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Formanden har ordet 
Af: Anders Aalund

Som sædvanligt 
efter generalfor-
samlingen mød-
tes den nyvalgte 
bestyrelse for at 
konstituere sig. 
Det betød blandt 
andet, at der skulle 
udpeges en ny for-
mand. En formand 
der skal erstatte 

Jens Frederik Jørgensen (JFJ), der 
efter to år på posten er nødt til at 
prioritere sin tid anderledes. Jens 
Frederik Jørgensen kan ikke mod-
tage nok tak for hans utrættelige 
indsats i sin formandsperiode.
Jeg og den nye bestyrelse vil gøre 
alt, hvad der er i vores magt, for at 
følge det gode eksempel.

Bestyrelsen gør det ikke alene, den 
er afhængig af inspiration fra med-
lemmerne. Det er således meget 
vigtigt, at du som medlem henven-
der dig til bestyrelsen med ønsker 
om foredrag eller turforslag.

Apropos foredrag gør bestyrelsen 
et stort arbejde for, at forholdene 
for foreningerne i den nye udgave 
af Risbjerggård bliver tilgodeset i 
videst muligt omfang.

Der arbejdes også på at få installeret 
teleslynge i klasselokalet i Rytter-
skolen. Et lokale som efter planerne 

gerne skulle bruges til nogle hygge-
eftermiddage senere på året (derom 
senere).
Der er meget spændende læsestof på 
Selskabets hjemmeside www.hvid-
ovrelokalhistoriskeselskab.dk . Her 
kan du bl.a. læse alle (på nær de to 
seneste) medlemsblade. Det er også 
muligt at søge på enkeltord. Der er 
næsten firetusinde sider at give sig i 
kast med.
Men vi kan bruge meget mere stof, 
så bare meld dig under fanerne som 
interviewer eller ”interviewoffer”. 
Vi ved, at der er mange spændende 
historier, vi ikke har endnu.

Forstadsmuseet vil fremover blive 
en større bidragyder til medlems-
bladet. Det vil man allerede i med-
lemsblad nr. 3-2019 kunne opleve 
med en artikel, der fortæller om en 
jagttur til Avedøre Holme, første 
gang beskrevet i Illustreret Tidende. 
Museumschef Poul Sverrild vil stå 
for bearbejdningen og kommente-
ringen.

På generalforsamlingen virkede 
vore ”kaffedamer” for sidste gang. 
Der skal herfra lyde en stor tak for 
jeres fornemme indsats.

God fornøjelse med læsning af 
bladet. 

Foto: Jørgen Snedled
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Den 15. januar 2019 havde For-
stadsmuseet og HLS besøg af Poul 
Harplod Christensen, Tolstrup ved 
Hvalsø.

Poul Harplod Christensen kom for 
at aflevere 5 malerier med Hvid-
ovremotiver samt andet materiale 
med tilknytning til Hvidovre og til 
hans morfar, landbetjent Harplod og 
øvrige familiemedlemmer.

Fra juni 1909 til december 1909 
boede landbetjent Søren Christian 
Christensen Harplod med sin fa-
milie i Rytterskolen. Han flyttede 
herefter op i det hus, han havde byg-
get på Hvidovre Torvevej 35. Huset 
hed ”Justitia”. Huset er i dag revet 
ned. Det lå på det sted, hvor Dam-
gaard-Nielsen i 1986 byggede sin 
bilforretning, og hvor Føtex ligger i 
dag, Hvidovrevej 79.
Harplod og hans hustru Vilhelmine 
fik 3 døtre og 1 søn. Vilhelmine 
døde i 1911 i barselseng sammen 
med barnet.
Harplod selv døde i november 1918 
af den spanske syge.  Han var nogle 
få dage før sin død blevet gift med 
Anna Kristine Pedersen, der som 
enke blev boende i ”Justitia” Her 
var der en stor have, hvor hun dyr-
kede grøntsager, som hun solgte.
Harplods ældste datter, Erna havde 
en osteforretning i Nansensgade 
og flyttede til Hvidovre, da hendes 
mand døde.
Esther, som var mor til Poul Har-
plod Christensen, blev gift i Hvid-
ovre Kirke og boede på Rønne-
holmsvej i Rødovre.
Harplods tredje datter, Edith (kaldet 

Familien Harplod
Af Anders Aalund og Jens Frederik Jørgensen

Foto af landbetjent Harplod
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Ditte) 1)forblev ugift. Hun var meget 
aktiv inden for Hvidovre Kirke og 
den tilknyttede søndagsskole. 
Sønnen, Eugen fik høje stillinger i 
politiet i Gladsaxe, Odense og År-
hus. Han blev begravet i de ukendtes 
gravsted på Hvidovre Kirkegård.
Familien havde i mange år et fami-
liegravsted på Hvidovre Kirkegård. 
Gravstedet er nu nedlagt.
Poul Harplod Christensen fortalte, 
at hans morfar, landbetjenten antog 

1 Bente Hansen fortæller i et interview, at hun og de andre søndagsskolebørn af og til var på visit i 
huset, hvor deres søndagsskolefrøken, Frk. Harplod boede sammen med sin mor. Her blev de budt på 
boller og chokolade

navnet Harplod for ikke at blive 
forvekslet med andre betjente, der 
hed ”Søren Christensen”. Navnet 
stammer fra et jordstykke på en gård 
i Assentorp, Stenlille, kaldet ”Har-
peloden”. Et hus på stedet bærer 
stadig navnet. Navnet blev forkortet 
til ”Harplod”.
Stor tak til Poul Harplod Christen-
sen for donationen.
 

Foto af ”Justitia”.
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21. november 2018 holdt HLS jubi-
læumsaften i Kometen. Flemming 
Krøll (FK), der boede i Hvidovre, 
til han blev 37 år, havde sagt ja til at 
fortælle om sin barndom og ungdom 
i Hvidovre.
Det blev en fornøjelig tur ned ad 
”Mindernes Allé”, der var brolagt 
med anekdoter, som kun FK kan for-
tælle dem. Vi oplevede en forsmag 

på den entertainer, der underholdt i 
2. del af aftenen.
Anekdoter er bedst, når man hører 
dem fortalt, men nogle højdepunkter 
fra FKs liv skal nu alligevel skrives 
ned og bringes her i medlemsbladet.
FK blev født den 18.11.1954. Hans 
far var Poul Hansen, der som SF-er 
sad i kommunalbestyrelsen fra 1966 
til sin død i 1975. FKs mor hed He-

Med Flemming Krøll ad  ”Mindernes 
Allé” i Hvidovre

Af Jens Frederik Jørgensen

6.c.5 på Strandmarksskolen, 
1966.Til venstre lærer Carl Westen Pedersen. Flemming Krøll i midten af 2. række.
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len Hansen og huskes som et meget 
musisk menneske, Hun døde i 1976.
FK mødte i oktober 1976 Birthe, der 
er født i Hvidovre i 1957. De blev 
gift i 1984. ”Hun har holdt ud, vi er 
stadig sammen. Det er fantastisk” 
sagde FK.
”Jeg hed oprindeligt Flemming 
Hansen. Min mormor og oldemor 
kom fra Falster, fra Kraghave. Min 
mormor hed Krøll og giftede sig 
til navnet Ingrisch, og blev mor til 
Kjeld Ingrisch. Min mormor spurg-
te mig, om jeg ikke godt ville føre 
hendes pigenavn videre. Selvfølge-
lig ville jeg det, så det blev til Krøll 
Hansen. Senere skar vi Hansen væk, 
for så var det nemmere at skrive på 
plakaten”.
FK blev født på en fødeklinik på 
Peter Bangs vej og boede de første 
par år i Bytoften. På fødeklinikken 
mødte FKs mor fru Jonsen, der også 
fødte en dreng. De to damer fulgte 
hinanden gennem livet, lige indtil 
FKs mor døde i 1976.
Næste bopæl var i de gule huse 
på Sognegårds Allé (nr. 8). Der 
var mange oplevelser herfra. ”Jeg 
husker, at jeg var kommet til at stå i 
åen, der løb i hele baghaven og over 
til Materialegården, som lå bagved 
på Høvedstensvej. Det var en meget 
blød bund. Jeg fik kontakt med min 
mor, der stod nede i vaskekælde-

ren – en gammeldags vaskekælder 
med gruekedel. Hun fik lige spottet, 
at jeg stod der – og næste gang hun 
kiggede, var jeg sunket lidt længere 
ned. Hun kom op af vaskekælderen, 
inden jeg havde nået at tælle til 3!”
Et ar i panden er et varigt minde fra 
tiden på Sognegårds Allé. 3 gange 
på 3 dage var FK på Diakonissestif-
telsen for at få syet et sår, han fik, da 
han faldt ud igennem indgangsdø-
rens glasparti. ”Som barn havde jeg 
en naturlig uro”. Flængen blev slået 
op, fordi FK ikke bare kunne holde 
sig i ro, men måtte følge med i, at de 
andre drenge spillede fodbold.
FK gik i Baunevangens Børneha-
ve. Han fik lov at spille soldaten i 
”Fyrtøjet.” ”Der fik jeg mig på en 
eller anden måde møvet mig frem 
i forreste række”, sagde FK med et 
stort smil.
FK kom i 1. klasse på Sønderkær-
skolen og havde fru Damm som 
klasselærerinde. Han gik der kun et 
halvt års tid, da familien flyttede til 
Strandbyparken 3. Så kom FK på 
Strandmarksskolen.
”Der gik jeg så i 6 år og jeg havde 
Carl Westen Pedersen som klasselæ-
rer. Han slap af sted med at ryge i ti-
merne. Han røg konstant. Han havde 
altid et askebæger øverst i den højre 
skuffe. Og så pillede han ofte næse, 
når han ikke røg. Det gjorde, at vi 
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drenge havde meget, meget svært 
ved at sige ja tak til de vitaminpiller, 
han delte ud. Han hældte dem ikke 
bare op i låget, så man kunne tage 
en. Nej, han tog dem mellem fingre-
ne, fordi vi skulle have en hver. Men 
han var en spændende lærer, der 
lærte godt fra sig”.
I musik havde FK Asmussen, som 
lærer. Asmussen spillede violin - 
ikke særlig godt, men meget højt. 
”Jeg lærte alligevel noget, men det 
var sådan lidt gammeldags undervis-
ning”.
En fredag havde asfaltarbejderne, 

der var i gang med at asfaltere ved 
garageanlægget i Strandbyparken – 
nede bag blokken på Strandløbervej 
– glemt at tage nøglen til damptrom-
len med sig. FK kom op på tromlen, 
fik hevet i nogle stænger, så den 
begyndte at køre hen mod garage-
anlægget. Han kunne ikke få den 
stoppet, men heldigvis kom en mand 
gående, han hoppede op og drejede 
nøglen, så tromlen stoppede. Så tog 
han FK i kraven og fulgte ham hjem 
til FKs far og fortalte, hvad der var 
sket. Da manden var gået, var farens 
kommentar: ”Det var godt, der ikke 
skete noget”.

