interviewgruppen:
Anders Aalund (tovholder),
Jens Frederik Jørgensen,
Jette Randal-Lund,
Gitte Jakobsen,
Henny Paaske, Ejvind Jensen,
Karen Johansen,
Inger Hansen.
Birgit U. Thomsen.
Ammi Stein Petersen
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Kulturistudvalget:
Karen Johansen
Kommunikationsudvalg:
Gitte Jakobsen (tovholder),
Anders Aalund,
Jørgen Snedled,
Jens Frederik Jørgensen,
Lisbeth Hollensen.
Web- og bladredaktør:
Jørgen Snedled
Borrisvej 1
Tlf.: 61787548
e-mail: hlsredaktionen@gmail.com
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Bestyrelse for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
Formand:
Jens Frederik Jørgensen
Ørumvej 20
tlf.:2423 0595
e-mail: jensfrj@gmail.com
Næstformand:
Karen Johansen
Vestkærs Alle 8
tlf.: 29920417
E-mail: katojo@live.dk
Kasserer:
Frank H. Gudmann
Tavlekærsvej 75
tlf.: 2536 5481
e-mail: hlskasserer@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Gitte Jakobsen
Aktæons Allé 28
tlf.: 36759539
e-mail: gittejak51@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:
Anders Aalund
Nørremarksvej 6
tlf.: 36 75 62 14/Mobil: 24202655
e-mail: aalund@oncable.dk
1.suppl. & sekretær:
Finn Ivo Heller
Menelaos Boulevard 15
2650 Hvidovre
Tlf.: 20230868
e-mail: finn.ivo.heller@gmail.com

KB medlem:
Maria Durhuus
tlf:.2277 8027
e-mail: mdq@hvidovre.dk
Suppleant for Maria Durhuus
Anders Liltorp
tlf.: 5077 5070
e-mail: aql@hvidovre.dk
KB medlem:
Mikkel Dencker
tlf.: 4076 6133
E-mail: mds@hvidovre.dk
Suppleant for Mikkel Dencker
Niels Ulsing
tlf.: 4063 1311
e-mail: niu@hvidovre.dk
Revisor:
Hubert Steffensen
Hesselbjergvej 12
3649 0963
Revisorsuppleant:
Inge Larsen
Claus Petersens Allé 18 G, 1. sal
tlf. 3678 4736
Forretningsudvalg:
Jens Frederik Jørgensen,
Karen Johansen,
Frank H. Gudmann
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Adresselabel
Søndag d. 9. december fra kl. 10-15
- kan du opleve det

årlige julemarked i
Avedørelejren.
Staderne blev
udsolgt på bare 14
dage, og de byder
i år på endnu flere
spændende varer
end nogensinde
før.

Lokalt øl og vin, eksklusiv juice, vafler, æbleskiver, mandler og ikke
mindst Hr. Aalunds særlige gløgg kan glæde gane og mave, mens
smykker, cremer, strik og julepynt kan pryde under og på juletræet.
Der vil også være underholdning med bl.a. den vildt sjove gøgler
Jon G. Lør og selvfølgelig kigger julemanden også forbi.
Der vil være mulighed for en god snak og særtilbud i Forstadsmuseet bod, og på Cirkusmuseet kan børnene tage på skattejagt og hele
familien få Vilde Historier fra udstillingen.
Så tag det varme tøj på og fyld portemonnæen og kom i rigtig julestemning d. 9. december i Avedørelejren.
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