9.a på Sønderkærskloen, 1969. 
Lærer Arnkvist. På bagerste række fra venstre Flemming Krøll
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Det var også i Strandbyparken, at 
FK en dag mødte sit store idol. En 
tømrer fra Lejerbo var ved at skif-
te et tørrestativ ud. Det var John 
Steen Olsen. ”Jeg fik den smukkeste 
underskrift, man kan forestille sig i 
min autografbog”.
Da familien flyttede til Arnold Niel-
sens Boulevard nr. 38, kom FK igen 
på Sønderkærskolen. Han fik Poul 
Schønnemann i sang. ”Og så skete 
der virkelig noget. Det hjalp mig på 
vej”
”Jeg havde ude i Strandbyparken 
lært at spille guitar af Benny Truel-
sen, som havde et VVS-firma. Han 
lærte mig de første harmonier. Med 
Poul Schønnemann blev det mere 
udviklet. Jeg gjorde lidt mere ved 
det og jeg fik i 1967 lov at lave et 
orkester, der kom til at hedde ”Big 
Flowers. Finn Nyvang spillede bas 
og Lasse Sørensen trommer. På 
Risbjerggård blev vi nr. 2 i ”Kø-
benhavnsmesterskaberne i Pop”, og 
vi fik 4-5 job som opvarmning for 
”The Lollipops”. Det var sjovt, men 
jeg synes ikke mere så godt om den 
elektriske guitar. Jeg havde fået øje 
for den akustiske guitar”. 
Arnkvist var FKs klasselærer på 
Sønderkærskolen. ”Kan I huske at 
han altid gav ”kokosnødder” el-
ler slap sit nøglebundt ned oven i 
hovedet på én?” Det kunne mange i 
forsamlingen huske.

På et tidspunkt fik FK mulighed for 
at vælge mellem husgerning og me-
talsløjd som valgfri fag. ”Jeg ville 
helst op til pigerne på 3. sal. Det 
har jeg aldrig fortrudt. Der fik jeg 
interessen for at lave mad”.
FK kom i kokkelære på SAS-Royal. 
Mens han var det, deltog han i 1973 
i en amatørkonkurrence ved ”Gille-
leje Bakke-festen” Han skulle den 
første dag stå og spille ”om kap med 
støjen fra luftgyngerne”. 3. dagen 
stod han som vinder af konkurren-
cen og med en 1. præmie på 1.000 
kr og en optræden i ”Musikalske 
Venner”. Den dag han skulle optræ-
de, fik han kogende sauce ud over 
den ene hånd. Sten Bramsen sagde, 
at han skulle komme og deltage alli-
gevel. Ole Molin kunne spille guitar 
og Sten Bramsen præsenterede FK 
som ”Kokken med den brændte 
hånd”. Det gjorde, at folk i lang tid 
kunne huske ham. Det viste sig at 
være god reklame.
Så gik det slag i slag med at optræ-
de. FK sang til SAS Royals  ”Cand-
lelight Dinners”. I Livgarden under-
holdt han officererne. I 1975 tilbød 
en af musikbranchens legender 
– Bent Fabricius Bjerre – FK at lave 
en grammofonplade.  Det blev den 
første i en række. ”Viser på en ny 
måde”, hed den, men den solgte ikke 
godt. Den næste plade, med Evert 
Taube-numre solgte bedre. Den 3. 
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plade var med Tom Lehrer numre. 
”Her fik jeg mit første knæk. En an-
melder på Aktuelt kaldte pladen det 
rene selvmord og sagde, at jeg burde 
sælge min guitar. Men jeg holdt ud”.
I 1979 lavede FK sin første revy. 
Det var i Hanstholm, hvor han så var 
i 4 år. 1 år på ABC-teatret i Horsens 
og derefter på Store Magleby-kaba-
retten sammen med John Mogensen. 
Sammen med Hans Christian Ægi-
dius lavede FK i august 1984 en an-
melderrost tomandsrevy på ”Black 
& White” i Haslev. Den turnerede 
bagefter i hele Danmark. 5-6 fore-
stillinger blev det til i Nykøbing F.
Efter at Volmer Sørensen var stop-
pet som revydirektør i Nykøbing F., 

havde 5 efterfølgende direktioner 
ikke kunnet spille sæsonen ud. Men 
man ville gerne fortsætte med revy 
i Nykøbing. FK blev kontaktet og 
sagde, at han godt i foyeren og de 
ombyggede garderober til teatret i 
Nykøbing F. ville lave en revy med 
3 skuespillere og en pianist. Større 
ville han ikke slå det op.
FK bad byrådet i Nykøbing F. om 
en sikkerhedskapital på 100.000 kr., 
hvis nu en skuespiller skulle gå hen 
at brække benet eller huset skulle 
brænde. Så ville det være muligt 
økonomisk at udrede det nødvendi-
ge.
Byrådet sagde nej. ”Jeg havde sådan 
set indstillet mig på at skulle i gang. 

1974 
Fra venstre Jørgen Klemp, farens lillebror Svend, 

søsteren Jytte Elmstrøm, Helen Hansen og Poul Hansen
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Jeg gik op på mit stamværtshus i 
Hvidovre – Johnny Bodega. Jeg 
stillede mig i baren, bestilte en kold 
Tuborg. Jeg kiggede hen for enden 
af baren, og der hang et diplom, 
hvor der stod ”Fadderskabsbevis 
– Johnny Bodega støtter Hvidovre 
Idrætsforening”. 
”Der var ideen – i løbet af 4 dage 
var 10 erhvervsdrivende i Nykøbing 
F. blevet revyens faddere.” Det blev 
starten på FKs revysucces i Nykø-
bing F. Efterhånden turde han tage 
den store sal i brug. Efter sæsonen 
2018 stoppede FK som direktør for 
Nykøbing F-revyen.
Det var tradition i Nykøbing F. at 
revydirektøren selv var på scenen. 
Så fik FK et tilbud, man kun får en 
gang i livet som skuespiller. Klaus 
Pagh tilbød ham at spille ”Charleys 
Tante” i en forestilling i Tivoli. ”Jeg 
sagde ja, og min kone Birthe stod 
så i døren iført en herresmoking 
med haler og en høj sort hat og tog 
imod publikum. Det gjorde hun hele 
sommeren, mens jeg fes rundt inde i 
Tivoli i dametøj!”
I 1991 flyttede FK og Birthe fra 
Hvidovre, fra Hvidovregade 46 og 
til Nykøbing F. Parret har 3 børn. 
”De er placerede, de er glade og 
tilfredse, og det er vi så selvfølge-
lig også.” Den ældste Kirstine har 
en frisørforretning på Amager. Den 
mellemste, Anders er i teaterbran-

chen, om sommeren forestillings-
leder i Nykøbing F. Den yngste 
Frederikke er dyrlæge og arbejder i 
Sverige.
Når man på de første sider i en 
kriminalroman bliver præsenteret 
for en pistol, så ved man at den på et 
tidspunkt bliver fyret af. Det samme 
gjaldt på en måde, da FK causerede. 
FK sluttede af med en anekdote, der 
drejede sig om fru Jonsen.
Fru Jonsen og FKs mor var, kort tid 
efter at FK havde optrådt i ”Mu-
sikalske Venner”, taget til Solrød 
Strand til et spisested, der hed 
”Gøngehøvdingen”. Her skulle FK 
optræde om aftenen. Værten gik 
og flyttede rundt på stole og borde 
for at få lavet en lille scene til FK. 
En bedugget herre i baren, spurgte 
”hvorfor fanden han flyttede rundt 
på de stole?” Værten svarede: ”Vi 
har underholdning i aften – vi får 
besøg af Flemming Krøll.” Manden 
i baren svarede: ”Hvem helvede er 
Flemming Krøll?” Så rejste fru Jon-
sen sig op, og sagde højt ”Kender 
de ikke Flemming Krøll? Kender de 
heller ikke H. C. Andersen!” 
I Hvidovre kender vi Flemming 
Krøll, og nu kender vi også den 
baggrund, han har med fra tiden i 
Hvidovre.  Tak til Flemming Krøll 
fordi du tog os med på ”Mindernes 
Allé” i Hvidovre.
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Når man bladrer Hvidovre Avis  
1979 igennem, er vejsager et af årets 
gennemgående temaer. 
Efter 6 års debat beslutter et flertal 
i kommunalbestyrelsen i februar, at 
Brostykkevej ikke skal lukkes eller 
ensrettes, men udvides til 2 fortove, 
2 cykelstier og 2 vejbaner. Debatten 
og protesterne stopper ikke. En spør-
geskemaundersøgelse viser, at 65% 
af husstandene langs Brostykkevej 

siger nej til udvidelsen med 3,3 m. 
105 haver vil blive berørt af udvi-
delsen og den tilhørende ekspropri-
ation. I august oplyser, borgmester 
Inge Larsen, at borgerne vil blive 
indkaldt til et møde om Brostykke-
vej, men vejanlægget vil blive gen-
nemført som besluttet. Planstyrelsen 
afgør, at processen om vejudvidelsen 
har været i orden.
Avedøre Havnevejs forlængelse fra 
Gammel Køge Landevej til Aved-
øre Holme giver også anledning til 
stor debat. Boligselskabet Frihedens 
beboere og afdelingsbestyrelse siger 
nej. De vil ikke være naboer til den 
nye vej og vil ikke bo i et støjhel-
vede. Vejen vil overskære Hvidovre 
Enghavevej og Avedøre Havnevej. 
En gangbro skal løse det problem. 
Miljøminister Ivar Nørgaard giver 
grønt lys for anlægget, da det er mil-
jømæssigt og planmæssigt accepta-
belt. Debatten stopper ikke her, men 
fortsætter i 1980.
Den nye motorvej til Amager skal gå 
over Kalveboderne. Staten vil kun 
betale for en bro, der er 7 meter høj. 
Hvis broen skal være 14 meter høj 
og gøre det muligt for større lystbå-
de at passere, skal kommunen betale 
merudgiften på 3.5 mio. kr. Det 

Det skete i Hvidovre i 1979
Af Jens Frederik Jørgensen

Borgmester Inge Larsen 
Foto; Forstadsmuseet
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ender med, at et flertal i Hovedstads-
rådet i april bevilger de manglende 
3.5 mio. kr.
Et hjertetilfælde i 1978 fremskynder 
borgmester Svend Aagesens beslut-
ning om at forlade borgmestersto-
len i midten af valgperioden. Det 
meddeler han i begyndelsen af april. 
Inge Larsen, Sven Christensen og 
Erik Davidsen kæmper om borgme-
sterposten. Kabalen gik op, da Inge 
Larsen spillede sine kort rigtigt. 
Hun vælges den 31. 5 som Hvidov-
res 1. kvindelige borgmester. Erik 
Davidsen bliver 1. viceborgmester. 
Sven Christensen udtræder i juni af 

kommunalbestyrelsen efter 21 år, da 
humør og arbejdslyst er væk.
Hvidovre Avis sender i november 
Kurt Stendal, Carsten Werge og fo-
tograf Ronald Nielsen ”op og ned ad 
Hvidovrevej” for at høre, hvordan 
det er gået de mange nærbutikker 1 
år efter, at Hvidovre Stationscenter 
åbnede. De handlende har haft øget 
omsætning. Centret har ikke stjålet 
kunder. Der er kommet mere liv i 
handelslivet i Hvidovre Nord. Der 
er både plads til Stationscentret og 
detailhandlen.
Efter branden på Risbjerggård i no-
vember 1978 beslutter kommunalbe-

Pigekoret
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styrelsen den 18.12.1979 at brand-
sikre Risbjerggård. Kælderlokaler 
og balkon lukkes med omgående 
virkning. Formanden for skole- og 
fritidsudvalget, Rita Sjøberg udtaler, 
at Risbjerggård vil være sikret i en 
5-årig periode. Udvalget skal have 
et møde med de daglige brugere – 
foreningerne.  ”På længere sigt skal 
Risbjerggård ikke ligge der, men det 
vil nok vare længe før der bliver råd 
til at opføre noget andet på grun-
den.”
Årets gang:
Eigil Dithmann Nielsen har lavet 
dokumentarfilmen ”Fri luft” om Re-
bæk-festivalerne. Han har en ny film 
om Risbjerggård på klippebordet.
Borgerne havde svært ved at finde 
den nye Hvidovre Bio 1-2 på 1. sal i 
Hvidovre Stationscenter. Biografdi-
rektøren uddelte i januar fribilletter 
til de, der ”nedfælder” filmønsker.
26. januar stod det første enfamilie-
hus i Baunebakkeprojektet, Alling-
vej 90, færdig. Huset er på 151 m2, 
grunden er 300 m2.
10. februar holdt ”Hvidovreskoler-
nes Pigekor” lørdagsmatine i Med-
borgerhuset som optakt til korets 
turne i USA i april 1979.
Midt i februar ankom 20 unge fra 
Folkerepublikken Kina. De skal 

1  Der havde været planer om at dublere Enghøjskolen med en ny skole som naboskole – Kær-
gårdsskolen.

foreløbigt gå på Avedøre Statsskole i 
et halvt år.
25.2 spillede ”Bamses Venner” til 
fastelavnsarrangementet i Frihe-
dens Butikscenter. Der kom 3-4.000 
gæster, og der var 500 børn til tøn-
deslagningen.
Kulturrådet arrangerede ”Filmdage 
i Hvidovre” fra 5. til 10. marts. Der 
blev vist film og debatteret rundt om 
i kommunens foreninger.
”Kirkefondet” solgte grundene, 
Hvidovrevej 285-87, så Hvidovre 
får ikke noget 5. sogn. Det havde 
været tanken at opdele Strandmarks 
og Risbjerg sogne i 3 sogne.
”Store Hus er ved at vælte” var årets 
aprilsnar-historie i Hvidovre Avis. 
Historien forårsagede dels telefon-
storm fra forskrækkede borgere og 
dels en usædvanlig livlig trafik af 
nysgerrige omkring Store Hus.
Sommerudflugten for pensionister 
gik i veterantog fra Glostrup til Hel-
singør og i særlig chartret færge til 
Helsingborg.
Kommunalbestyrelsen besluttede 
inden sommerferien at bygge 4 insti-
tutioner – 2 vuggestuer, 1 børnehave 
og 1 fritidshjem til i alt 160 børn på 
”Kærgårdsskolens” arealer i Aved-
øre Stationsby.1)  Der havde været 
planer om at dublere Enghøjskolen 
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med en ny skole som naboskole – 
Kærgårdsskolen.
3.000 deltog i Hvidovre Tour.
Folkedanserne ”Hjerter To” fik over-
draget et stort hus, Byvej 78 som 
foreningslokale. Det betød bedre 
kammeratskab.
Hvidovre Amatørscene fik i septem-
ber overdraget Avedøre gamle skole, 
Byvej 56 som deres teaterhus. 
I november besluttede kommunal-
bestyrelsen, at Rytterskolen skal 
restaureres og indrettes til Medbor-
gerhus.
Efter en succesfuld koncert med 
Thad Jones i Medborgersalen 
indkaldtes til stiftende møde den 
12.1.1980 for Hvidovre Jazzklub.
11.12 kæmpede 500 mennesker 

sig gennem sne og kulde til ”Ju-
le-syng-sammen” i Medborgersalen. 
Hvidovre Musikråd var arrangør.
Ved årets udgang fortalte Johnny 
Oehlenschlæger, at han var i fuld 
gang med optagelserne til sin 3. film 
om Hvidovre.
Indvielser, jubilæer 
13.1 blev Frihedens Idrætscenter 
indviet.
I februar stod Marianelund færdigre-
noveret til anvendelse året rundt til 
ferie- og kursusformål.
DUI – Leg og Virke fejrede 50-års 
fødselsdag den 27. april.
Billedhuggeren, Eva Sørensens 
kunstværk – ”Skulptur” i grøn Mon-
trofano-granit – blev afsløret 16.5 
ved Handelsbanken på hjørnet af 

Vigerslevulykken - Fra Hvidovre Avis 1979
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Hvidovrevej og Brostykkevej.
15.6 åbnede ESSO Motor Hotel, 
Kettvej 4.
Den 16.6 fyldte Svendebjerggård 
100 år og ”Cathrine Booths-koloni-
en” 60 år.
Baunevangens Vuggestue, M. Bechs 
Allé fejrede 1. august 25-års jubilæ-
um.
Socialdemokraterne i Avedøre fejre-
de i september 50- års jubilæum.
Lungeklinikken i Glostrup var 5.10 
flyttet ind i Hvidovre Stationscenter. 
Den 1.11 kl. 21.30 var det 60 år 
siden, at Vigerslev-ulykken skete. 
Ved togulykken blev 41 dræbt og 27 
hårdt såret.
4.11 kan Risbjerg Kirke fejrede 20-
års jubilæum.
Sport
Hvidovre Ishockey Klub (HvIK) 
rykkede i februar igen op i 1. divisi-
on - for 3. gang i klubbens historie.
Fodboldpremieren den 25.3 måtte 
aflyses, da der lå et lag sne på 10 cm 
på opvisningsbanen.
Jørgen Hvidemose blev ny træner i 
HIF fra 10. juli.
Hvidovre Cykleklub vandt i juli DM 

2 Samson har bl.a. udført ”Hvidovregitteret” og den forgyldte solvogn på Gungehusskolen.

for hold. Holdet bestod af Steen M. 
Petersen, René Kurall, Jesper Worre 
og Ivar Jacobsen. Danmarksmestre-
ne satte verdensrekord i 6 timers 
kørsel på ruller i Frihedens Butiks-
center i november.
Og Pernille Jørgensen – Hvidovre 
Cykelklubs eneste rytter af hunkøn – 
vandt i juli det individuelle verdens-
mesterskab.
Personalia 
Hans Henrik Roholm  - ny skole-
inspektør ved Engstrandsskolen pr. 
1.1.
I jauar solgte Herwluf Rasmussen 
det ene af sine to automobilfirmaer – 
”Autodania”, Gammel Køge Lande-
vej 248.
1. februar tiltrådte Ole Asbjørn Pe-
dersen som viceskoleinspektør ved 
Sønderkærskolen.
Medlem af kommunalbestyrelsen, 
smedemester Erik Holm, Avedøre 
Smede- og Maskinværksted havde 
1.3 25-års forretningsjubilæum.
Smedefirmaet ”Samson” på Land-
lystvej og dets grundlægger smede-
mester Poul S. Hansen fejrede 4.9 
50-års jubilæum. 2)
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Anmeldelse: Kometen d. 24. januar 
2019: 
Mellem 60 og 70 mennesker havde 
valgt at møde op for at høre aftenens 
gæst, Jens Loft Rasmussen, som 
med  det samme genkendte flere 
skolekammerater, venner og kon-
takter fra barndommen i Bredals-
parken, på Risbjergskolen og som 
spejder i FDF. 

Og det var netop denne periode, der 
blev omdrejningspunktet for afte-
nens oplæg.
Jens’ far var ivrig fotograf og forevi-
gede tit og ofte familien, ligesom 
han også fremkaldte billeder selv. 
Anekdoter og fortællinger blev 
således hele aftenen igennem illu-
streret med først sort/hvide og siden 
farvebilleder.

En Hvidovredreng fortæller om sin 
opvækst

Af Annelise Wildenradt

Mor og lille Jens
Privatfoto
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Og gensynet med Bredalsparken i 
60’erne, klassebilleder fra Risbjerg-
skolen, hvor flere af gæsterne bidrog 
med kommentarer om såvel elever 
som lærere, gjorde oplægget utroligt 
levende og sendt tankerne på lang-
fart til dengang, hvor somrene var 
varme og solrige og vintrene kolde 
og snedækkede.
Jens’ forældre fandt hinanden på 
deres fælles arbejdsplads, Land-
mandsbanken, i afdelingen på 
Lyngbyvejen. De bosatte sig på 
Holmelundsvej, men da de hørte om 
det spændende projekt, der skulle 
opføres på Bredalsgårdens jorde, 
Bredalsparken, tegnet af arkitekten 
Sven Eske Kristensen, valgte de 
- som nogle af de første - at flytte 
dertil, først på Claus Petersens Alle 
11 og siden til Berners Vænge 38. 
Bredalsparken var typisk beboet af 
funktionærer, som var parate til at 
betale den forholdsvis høje husleje 
for at få en moderne lejlighed med 
centralvarme og sydvendte altaner.
Jens var det første barn, men siden 
fulgte lillesøster Ulla og nogle år 
senere en lillebror, Arne. Forældrene 
havde stort overskud i forhold til 
familie og venner. Som en del andre 
tilflyttere var de engageret i det 
kirkelige miljø. Jens husker, at han 
var med sin far ude og samle bidrag 
til bygningen af Risbjerg Kirke, 
som blev indviet i 1959. Der var 

god kontakt til især mormoren og 
morfaren i Nyborg. Jens mor skrev 
hver uge lange breve til moderen om 
alt, hvad der skete i den lille familie. 
Det var også til Nyborg, familien 
ofte tog på sommerferie dengang, 
der var færger over Storebælt. 
Farmoren boede på Østerbro og 
var tidligt blevet alene med tre små 
drenge, da hun mistede sin mand 
ved en drukneulykke. Det havde 
været en hård tid, og hun havde ikke 
så meget overskud til hjælpe til med 
børnebørn.   
Bredalsparken var med sine store, 
grønne områder det ideelle sted at 
vokse op. Her var sikkert at færdes 
og god plads til at udfolde sig med 
de lege, der var populære, som f.eks. 
”cowboy og indianer”. Verden var 
afgrænset til ca. én kvadratkilometer 
ved de boligblokke, hvor familien 
boede, skolevejen, nærbutikkerne, 
biblioteket og kirken.
I Bredalsparkens Butikscenter kunne 
købes alt, hvad der behøvedes i en 
daglig husholdning. Der var slagter, 
bager, mejeri, grønthandler og fiske-
handler, og mange fik bragt avis og 
morgenbrød søndag morgen. 
Der var også en ”Bikuben”, som 
senere flyttede til hjørnet af Hvid-
ovrevej og Glimvej. I skolen kunne 
man købe sparemærker, som blev 
sat ind i en bog, der blev indleveret i 
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Bikuben, når den var fyldt, hvorefter 
pengene blev indsat på en konto. 
Bikuben udgav et blad med kryds 
og tværs og en opbyggelig tegnese-
rie om Peter Spar og Søren Snold. 
Mens Snold havde brugt sine penge 
på slik og biografbilletter, havde 
Peter sparet sine penge op og havde 
råd til at købe en kælk.
Desuden lå på Hvidovrevej en 
IRMA, hvor der, som noget helt nyt, 
var selvbetjening. Moderne tider var 
kommet til Hvidovre!
Risbjergskolen var ny, og der star-
tede Jens i 1.a. i 1957 med fru Ellen 
Hausner til klasselærer. Det var store 
årgange med 1100 – 1300 elever. 
Der var skolegang om lørdagen, og 
om søndagen gik Jens i søndagssko-
le med bibelhistorie, lege, og skov-
tur to gange om året - og med sin far 
som søndagsskoleleder.
Vejen fra skole var ikke ufarlig. Jens 
havde på et tidspunkt lagt sig ud 
med ”Bisse Bjarne” og hans bande, 
som lovede ham tæv efter skole, 
hvis han ikke makkede ret. ”Bisse 
Bjarne” var bud hos en bager og 
havde dog også et blødt punkt, nem-
lig Vibeke fra klassen, som han gav 
kransekage. 
Også lærerne på skolen kunne være 
håndfaste og mange elever har af 
Børge Jensen fået valget mellem 
”sveder” eller ”lussing”, når de blev 

taget i en unode. Først i 1967 blev 
det forbudt for lærere at slå elever.
I 1960’erne kom fjernsynet, og det 
samlede børn og voksne hos de na-
boer, der havde et sådant apparat. En 
serie om Robin Hood var populær. 
I 1961 købte familien Rasmussen 
deres eget TV, og Jens kunne hjem-
me følge en krimiserie, ”9-9-9”, som 
var det engelske alarmopkald.
Selv om Jens far havde et godt job, 
var der ikke råd til bil, når familien 
skulle forsørges med een løn. Cyk-
len var det foretrukne transportmid-
del, men i 1961 købte faderen en 
Skoda. En robust bil, produceret i 
Tjekkoslovakiet, som kunne mod-
stå en del, blandt andet en påkør-
sel uden at få andre skader end en 
smadret forlygte.
Flere af vennerne fra Risbjergsko-
len og Bredalsparken delte Jens 
interesse for spejdervæsen og blev 
FDF’ere. FDF-kredsen havde en 
hytte i Vassingerød ved Farum, 
bygget af en kreds af frivillige af 
genbrugsmaterialer fra den gamle 
smedje på Kettevej. Jens var med 
det første lejrhold i 1959 og sov 
på sovesal sammen med 30 andre 
”poge”, som de blev kaldt. Siden-
hen steg han i graderne til ”pilt” og 
”væbner”, for til sidst selv at blive 
spejderleder som voksen. En van-
drelejr i 1965 til Bornholm blev op-
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taget på film af vennen, Bo Witzel, 
og blev vist som en del af aftenens 
program.
I FDF begyndte Jens også at spille 
musik - først marchfløjte og senere 
signalhorn. Han kom med i kredsens 
brassband og oplevede at komme på 
turne til Tyskland. I Danmark spille-
de bandet til en koncert med violini-
sten Wandy Tworek på Holmegårds-
skolen, og på landsmusikstævnet i 
Aalborg i 1964 blev de unge mu-
sikanter dirigeret af selveste Kong 
Frederik IX. Begejstringen over 
udfoldelserne på blæseinstrumentet 
var dog til at overse i familien, og 
specielt naboerne var ikke glad for 
de daglige øvetimer.
I mere stille stunder samlede Jens, 
sammen med skolekammeraten 
Henning, på frimærker, hvor han 
fik en del mærker af ”onkel Johs”, 
der på sit arbejde i Handelsbanken 
klippede frimærker af indkommende 
breve. På den måde blev samlingen 
suppleret med spændende mærker 
fra verden og tilbage i tiden, f.eks. 
30’ernes Tyskland.
Jens blev konfirmeret i Risbjerg 
Kirke i 1964 af Provst Knud Mortil, 
som var en markant skikkelse i Ris-
bjerg sogn. Jens var nu begyndt at 
få interesse for at lytte til musik og 
være sammen med vennerne, såvel 
piger som drenge. Efter skoletid 

kunne det tage flere timer af komme 
hjem. Jens husker Beatles-filmen 
”A hard Days Night”, og at der blev 
lyttet til Radio Mercur.
Jens Loft Rasmussen afsluttede af-
tenens oplæg med digtet ”Barndom” 
af Michael Strunge, som også boede 
i Bredalsparken, fra digtsamlingen 
”Fremtidsminder” fra 1980. Digtet 
lyder:
- I går var ordene runde og 
bløde, himlen en blå uskyldighed, 
der svøbte sig om vor ubevidste 
væren, mens vi legede.
- I går var alle ordene runde, 
og ansigterne havde kun to dimen-
sioner, ingen farlige dybder anedes 
- selv søen var kun vandspejlet.
- I går … nattens sorte loft var 
trygt over os og vores tro på nattens 
små sole som små sole skabt for at 
glæde vores skønhedssans.
- I går var tiden med os som 
en venlig hånd på skulderen, hele 
tiden hviskende så lavt, at vi ikke 
tog den alvorligt, ikke ænsede den. 
- Og rummet, ja, rummet det 
var plænens afgrænsning og værel-
sets godnatsange.
Tak til Jens Loft Rasmussen for en 
medrivende erindringstur tilbage til 
barndommen i 1950’erne og 60’erne 
i og omkring Bredalsparken.
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Hvidovreborger hele livet og aktiv 
leder i HIF-fodbold i 66 år. Det var 
emnet for medlemsmødet den 7. 
februar 2019 med Niels Nielsen som 
fortæller.
Niels Nielsen var ikke født endnu, 
da hans far, Jørgen Nielsen solgte 
Høvedstensgaarden til Hvidovre 
Sogneraad i 1935. 

1  Jørgen Nielsen har i et interview i 1959 fortalt om gårdene i Hvidovre. Et uddrag heraf er bragt 
som en artikel i medlemsbladet nr.3 – 1988 side 4-14. Artiklen kan læses på www.hvidovrelokalhisto-
riskeselskab.dk

Gårdens 36 tdr. land lå på et areal, 
der i dag er omkranset af Hvidovre-
vej, Bibliotekvej, Arnold Nielsens 
Boulevard og Høvedstensvej.
Fra Hvidovrevej førte en markvej op 
til gården, som lå nabo til Langsted-
gaard og Gungehus.1) 
Gården blev solgt for 160.000 kr., 
hvorfra skulle trækkes restgæld på 
21.000 kr. Jordpriser kan vanskeligt 
omregnes til nutidskroner, men hvis 
man gør det, så svarer beløbet til ca. 
5 mio. kr. i dag.
Allerede i 1934 var sognerådet gået 
i forhandling om køb af en del af 
gårdens jord til brug for Hvidovre 
Vandværk. Det endte med, at sog-
nerådet købte hele gården. En del af 
jorden langs Hvidovrevej blev brugt 
til fodboldbane for HIF. Det fremgik 
af en film, der fulgte rådhusbygge-
riet. Den film så vi et klip fra ved 
mødet.
Niels Nielsens barndomshjem lå 
Landlystvej 48 – hjørnet af Hvidov-
revej og Landlystvej. Det var en stor 
flot villa, der blev revet ned for en 
del år siden.

66 år i HIF´s tjeneste
Af Jens Frederik Jørgensen

Niels Nielsen
Foto Jørgen Snedled
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Niels var det 2. barn af 5. Faren var 
56, inden han giftede sig med sin 
kusine, og de begyndte at få børn. 
Hjemmet var præget af bondesam-
fundets regler og normer og var et 
meget kristent hjem.  
Haven blev udnyttet mest muligt, så 
man var selvforsynende. Havegan-
gene blev op til hver søndag sirligt 
revet. Børnene i etageejendommen 
overfor måtte man ikke lege med. 
Man kunne lege på Hvidovrevej, 
hvor der mest kom hestevogne. 
Bilerne kunne man høre på lang af-

stand, når de kom tøf-
fende. Søndagsskole, 
mens forældrene var i 
kirke, var en fast del af 
den tidlige barndom. 
Faren var den bestem-
mende i familien, og 
da man fik radio, var 
det ham, der bestem-
te over den. Først da 
børnene vedvarende 
havde presset på, fik de 
lov at høre Gunnar-Nu 
berette fra sportens 
verden, når radioavi-
sen var slut.
Niels gik på Holme-
gårdsskolen. Han var 
med i en af de mange 
skolekomedier, som 

skoleinspektøren, Sv. Aage 
Olsen skrev. I stykket, der 
hed ”Tre små soldater”. 

Niels skulle gå med trommen, men 
pludselig brast remmen til trommen. 
Situationen blev klaret ved, at Niels 
trådte op i ryggen på soldaten foran 
og uden at forestillingen gik i stå.
Aksel Møllehave, senere skolein-
spektør på Sønderkærskolen og far 
til Johannes Møllehave, underviste 
i religion. Han underviste i bande-
ord med den ide´, at eleverne skulle 
vide, at når man anvendte bandeord, 
så var det fordi, man havde så lidt 
selvtillid, at man måtte tage bande-

Niels Nielsens fødehjem, Landlystvej 48
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ord til hjælp.
Niels begyndte tidligt at være bybud 
for forretninger i området. Kvart 
over 4 om morgenen måtte han stille 
i Madsens Ismejeri, Hvidovrevej 87 
- et af de mange ismejerier, der lå i 
området. Så skulle der bringes mælk 
ud til kunderne. Senere fik Niels 
arbejde med at bringe morgenbrød 
ud hver søndag fra bager Feddersen 
i nr. 134. Han fik også en budtjans 
hos Jørgen Møller, der havde startet 
sin første herreekviperingsbutik i 
et lille garagelokale i nr. 112. Niels 
måtte cykle ind til Mosedalsvej i 
Valby for at hente varer, som han 
senere skulle bringe ud i Hvidovre.

Niels og hans lillebror Jørgen ville 
gerne spille fodbold, men det syn-
tes faren ikke rigtig om, men han 
affandt sig hurtigt med det. Man 
kunne spille fodbold i Vigerslevpar-
ken, og man kunne allernådigst få en 
skriftlig tilladelse på skolen, så man 
kunne spille en halv time på skolens 
baner.
Som ungdomsspiller i HIF syntes 
Niels ikke, at træneren var seriøs 
nok, så han brokkede sig. Siegfred 
Henriksen, der var holdleder, fik 
ham i 1953 ind i lederarbejdet i HIF. 
Leif Andersen havde sin boghandel 
på det modsatte hjørne af Niels´s 
barndomshjem. Leif Andersen var 

Høvedstensgården
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også kasserer i HIF, så Niels fik til 
opgave at kræve kontingent op. Det 
foregik normalt om fredagen, når 
manden i huset var kommet hjem 
fra arbejde med lønningsposen, 
og inden lønnen var forsvundet. 
Man havde små HIF-emblemer. De 
kostede 25 øre og blev sat ind i en 
medlemsbog.
Niels fik 7 førsteholdskampe for 
HIF, men i soldatertiden var det 
svært at få lov at tage hjem for at 
spille kampe. Niels husker, at han i 
sin sidste kamp, der blev tabt 3-0 til 
Skovbakken, blev rost i Hvidovre 
Avis som en af 2 spillere, der kunne 
bruges på holdet fremover. Sådan 
gik det bare ikke. Niels meldte fra til 
førsteholdsfodbold, idet han valgte 
ledergerningen.
I 1966 blev Niels Nielsen ansat som 
lærer på Præstemoseskolen. HIF var 
det år blevet danske mestre. Fodbold 
og Hvidovre var blevet ét. Niels 
kunne derfor få den fornødne tid til 
at løse opgaver for HIF ved siden af 
lærergerningen. Fra 1970 har Niels 
været forretningsfører i HIF - en 
opgave han stadig har.
Efter kaffepausen skulle der ses fo-
tos fra HIF. Klaus Moe havde fundet 
37 fotos frem, og så fortalte han og 
Niels Nielsen om HIFs udvikling.
Det første foto var fra 1948, det år 
Niels blev meldt ind i HIF. Det var 
et foto af en af HIFs mange legen-

der – Kurt Svendsen med den halve 
arm. Han spillede 273 førsteholds-
kampe og scorede 69 mål.
Niels husker tydeligt, da HIF i 1952 
røg ud af 3. division. HIF spillede 
den sidste sæsonkamp i Helsingør. 
Niels og mange andre fra Hvidovre 
var cyklet op ad Strandvejen. Hel-
singør vandt 7-0, og HIF røg ud af 3. 
division efter 3 år. Det blev en lang 
cykeltur hjem til Hvidovre!
I 1954 kom opvisningsbanen og 
med den en ny omklædningsbyg-
ning, hvori Niels fik kontor. Der var 
plads til ham ved et skrivebord og til 
2 foran skrivebordet. Her skulle man 
meldes ind og betale kontingent. 
Klokken 18 blev døren lukket, og 
de, der ikke nåede frem til skrive-
bordet, kunne så komme igen næste 
dag.
Da Friheden og de andre etagebe-
byggelser var kommet til i løbet 
af 60erne, kom der en fantastik 
tilstrømning af ungdom til HIF, der 
nåede op på 1.400 ungdomsmedlem-
mer.
Vintertræningen i 50erne bestod af 
løb ad to forskellige ruter i Hvidovre 
– hver på 1 times varighed. Grus-
banen på stadion blev om vinteren 
overrislet, så man kunne løbe på 
skøjter. Fodbolden kom i 2. række 
om vinteren.
I 1962 startede opturen. HIF vandt 
talentturneringen og var for første 



Side 26

gang med i en TV-transmitteret 
kamp.
På spørgsmålet om den sjoveste dag, 
var svaret så afgjort den dag i 1966, 
hvor HIF vandt sit første DM. Hele 
Danmark fulgte med i, hvordan det 
gik HIF. Hvidovre var kommet på 
Danmarkskortet. Der var fuldt hus, 
når HIF spillede på udebane.
Der blev vist fotos fra de store 
Europa-kampe i Parken mod Real 
Madrid og Juventus. Der var 40.600 
til kampen med Real Madrid (2-2), 
og der blev over hele landet solgt 
billetter til kampen.
Snakken faldt også på pengefod-
bold, der tog sin begyndelse i 1978. 
Det var Niels´s opfattelse, at det var 
ledelsesproblemer, som gjorde, at 
HIF blev hægtet af. Udviklingen gik 
hurtigt, og Brøndby var hurtigere og 
dygtigere på aftrækkeren.

Nu må HIF håbe på at kunne 
blive i 1. division – det er 
også fint nok. Niels håber, 
at man vil kunne blive ved 
med at bruge spillere fra 
egen ungdomsafdeling, da 
det er sjovest at se spillere, 
man har set i mange år.
En storsponsor ville være 
godt, da HIF nok er den klub 
i 1. division, der har det la-
veste budget. HIF har man-
ge trofaste lokale sponsorer, 
men har ikke kunnet få fat i 
en storsponsor fra Avedøre 

Holme, da virksomhederne ikke har 
haft interesse for det lokale og ikke 
har følt tilknytning til Hvidovre.
De 70 mødedeltagere fik en minde-
rig aften. Snakken gik lystigt mel-
lem de mange HIFere, der var mødt 
op. Der var gode muligheder for at 
få hilst på hinanden og få udvekslet 
minder fra tiden som aktiv i HIF. 
Når de mange billeder også kommer 
på en særlig Facebook-side, kan 
snakken og minderne rigtig sprede 
sig og støtte den særlige og fantasti-
ske HIF-ånd, der er i klubben.
HIF havde engang en klubsang, der 
gik på melodien fra Czardasfyrstin-
den. Det blev uden sikkert resultat 
efterlyst, hvem der har skrevet tek-
sten. Kan nogen af læserne løse det 
mysterium?

DM-holdet løber rundt med pokalen  1966
Foto - Forstadsmuseet
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”Det ligner en lille landsby”, sagde 
Ane Jakobsen til sin mand Hans, når 
de med linje 132 kørte forbi Strand-
byparken. ”Her vil jeg gerne bo”. 
Det kom hun til fra 1. maj 1959, og 
hun bor der stadig i nr. 9.
Strandbyparken stod færdig i 1950. 
En rødstens, fuldmuret bebyggelse 
med 23 opgange og 93 lejligheder. 
I hver opgang er der 4 lejligheder, 
langt de fleste på 2 værelser og 2 
kamre – 79 m2
”Vi havde fået vores 3 børn, da vi 
flyttede ind. I opgangen boede vi 
i alt 7 voksne og 16 børn. I dag er 

der ingen børn i opgangen. Vi er 3 
enlige damer og en ung mand, der 
lejer et par værelser ud.
Der var mange yngre, da vi flyttede 
ind. Vi havde et godt sammenhold i 
opgangen. Da vi holdt sølvbryllup, 
havde vi 20 gæster fra Jylland. De 
andre i opgangen gik hjemmefra, så 
vores gæster kunne overnatte i deres 
lejligheder. Det er der i dag ingen, 
der vil tro på!
Til hver lejlighed var der enten en 
lille terrasse eller en lille altan. Fra 
starten var der foran bebyggelsen 
bede med mørkerøde roser, som 
vores varmemester, ”Fatter” Strøm 
holdt.
Nede ved garagerne på Strandløber-
vej holdt vi fastelavnsfest.
Friheden var ikke bygget endnu. Der 
var åbent op til Gammel Køgelande-
vej, og der var marker med korn og 
græs, hvor børnene kunne lege og 
bygge huler. Hvidovrevej var ikke 
ført igennem til Hvidovre Engha-
vevej. Der var kun et ”spor”, som 
man kunne cykle ad op til Gammel 
Køgelandevej.”
Ane og hendes mand, Hans kom fra 
Jylland. Hans var uddannet kondi-
tor, men gik arbejdsløs i 1953. Han 
fik arbejde med at køre lastbil hos 

Strandbyparken
Af Jens Frederik Jørgensen efter interview med Ane Jakobsen

Ane Jacobsen - Foto: Jens Frederik Jørgensen
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Irma og kort efter tilbudt at blive 
leder af Irmas bageri med 20 damer 
inde i Ravnsborggade.
Ane blev boende med børnene i 
Holstebro, indtil hun blev ringet 
op fra Irma. Hun fik rejsepenge og 
skulle så komme over for at være 
leder af den sommerferiekoloni – 
Irmabo – som Irma havde i Gudmin-
drup Lyng. Irma-ansattes børn fik 
tilbudt 8 eller 14 dage deroppe og 
blev kørt derop i DSBs røde busser.
”Da feriekolonien lukkede efter 
sommerferien skulle min mand og 
jeg finde et sted at bo sammen med 
børnene. Det var svært. Vi boede 
nogle måneder i et kælderværelse på 
Hvidovrevej 358, inden vi fik tilbudt 
en lejlighed på Gammel Køgelande-
vej 237 st. th mf.

Den var på 62 m2 og blev opvar-
met med en kamin. Vi måtte skære 
brædder op og bruge som brændsel. 
Børnene kom i bad i en balje foran 
kaminen, og de delte det ene værel-
se, hvor der var 3 køjesenge. Vask 
foregik i en gruekedel i kælderen, 
og den blev fyret med pap, som vi 
hentede henne i købmandsbutikken 
”BONUS”, Gammel Køgelandevej, 
247.”
Det var derfor dejligt, da familien 
ved hjælp fra borgmester Ole Toft 
Sørensen fik en lejlighed i Strand-
byparken. ”Her bliver vi boende”, 
sagde Ane.
Ane havde de første år arbejde for-
skellige steder. I en periode var hun 
derhjemme og syede dynebetræk – 
100 om dagen. Der var 4, der syede i 

Strandbyparken 1991 - Anders Rønberg og Inge Larsen ser på mens et paradisæbletræ plantes. 
Privatfoto.
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Strandbyparken. Så kunne de samti-
digt være hjemme hos børnene. 
En dag i 1960 ringede fru Strøm, 
der var i ”Kageboden”  på Hvidovre 
Enghavevej 17 og bad Ane kom-
me hen at hjælpe med ”de varme 
hveder”. Her var hun så ansat i 5 
år. Hendes mand, Hans lavede hver 
weekend ”flødebrød” (appelsin- og 
citronfromager og lign.). Folk stod 
i kø fra ”Kageboden” helt hen forbi 
købmand Kudsk ved Søstjernevej.
Ane var i nogle år løst ansat i for-
skellige brugser i Storkøbenhavn, 
inden hun fra 1965 blev fastansat 
som ekspedient i bageriet i HB på 
Strandmarksvej. Her var hun kendt 
som ”Jakob”. Ane endte med at bli-
ve 1. dame i Brugsen i Folehaven. 

Der var mange butikker i kvarteret. I 
Strandbyparken havde Nielsen et is-
mejeri, der var en slagter Nielsen og 
så havde Quade en stor købmands-
butik. I 1959 kom der stadig en 
mælkebil og en brødbil i kvarteret.
Ved Søstjernevej lå købmand Kudsk, 
en barber og senere i 1960erne en 
damefrisør og en kiosk.
I en basarbygning ved siden af lå 
grønthandler Walther Paldan, ”Ka-
geboden” ejet af Anker Nielsen og 
så flyttede slagter Nielsen derhen.  
I interviewet kom der mange oplys-
ninger frem, som kan bruges, når 
arbejdet med kortlægning af butik-
ker i det sydlige Hvidovre og langs 
Gammel Køgelandevej går i gang.
Allerede nu skal der fortælles mere 

Butikkerne i Strandbyparken: Hoki købmand slagter og mejeri - 1985 - Foto: Forstadsmuseet
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om HB på Strandmarksvej. Bageren 
lå i hjørnet af forretningen. Her fik 
ca. 20 hvert år stegt flæskesteg og 
and til juleaften i bageriets i forvejen 
varme ovn. Man fik udleveret et me-
talmærke, der svarede til stegen inde 
i ovnen. På en hylde, der lå langs 
væggen ud mod Strandhavevej stod 
køleskabe, frysere, støvsugere – alle 
af Mærket Major, som var Brugsens 
eget mærke af hårde hvidevarer mv. 
Helt nede til venstre i butikken holdt 
slagteren til.
Da Hans havde fået arbejde ved 
sporvejene, opstod der en sjov 
episode. Ane tog ofte om aftenen 
bussen ind til Toftegårds Plads og 
videre til Ahlefeldtsgade ved Israels 

Plads for at hente ham, når han fik 
fri. På bussen var der unge drenge 
som billettører. De sagde spøgefuldt 
til Ane: ”Nå, du ta´r nok ind imellem 
ind på Halmtorvet”. Da Lokalhisto-
risk Selskab afholdt billedlotteri på 
Rytterskolen, fortalte hun historien 
- og der sad så tre af drengene fra 
dengang, og de kunne godt huske 
deres bemærkning!
Ane Jakobsen er en god og livlig 
fortæller, som jeg længe har villet 
interviewe, men en dame på 89 har 
utroligt mange gøremål, så det var 
svært at finde et tidspunkt, der pas-
sede os begge. Det lykkedes heldig-
vis i begyndelsen af februar.
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Ulla-Britta Buch (UBB) var e n af 
de mange besøgende på udstillingen 
om butikkerne på Hvidovrevej. Hun 
vendte nogle dage senere tilbage til 
Forstadsmuseet med 9 fotos fra den 
ostebutik, Hvidovrevej 221, som 
hendes forældre drev fra 1956 til 
1975.
Vognmand Schou boede Hvidovre-
vej 221, og han byggede i 1956 en 
basarbygning på sin grund. Byg-
ningen lå helt ud til Hvidovrevej, 
der hvor Høvedstensvej munder ud i 
Hvidovrevej.
Basarbygningen var indrettet som 
to butikker, der blev lejet ud til 
fiskehandler Frydenlund Hansen og 
ostehandler Asbjørn Brandt Buch. 
Indgangen fra Hvidovrevej var 
fælles for de to butikker, gik man til 
venstre kunne man købe fisk, og gik 
man til højre kunne man købe ost.
UBB´s forældre havde tidligere haft 
et ismejeri på Jyllingevej i Rødovre. 
Farens interesse for ost, hjulpet på 
vej af hans venskab med familien 
Oder på Kettevej (Sønderkær), førte 
til, at han åbnede en ostebutik på 
Hvidovrevej. 
Ostebutikken var, indtil der også 
kom en ostebutik på Hvidovre Torv, 
den eneste specialbutik i Hvidov-

re, der handlede med ost. Det var 
usædvanligt i 1956. Det var danske 
oste, man handlede med. Maribo, 
Havarti, Danbo og Port Salut var 
nogle af navnene på ostene. Franske 
og italienske oste var ikke kommet 
på mode endnu. Brien var dansk og 
kom fra Bornholm. Camemberten 
var fra Høng. Ostene blev leveret 
hele fra ostegrosserere bl.a. Knud 
W. Jensen (Louisianas stifter). Faren 
skar så ostene op i butikken.
Uvist af hvilken grund solgte for-
retningen også mange kinesiske 
delikatesser, men det blev trendy at 
købe bambusskud, vandkastanjer, 
kumquats m.v. Man kunne også 
købe salater, f.eks. russisk salat og 
sildesalat fra ”UG-salat”, som blev 
anrettet på stålfade i butikken. Man 
kunne købe en pose med osteskor-
per. Af osterester blev der lavet 
Potkäse. På hylderne var der også 
forskellige konserves fra Plumrose.
Senere blev sortimentet udvidet med 
saltstænger, ostekiks og hvad, der 
nu hørte til et ostebord/ostegilde. 
Moren, Margit Buch, lavede flotte 
osteborde, som blev fotograferet, 
så kunderne kunne blive inspireret 
heraf.
Forretningen havde mange kun-

Buchs ostebutik – Hvidovrevej 221
Af Jens Frederik Jørgensen
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der, en del kom fra Valby. Det blev 
efterhånden almindeligt, at mænde-
ne deltog i indkøbene. Det kunne 
måske skyldes, at man altid kunne få 
smagsprøver af ostene.
Butikkens udseende var ved åbnin-
gen meget moderne og holdt sig, 
til butikken lukkede i 1975. Ost lå 
udstillet i disken og flot arrangeret i 
vinduet - her beskyttet mod sollys af 
en markise. På bagvæggen var der 
hylder med konserves og marmela-
de.
Faren stod ikke tilbage for fiske-
handleren, der på vinduet skrev op, 
hvad fiskene kostede. Faren havde 
taget et kursus i skiltemaling, så der 
var smukke skilte ved ostene.
Butikkens vægt, der blev kontrol-
leret årligt, holdt i alle 20 år tillige 
med det kasseapparat, der i dag ville 

blive kaldt gammel-
dags.
UBB har stadig det 
cykelstativ med 
skiltet ”OST”, som 
stod ud for butikken. 
Også nogle af de 
buer, der blev brugt 
til at skære osten op 
med, har hun beva-
ret som minder fra 
butikken.
UBB cyklede efter 
skoletid ofte på be-
søg i butikken. Ude 
i baglokalet drak 

forældrene noget så moderne som 
”Instant-kaffe”. Den var af mærket 
”Mocona”. Hun samlede på etikker 
fra de fine glas og kunne så vinde en 
kaffekande. Hun vandt mange kaffe-
kander, der blev foræret væk.
Forældrene og kunderne talte om 
livet og begivenhederne i familier-
ne. En af kunderne havde en datter, 
Kirsten, der var i huset i Californien. 
Den plads overtog UBB i 1963, efter 
at hun var blevet student.
Om branden på Hvidovrevej 59 i 
1963.
UBB gik på Rødovre Statsskole 
og havde klassekammerater, der 
boede i Hvidovre, bl.a. en datter 
af bager Lau som ejede Holme-
gårdens Bageri og Konditori og lå 
Hvidovrevej 92. Søndag d. 16. juni 

Foto: Forstadsmuseet
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1963 kl.00.30, da de to og en tredje 
klassekammerat forberedte sig til 
studentereksamen, opstod der en 
kæmpebrand i et nærliggende tøm-
merlager. Det så meget dramatisk 
ud. Hvidovre Avis bragte en beskri-
velse af branden. Der var opstået 
brand i ”I/S Holmegårdens Huse”, 
der lå på Hvidovrevej 59. Materialer 
til mellem 30 og 40 sommerhuse og 
et stort lager af materialer til køkke-
ner blev flammernes bytte.
Den nærliggende servicestati-
on – ”Gulf Service”, Hvidovrevej 
61 - der lå inde med 3 – 4.000 liter 
benzin, var alvorligt truet af bran-
den, men blev reddet ved en stor 
indsats af brandmandskabet. Bran-
den kunne ses vidt omkring, og selv 

om den foregik om natten, gav den 
et stort opløb, som politiet havde 
stort besvær med at holde på afstand 
af branden og slukningsarbejdet.

Vidste du, at Havarthi osten er 
opkaldt efter Hvidovre?
I midten af 1800-tallet lå der i 
Øverød ved Holte en gård, hvor 
man fremstillede ost. Gården 
hed Havarthigaard med hen-
visning til en tidligere ejers 
hjemsted, som var på Hvidov-
rekanten. Hawerti er den gam-
le middelalderbetegnelse for 
Hvidovre!
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Se godt på billedet fra Hvidovrevej 
257 D. Kig på kældervinduet til 
venstre for blomsterbutikken. Og 
overvej så hvilken forretning, der 
har ligget her.
Når man skal beskrive butikslivet 
i Hvidovre, opdager man, at en del 
butikker har levet et stille, beskedent 
og lidt undseeligt liv, men har været 
nødvendige butikker, kendt og værd-
sat af deres kunder.
Det kan være rulleforretninger, der 
har ligget i mange kælderlokaler 
rundt om i Hvidovre. Her kunne 
den hjemmegående hustru tjene sit 

bidrag til familiens husholdnings-
budget.
Det kan være en skomagerbutik. Det 
er det, der er tale om på billedet. 
Daniel Christensen havde ca. 1960 
sin skomagerbutik her. Senere over-
tog sønnen Ove Christensen butik-
ken. Ove er i HIF-fodbold kendt 
under navnet ”Randers”. 
Man afleverede skoene gennem kæl-
dervinduet og fik dem efter reparati-
on tilbage ad samme vej.
Tak til Lars Bo Henriksen for histo-
rien om skomagerbutikken.

Hvilken forretning har der mon ligget her?
Af Jens Frederik Jørgensen

Hvidovrevej 257 D
Foto Jørgen Snedled
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Generalforsamlingen er slut, og det 
er sidste gang vi har set Jens Frede-
rik på talerstolen som formand, og 
som bestyrelsesmedlem.  Jeg synes 
det kræver et par ord og en stor tak 
for hans indsats de sidste 2 år som 
formand, og vi skal ikke glemme, 
hans mange år som næstformand, 
hvor han også ydede en stor indsats 
for HLS.

Jens Frederik:
Mange har siden det blev offentlig-
gjort, at du ikke længere stiller op til 
bestyrelsen, spurgt

Hvorfor og hvordan kan det være, 
det er dit valg og vi respekterer dit 
valg, men det er trist.
Du siger, at du for 2 år siden, da du 
blev valgt til formand, allerede der 
meldte ud, at det kun blev for 2 år, 
Alle os der er tilstede, som også 
bliver kaldt det grå guld, har nok lidt 
med hukommelsen, vi er et selskab 
der beskæftiger os med historien og 
gerne den der ligger langt tilbage i 
tid, så…. Det der blev sagt for 2 år 
siden, det er væk.
Nogle har sagt, en formands periode 
på bare 2 år, vil blive en parentes i 

Tak til Jens Frederik.
Af Karen Johansen

Karen Johansen overrækker gavekort til den afgående formand
Foto Jørgen Snedled
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selskabets historie, ja - men for dit 
vedkommende bliver det en fyldig 
parentes, som vi lige har hørt i be-
retningen, er der sket rigtig meget i 
2018, og det gjorde der også i 2017. 
Du har haft mange visioner for 
selskabet, og aktiviteter af enhver 
slags, og primus motor i vores jubi-
læums arrangement.
Og man må sige: Ingen opgaver der 
er for små for dig, du går altid for-
rest, du er myreflittig, engageret og 
altid hensynsfuld og omsorgsfuld, 
og jeg har følt mig meget privilege-
ret, som din næstformand, og følt 
mig båret godt gennem perioden
Og så er vi så heldige at du vil 
fortsætte med at interviewe, skrive 
artikler og være en del af arrange-
mentsudvalget, så vi alle fortsat vil 
møde dig, ved foredrag, rundvisnin-

ger osv.
Jens Frederik, du bliver hermed en 
del af en stor gruppe frivillige dej-
lige mennesker som altid står parat 
når vi kalder. KOM HER HEN og 
modtag din badge.
Du skal fra Lokalhistorisk Selskab 
have en gave, vi har tænkt det skulle 
være noget der gror - som du kan 
have glæde af, og mindes HLS når 
du spiser bær herfra, eller nyder 
blomster. 
Gavekort til Planteskole på Køgevej 
på 400 kr.

Til sidst vil jeg bede alle om at rejse 
sig og giver JF en stor hånd TAK!

På vegne af bestyrelsen 
Kærlig hilsen Karen

Dansk Lokalhistorisk Forenings årsmøde 2019
Annelise Wildenradt og Karen Johansen

Dansk Lokalhistorisk Forenings 
årsmøde 2019 og generalforsam-
ling fandt sted på Haraldskær ved 
Vejle. Emnet var ”Epidemier i 
Danmark gennem tiderne”.

Ca. 62 medlemmer af lokalhistori-
ske foreninger fra hele Danmark var 
mødt op for at deltage.

I indbydelsen skrev formand for 
Dansk Lokalhistorisk Forening, 
Aase Windeballe, at Haraldskær 
var valgt ”fordi de østjyske fjorde 
udgjorde nogle smukke, rekreati-
ve områder for dem, der ramtes af 
sygdom”. 
Og smukt var der omkring Harald-
skær. Vejret viste sig fra sin bedste 
forårsside og solen skinnede fra 
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Sygeplejeruniformer og kapper
Foto: Karen Johansen

en skyfri himmel hele weekenden.  
Desværre blev der ikke mulighed for 
at komme ud og nyde naturen og de 
skønne omgivelser omkring Harald-
skær, for programmet var tæt – og 
spændende.
Vi fik fra fredag eftermiddag til 
søndag formiddag oplæg fra kompe-
tente, velformulerede og ikke mindst 
engagerede oplægsholdere om:
• Epidemier og lægeetnografier i 

1800-tallet ved Jørgen Mikkelsen, 
ph.d. og arkivar og seniorforsker, 
Rigsarkivet.

• Den spanske syge ved Hans Trier, 
speciallæge og cand.mag. i histo-
rie.

• Køn, kald og kompetencer - Tre 
sygeplejetraditioner ved Susanne 

Malchau Dietz, sygplejehistori-
ker, ph.d. og fhv. lektor på Aarhus 
Universitet.

• Pestepidemier i Danmark i 
1800-tallet ved Michael Dupont, 
Rigsarkivet og fmd. f, Samfundet 
for Dansk Genealogi og Personal-
historie.

• Persilledoktoren v. Erik S. Chri-
stensen, museumsinspektør og 
arkivar, Kystmuseet i Frederiks-
havn.

• Koleraepidemien 1853 ved Gerda 
Bonnerup, dr. Phil, lektor emer., 
Aarhus Universitet.

• Den spanske syge, v. Tommy 
Heisz, forfatter og journalist.

Lørdag var vi på udflugt til Dansk 

Bismarvægt og barnets første bog
Foto: Karen Johansen
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Onsdag 6. marts holdt Rauf Sadeh 
foredrag i Rytterskolen. Skolestu-
en var fyldt til randen med mange 
personer, der ikke plejer at være til 
foredrag i Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab.
Der var grund til det store fremmø-
de. Rauf er en spændende fortæller 
med en dramatisk historie om at 
være flygtning fra Iran

Rauf blev født i Iran i 1960 i byen 
Sheno i det kurdiske område. Far 
var skolelærer og mor var husmor.
Faren var politisk aktiv på venstre-
fløjen, og Rauf fulgte trop.
Rauf bliver fængslet første gang 
som 16-årig, da han holder taler 
mod Shahen og skriver slagord på 
husvæggene. Han sættes sammen 

Rauf Zadeh fortæller
Af Gitte Jakobsen

Sygeplejemuseum i Kolding, hvor 
vi – efter en grundig og humoristisk 
introduktion - så museet. Museet 
fortæller sygeplejens historie, i tab-
leauer, foto og tekst, samt tuberkulo-
sebehandlingen på stedet. Sygeple-
jemuseet er værd at besøge, både for 
fagfolk, men også for andre, der har 
været indlagt på hospital. De får her 
genopfrisket minderne. 
Vedhæftet foto af kande, der har 
tilhørt Florence Nightingale. Den 
er hjemkøbt og skænket museet af 
tidligere formand for Dansk Syge-
plejeråd, Kirsten Stallknecht.
Den smukke nabobygning, Hotel 
Koldingfjord, som tidligere har væ-
ret sanatorium for tuberkuloseramte 
børn, og som i dag fungerer som 
hotel og konferencecenter, ligger 

smukt ud til Kolding Fjord.
Thorslunde-Ishøj Lokalhistoriske 
Forening stod lørdag for et indslag, 
hvor de fortalte om lokalforeningens 
historie og nuværende tilbud og 
udfordringer. Også generalforsam-
lingen blev afholdt lørdag.
Haraldskær er en smuk gammel 
herregård, der kan dateres tilbage til 
1434. Som hotel er det nænsomt re-
noveret og udsmykket med gammel 
og nyere kunst.
Et meget spændende årsmøde.
I de kommende blade vil vi fortælle 
om Den Spanske syge, Kolera og 
Pest, og i den forbindelse forsøge 
at finde beretninger og historier, der 
har relation til Hvidovre.
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med andre 26-28 fængslede i ét rum
En af kammeraterne bliver hængt 
op i én hånd, og de andre prøver at 
bestikke fængselsbetjentene til at 
sætte noget under mandens fød-
der og da der er vagtskifte, må de 
samle cigaretter for at få de andre 
betjente til at gøre det samme. Rauf 
bliver afhørt at to store betjente, og 
da han ikke vil sige hvem han har 
samarbejdet med, tager de ham ud 
på toilettet, holder ham i benene, og 
presser hans hoved ned i toilethul-
let. Rauf fortæller intet, men bliver 
idømt 6 mdrs. ungdomsfængsel. Da 
han kommer ud, bliver han smidt ud 
af skolen 
Rauf kæmper videre for Venstreflø-
jen, for kurderne og ret til eget sprog 
og religion. Selv efter revolutionen 
er der ikke plads i Iran til kurdere 
eller kommunister. Rauf arbejder 
med at organisere fagbevægelsen, 
men arresteres 1. maj 1981, tortu-
reres i fængslet og idømmes 35 års 
fængsel. Det lykkes ham at flygte fra 
fængslet og til Tyrkiet, hvor han dog 
i første omgang skal sendes tilbage 
til Iran, men en værnepligtig hjælper 
ham og sender ham ikke tilbage. 
Han bliver sat i fængsel i Tyrkiet, 
men bliver frigivet af FN.
Han ringer til sin familie i Iran. De 
havde fået at vide, at at han var slået 
ihjel.

I 1984 kommer han til Danmark. 
Han håber at lære om velfærd og 
demokrati og tage tilbage til Iran 
og indføre dette. Han har dog aldrig 
været tilbage i Iran.
Han indlogeres på Hotel Centrum 
i Istedgade. Et sted med mange” 
aktiviteter” og bor der sammen med 
andre flygtninge,
I 1984 opnår han asyl, flytter til 
Avedøre Stationsby og deltager fra 
da i mange aktiviteter i lokalmiljøet. 
Ud fra devisen: Dit miljø, dit ansvar.
Han arbejder som skuespiller på 
Hvidovre teater og Nørrebro teater 
og som teatertekniker.
Han involveres i Afdelingsbesty-
relsen, Mellemfolkelig Samvirke, 
HKs bestyrelse, Integrationsrådet og 
stiller op til kommunalbestyrelsen 
for de rød-grønne.
Deltager med Iransk Venstreparti 
i Fælledparken i 2017, og hjælper 
ældre i boligområdet.
På et spørgsmål, fortæller han, at 
han kommer over traumerne ved tor-
turen ved at fortælle om dem. Han 
sluttede sit foredrag med at oplæse 
et af sine egne digte.
 Et meget interessant foredrag om 
en indvandrer fra Iran, der havnede i 
Avedøre.
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Vedrørende tilmelding til arrangementer  
Tilmeldiner nødvendig til de fleste arrangementer

• Tilmelding til Forstadsmuseet  
på telefon 36 49 00 30 eller  
ved mail til  
forstadsmuseet@forstadsmuseet.dk 

• Der serveres kaffe/the og kage  
til foredragene. Pris 20,00 kr.

• Deltagelse er gratis for  
medlemmer med mindre  
andet er anført.

• Ikke-medlemmer. Pris 25,00 kr

Arrangementsoversigt 
22. marts 2019 – august 2019

Onsdag den 22. maj 2019 kl. 17.00 
til ca. 19.
Rundvisning på Risbjerg Kirkegård, 
Høvedstensvej 66
Rundvisere: Børge Grøn-Iversen og 
Tommy Nilsson
Risbjerg Kirkegård blev indviet i 
september 1965. 
Børge Grøn-Iversen har været 
formand for kirkegårdsbestyrelsen 
i over 50 år og kender om nogen 
kirkegårdens historie – den vil han 
fortælle deltagerne. Han vil også 
fortælle om kapellet, tegnet af Helge 
Schønnemann samt om kirkegårdens 
monumenter og beplantning. Ende-
lig vil han vise deltagerne rundt på 
kirkegården. I rundvisningen delta-
ger kirkegårdsleder Tommy Nilsson.
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. 30 deltagere.

Torsdag den 23. maj 2019 kl. 19.00 
– 21.00
Rundtur i Brøndby Strand
En del af højhusene i Brøndby 
Strand skal nedrives, og Lokalhi-
storisk Forening for Brøndby har 
indbudt HLSs medlemmer til et 
”nabobesøg”, inden nedrivningen 
går i gang.
Under gåturen vil historien om 
Brøndby Strand bebyggelsen blive 
fortalt. I rundvisningen indgår et kig 
ud fra et af højhusene og om mu-
ligt et besøg i en af lejlighederne i 
Brøndby Strand.
Afslutning med kaffe og mulighed 
for spørgsmål i Rheumhus.
Mødested: Albjergparken 4, 2660 
Brøndby Strand
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. deltagerantal er 30.
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Onsdag den 12. juni 2019 kl. 14.00 
– 16.30
Solveig Isbrand viser rundt i Aved-
øre Stationsby.
Mødested: Indgangen til Sadelma-
gerporten 2
Har du ikke været rundt og set Sta-
tionsbyen, så kan tidligere turdelta-
gere på det varmeste anbefale denne 
rundvisning.
Solveig Isbrand har boet i Stati-
onsbyen i over 40 år og har været 
formand for afdeling Syd. På turen 
kommer man op i Store Hus og får 
et flot overblik over Stationsbyen 
og omegnen. Byvandringen vil bl.a. 
sætte fokus på Stationsbyens ud-
vikling af lege- og opholdsområder 
samt kunstværker efter år 2000. 
Byvandringen slutter med en for-
friskning, hvor der vil være mulig-
hed for uddybende spørgsmål og 
kommentarer. 
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Max. 30 deltagere.

Tirsdag den 18. juni 2019 kl. 13.00
Besøg og rundvisning på Thorsbro 
Vandværks Museum, Allévej 29, 
Thorslunde, Ishøj
I takt med at København omkring år 
1900 voksede og voksede, øgedes 
behovet også for vand til beboerne 
og fabrikkerne. I selve København 
kunne vandværkerne ikke følge med 

behovet, og man byggede derfor 
vandværker langt uden for byen. 
Thorsbro Vandværk var et af disse 
vandværker. Den smukke maskin-
bygning på Thorsbro Vandværk stod 
klar i 1908 og blev brugt helt op til 
1985, hvor moderne teknik overtog 
forsyningen af vand.
Vandledningen fra Thorsbro til Søn-
dermarksbassinet på Frederiksberg 
løber gennem Hvidovre, jfr. artikel i 
dette medlemsblad.
Tilmelding til Forstadsmuseet, jfr. 
ovenfor.
Lørdag den 29. juni 2019 kl.            
Møde Hvidovre Lokalhistoriske 
Selskab på ”De gamle Kæmpers 
Marked” foran rådhuset. 

Åbent hus – Rytterskolen   
Kom og hør Rytterskolens historie
Rytterskolen vil være åben ,  enkelte  
torsdage i juli   kl  14-16
Se dato på bagsiden af Hvidov-
re Avis, eller læs på  Facebook,   
”Hvidovre 2650”  og ” Hvidovre i 
gamle dage ”

Onsdag d. 28. august 2019  
kl. 14.30 - 16
En eftermiddag i HOFORs  
showroom - Roskildevej 213, hvor 
temaet er: Vand - Spildevand og 
klimatilpasning.
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Formand: 
Anders Aalund  
Nørremarksvej 6  
tlf.: 2420 2655 
e-mail: hlsformand@gmail.com
Næstformand: 
Knud Kofoed Sørensen 
Dansvej 12 
tlf: 4183 3108 
e-mail: knudks@privat.dk
Kasserer:  
Frank H. Gudmann  
Tavlekærsvej 75 
tlf.: 2536 5481 
e-mail: hlskasserer@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: 
Karen Johansen 
Vestkærs Alle 8 
tlf.: 2992 0417 
E-mail: katojo@live.dk 
Bestyrelsesmedlem: 
Gitte Jakobsen 
Aktæons Allé 28 
tlf.: 2343 3188 
e-mail: gittejak51@gmail.com 
1.suppl. & sekretær:  
Finn Ivo Heller 
Menelaos Boulevard 15 
tlf.: 2023 0868  
e-mail: finn.ivo.heller@gmail.com
2.suppleant:  
Poul Sørensen 
Strandvangsvej 11c 
tlf: 2175 7482 
e-mail: anne1poul@gmail.com 

3.suppleant:  
Stig Sørensen 
Sognegårds Allé 46 1.th 
tlf.: 2614 9126 
e-mail: stig@cromamedia@dk
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 
tlf: 3649 0963 
Revisorsuppleant:  
Inge Larsen 
Claus Petersens Allé 18 G, 1. sal  
tlf. 3678 4736

Forretningsudvalg: 
Anders Aalund  
Karen Johansen,  
Frank H. Gudmann

Bestyrelse og udvalg for Hvidovre Lokalhistoriske Selskab
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Arrangementsudvalg:
Karen Johansen (tovholder), 
Jens Frederik Jørgensen,
Knud Nygaard Jensen, 
Birgit Møller-Kristensen, 
Annelise Wildenradt.
Poul Sørensen 

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
Knud Sørensen

Kulturistudvalg:  
Karen Johansen

Kommunikationsudvalg: 
Gitte Jakobsen (tovholder),
Anders Aalund, 
Jørgen Snedled, 
Stig Sørensen
Poul Sverrild
Lisbeth Hollensen.

Web- og bladredaktør:
Jørgen Snedled
Borrisvej 1
Tlf.: 6178 7548
e-mail: hlsredaktionen@gmail.com

Bankkonto:   
Jyske Bank  5025  1028523 
MobilePay: 94672

Hvidovre Lokalhistoriske Selskab

Rytterskolen Hvidovre Kirkeplads 1, 
2650 Hvidovre

Formandens email:  
hlsformand@gmail.com

Telefonnumre:
Se bestyrelseslisten på forrige 

www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk

http://www.hvidovrelokalhistoriskeselskab.dk


  Adresselabel

Foto: 
Anna von Lowzow / Nordisk Film Production

Prins Joachim 
besøgte 

Rytterskolen
Af Anders Aalund

Rytterskolen ser mere indbyden-
de ud, når skodderne ikke dækker 
vinduerne.
Det måtte et filmhold fra Nordisk 
Film sande, da den en eftermiddag i 
uge 12 stod udenfor skolen og skul-
le optage et indslag til en kommen-
de serie til DR K.
Der blev ringet til forstadsmuseet 
om assistance med åbning af skod-
derne. Tilfældet ville, at det blev 
undertegnede, der cyklede afsted 
for at løse opgaven. Jeg bemærkede 
godt et filmhold, der stod og snakke-
de sammen, men gik alligevel straks 
i gang med opgaven. Skodderne 
frigøres som bekendt indefra. Stor 
var overraskelsen da Prins Joachim 
pludselig trådte ind i klasselokalet 

og gav hånd og sagde tak for hjæl-
pen.
Han og filmholdet var ved at lave 
optagelser til en serie, der beskriver 
faktorer, der har gjort danskerne til 
de danskere, de er. Et vigtigt ele-
ment er og har altid været uddannel-
se. Så derfor besøgte man Hvidov-
res Rytterskole.
Efter endt optagelse gav Prins 
Joachim igen hånd og sagde pænt 
tak for lån.
Du kan selv senere på året besøge 
Rytterskolen når Selskabet indbyder 
til hyggeeftermiddage.


